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Podráczky Judit
Bevezető – Különlegesek
A kötet címe – Különlegesek – több értelmezési lehetőséget kínál. Szándékunk szerint kifejezni kívánja egyfelől a 2013 a külhoni magyar kisiskolások éve program különlegességét, amelynek részeként jelen kötet készült,
s amely a külhoni magyar tanítók kéréseit figyelembe véve olyan témákat
ölel fel, amelyek az igényt megfogalmazók mindennapi pedagógiai munkájához kínálnak módszertani támogatást. Különlegesek másfelől az írások
főszereplői, a gyermekek, akik miatt a könyvben bemutatott programok és
módszerek megszülettek, továbbá a szerzők, akik különleges pedagógiai
kihívásokat tartogató pedagógiai terepeken és/vagy feladatokon dolgoznak.
A gyermekek közötti különbözőségekhez történő igazodásra, a differenciálás osztálytermi és azon túli gyakorlatára fókuszáló írások közös jellemzője annak a szemléleti kiindulópontnak a teljes elfogadása, hogy a tanulók
közötti eltérések – amelyek különböző okokból bármilyen jellegűek és bármekkorák is lehetnek – természetesek és pedagógiai módszerekkel hatékonyan befolyásolhatók. A módszertani írások szerzői részint kiváló gyakorló
pedagógusok, részint a pedagógia gyakorlatát is művelő és alakító egyetemi
oktatók. A tanulmányok a heterogén összetételű tanulócsoportok osztálytermi differenciálásának kérdéseit, az integrált nevelés feltételrendszerének
kialakítását, előkészítését és a tehetségnevelés gyakorlati megvalósításának
lehetőségeit tárgyalják.
K. Nagy Emese írása azt mutatja be, hogy milyen válaszok lehetségesek
a tanulói csoportokban az eltérő tudásszinten álló diákok egyidejű fejlesztésére egy olyan iskolában, ahol a gyermekek 70%-a hátrányos helyzetű
családból érkezik. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hejőkeresztúr település 230 fős iskolájának vezetője és tantestülete arra a kérdésre kereste a
választ, hogy miként lehetséges a speciális szükségletű, az alulteljesítő és
a tehetséges diákok igényeinek egyidejű kielégítése. Az iskola az alkalmazott program, az elméletileg is megalapozott, tudatosan átgondolt óraszervezési módok és tanulási technikák segítségével olyan rendszert alakított
ki, amelyben a gyerekek motiváltak és sikeresek. Az intézmény az elmúlt
években méltán tett szert országos ismertségre.
Koronczai Józsefné az összevont osztályok tanításában szerzett tapasztalatainak összefoglalására, kiemelten a párhuzamos óravezetés gyakorlatában megvalósuló differenciálás tervezésének és kivitelezésének a
bemutatására vállalkozott. A szerző meggyőződése szerint osztatlan osz9

tályokkal működő iskolában tanítani ma is más feladatot jelent és egyedi szemléletet kíván, mint az osztott csoportokban történő tanóravezetés.
A mellékelt óravázlatok olyan támpontok, amelyek példaként szolgálnak
a kooperatív módszerek és projektek tervezésére, s amelyek segítségével
az életkori szempontból erőteljesen heterogén osztatlan csoportokban is
lehetővé válik a személyre szabott oktatás.
Perlusz Andrea tanulmánya a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének kérdései közül a jogszabályi háttér jelentőségével, az integrált nevelés előnyeivel-hátrányaival, a sajátos nevelési igényű gyermekek
speciális tanulási környezeti igényeivel, az integrációban érintett szereplők
kapcsolati jellemzőivel, a folyamatot segítő gyógypedagógus feladataival
és az integrációra történő felkészítéssel foglalkozik. Az írás befejezéseként
egy az inklúzió megvalósításában két évtizedes múltra visszatekintő hazai
iskola, a Gyermekek Háza vezetője számol be az integráció első lépéseiről,
a megoldandó feladatokkal való szembesülésről és arról az útról, amelyet
az intézmény e feladatok megoldása érdekében tett.
Gonda Judit a tehetség összetevőinek értelmezésén keresztül részben
a kisiskoláskori tehetség azonosításhoz kínál olyan módszereket, játékokat
és eszközöket, amelyek könnyen beilleszthetők a pedagógus módszertani
repertoárjába. Részben az iskolai tehetségnevelés elveit, célját és lehetséges
útjait összefoglalva mutat be egy olyan tehetséggondozó gazdagító projektet, amely ötletként szolgál további, hasonló célú projektek megtervezéséhez és megvalósításához.
Schubert Zita és Blazicsek Anikó írása nyomán az olvasó egy olyan
budapesti iskolába nyerhet betekintést, amely céltudatosan építkezve,
munkáját a logikai, matematikai tehetséggondozás köré szervezve rövid
idő alatt tudott komoly eredményeket felmutatni. A Vermes Miklós Általános Iskola eleven gyakorlatának életközeli, sok fotóval illusztrált bemutatása rengeteg jó ötletet tesz láthatóvá, egyúttal példát ad arra, hogy miként
érdemes gondolkodni a matematika megszerettetéséről és tanításának változatos módjairól.
Nagyné Árgány Brigitta a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
tehetséggondozásának egy olyan alternatív formáját mutatja, be, amelyben
a gyermekekkel folyó érdemi munkához egy egyetem biztosítja az oktatókat, a terepet, és gondoskodik a gyermekek rendszeres szállításáról is. A két
általános iskola, egy civil szervezet és egy felsőoktatási intézmény kooperációjában megvalósuló komplex tehetséggondozó program bemutatását
azért tartottuk a kötetbe illőnek, mert másutt, más szereplőkkel is kialakíthatók hasonló kezdeményezések, ahol ehhez a szándékok és a feltételek
adottak. Az írás a hazai foglalkoztatási trendek és az iskolázottság összefüggéseiből kiindulva jut el a konkrét program céljainak, beágyazottságának,
megvalósulásának és eredményeinek bemutatásához.
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Reméljük, hogy kötetünk írásai sok ötletet és jó támpontokat adnak a
gyakorló pedagógusoknak a gyermekek közötti különbségekhez történő
adaptálódáshoz, az életkorhoz, a fejlettséghez és a képességekhez illeszkedő differenciálás mindennapi gyakorlatához, a tanulók célszerű és eredményes támogatásához!
									
								
							

Podráczky Judit
szerkesztő
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K. Nagy Emese
A tanulók személyre szabott differenciálásának
lehetséges módjai
Ma az egyik legnagyobb kihívást az jelenti a pedagógusok számára, hogy
hogyan szervezzék meg az oktatást a tudásban heterogén tanulói csoportokban, hogyan igazítsák azt hozzá a gyermekek egyre változó igényeihez
és hogyan faragják le az egyéni teljesítményeket jelentősen befolyásoló, a
szociális hátrányból adódó lemaradásokat. A pedagógusoknak fel kell ismerniük, hogy a személyre szabott oktatás, a differenciálás hatékony módja az egyéni teljesítmények kibontakoztatásának, amelyhez az szükséges,
hogy a tanítás és a tanulás középpontjában a tanulók álljanak. Az alkalmazott differenciálási technikák célja, hogy motiválják a gyermekeket az ismeretek elsajátítására, bevonva őket a képességeiknek leginkább megfelelő
tevékenységekbe. A személyre szabott oktatással a pedagógusok a tanulási
kedv növelésére, az egyéni érdeklődés kielégítésére törekszenek. Vannak,
akiknek a hagyományos, frontális oktatás a megfelelő, mások a csoportmunkában jeleskednek, és vannak olyanok is, akik az egyéni fejlesztés, differenciálás segítségével teljesítenek a legjobban. Amellett érvelünk, hogy a
sikeres ismeret-elsajátításnak nincs egyetlen és kizárólagos módja. A gyermekek eltérő ismeret-elsajátítási technikákat igényelnek, amely igények kielégítése egyéni sikerük záloga.
Munkánk célja annak bemutatása, hogy egy borsodi kis iskolában, ahol
a gyermekek 70%-a hátrányos helyzetű családból érkezik, milyen lehetőség
adódik a tanulói csoportokban a tudás eltérő szintjén álló diákok egyidejű
fejlesztésére a differenciálás eszközével élő tanítási technika alkalmazásán
keresztül. A kérdés számunkra az, hogyan lehetséges a speciális szükségletű, az alulteljesítő és a tehetséges diákok igényeinek egyidejű kielégítése.
Az intézmény bemutatása
A hejőkeresztúri iskola vonzáskörzete Hejőkeresztúr, Hejőszalonta és
Szakáld községek. Az iskola tanulói létszáma már évek óta 230 körül mozog, viszont a roma és nem roma tanulók arányában fokozatos változás
figyelhető meg, amelynek egyik jele, hogy míg az 1990-es években a roma
tanulók aránya 27%-os volt, addig ez az arány mára 55%-ra emelkedett.
Jellemző továbbá, hogy a tanulók 70%-a hátrányos helyzetű, 8%-a állami
13

gondozott és 7%-a sajátos nevelési igényű. A tanulók 68%-a bejáró tanuló.
Az iskola nagy hangsúlyt fektet a tanulók képességeinek kibontakoztatására, ezt a célt szolgálja a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése a nevelőoktató munka során. Tevékenységük alapgondolata, hogy a mindennapi
munkát multikulturális tartalom töltse meg. Az iskola a Miskolci Egyetem
bázisintézménye, Géniusz tehetségpont, a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó mintaiskolája, a Magyar Vöröskereszt bázisintézménye és a H2O
Program vezető iskolája.
Az intézmény fő célkitűzései között szerepel a szülőkkel való kapcsolat ápolása, szorosabbá tétele, amelynek egyik útja, hogy az iskola olyan
programokat kínáljon, ahol a diák-szülő-pedagógus hármas harmonikus
együttléte biztosítható, és amely közös élmények a családok és az iskola
közötti kapcsolatot erősítik és a különböző generációkat közelebb hozzák
egymáshoz. Feladatuknak tekintik tanulóik iskolai sikerhez juttatását, ezzel
alapozva meg azt a törekvésüket, hogy az életben boldogulni tudó, sikeres
diákokat bocsássanak ki az iskola falai közül. Az egészséges sikerorientáltság, céltudatosság, amely nem fajul karrierizmussá, képessé teszi a gyermekeket a kudarcok elviselésére, sőt a negatív tapasztalatokon edződve, azokon felülkerekedve további eredmények elérésére sarkall. A harmonikus
személyiség kialakításának nélkülözhetetlen feltétele a belső harmónia, az
egészséges lelki élet, ezért törekszünk a szubjektív életminőség-érzésének
javítására.
Az intézmény az alább bemutatott programok köré szervezi tevékenységét. A Komplex Instrukciós Program olyan speciális kooperatív tanítási
módszer, amely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli
különbség és kifejezőkészségbeli különbség tág határok között mozog.
A módszer célja, hogy minden gyermek tudásszintje emelkedjen, és része
legyen sikerélményben az osztálymunka során. A program alkalmazásakor
előtérbe kerül az eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező gyermekek
együttnevelése, a többségi kultúra, viselkedésnorma elsajátítása, az agres�szió visszaszorítása.
Az iskolára jellemző, hogy a szülők aktív szerepet vállalnak az iskola életében, cserébe az iskola olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyeket nemcsak a
diákok, hanem a szülők is igénybe vehetnek. Ennek az együttműködésnek
egyik megvalósítója a Generációk Közötti Párbeszéd Program. A foglalkozások a gyermekek és a szülők kölcsönös tanórai együttműködésén alapulnak.
Az iskola egyre növekvő mértékben kíván teret adni a közös élményszerzésnek, amelynek egyik hatékony eszköze a logikai- és táblajáték-foglalkozások. Az iskolában bevezetett, kötelezően választható tanórai és nem
kötelező tanórán kívüli logikai- és táblajáték-foglalkozások fő célkitűzései
14

között szerepel a gyermekek értelmi képességeinek fejlesztése, a szabadidő
igényes, tartalmas eltöltése, a társas élet, a szociabilitás erősítése, a rendszeres megmérettetés, versenyzés és a hagyományápolás. A logikai játékok jól
használhatóak a konfliktushelyzet kezelésénél, az agresszió visszaszorításában, a gyermekek között zajló folyamatok alakításában, befolyásolásában, alakulásának befolyásolásában, amelyben érdekek, értékek, nézetek,
szándékok kerülnek egymással szembe nyílt – tevékenységekben is megnyilvánuló – vagy rejtett – tudati, érzelmi szint – formájában. Segítenek a
közösségi normarendszer értékrendjének kialakításában és ezzel összefüggésben a személyiség kibontakoztatásában, a környezethez való viszony
harmonikusabbá tételében. A táblajáték alkalmazásának egyik nagy hozadéka a csapatmunkára való alkalmasság kifejlesztése, amelyben elsősorban
a kommunikációs- és elemzőkészség kap helyet.
Nevelési céljuk, hogy biztonságos, derűs légkörben egyéni képességeiknek megfelelően fejlesszék a gyermekeket az életkoruknak legmegfelelőbb
eszközökkel. Emellett konkrét céljuk, hogy az alapoktatás befejezésével a
gyermekek legyenek életkoruknak megfelelően önállóak, magabiztosak,
legyenek képesek gondolataikat érthetően közölni, tudjanak a közösség elvárásaihoz megfelelően alkalmazkodni, érzelmeiket szocializált formában
kifejezésre juttatni. Legyenek derűsek, bizakodóak, egymást elfogadóak.
Mindezen célok elérésében segít a differenciált oktatás.
Az iskola úgy szervezi meg a tanítási óráit, hogy azok 20%-ában alkalmazza a státuszkezelő Komplex Instrukciós Program speciális csoportmunkáját, amely jelentős változást idéz elő a tanulók viselkedésében.
A fennmaradó 80%-ban a pedagógus dönt arról, hogy frontális óraszervezést, differenciált egyéni munkaformát, esetleg sima kooperatív technikát
alkalmaz. A fenti arányban végzett óraszervezés indoka az, hogy leginkább
a Komplex Instrukciós Program alkalmas a tanulók viselkedésének a pozitív irányba terelésére, amely végső soron hatással van a többi órán mutatott
teljesítményre is.
Személyre szabott differenciálás
Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a tanulók egyéni szükségleteinek
a kielégítésére, a személyre szabott fejlesztésre, amelyet a tanulói összetételhez igazítva változatos formában valósítanak meg a pedagógusok. Az
alkalmazott módszerek között találhatóak az integrációs mátrixban ötvözött
Gardneri intelligenciák és a Bloom-féle taxonómia gondolatiságának a követése (1), valamint a Komplex Instrukciós Program részeként az egyéni képességekhez mért, differenciált, személyre szabott feladatok megjelölése (2).
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A következőkben ennek a két differenciálási technika alkalmazásának
a bemutatására vállalkozunk.
Integrációs mátrix
Gondoljunk egy osztályteremre, ahol 25 gyermek ül, mindegyik eltérő képességekkel, valamint igényekkel az ismeretelsajátítási technikák vonatkozásában. Hogyan lehetséges minden tanuló részére megszervezni úgy a
tanítási órát, hogy az mindenki számára motiváló erővel bírjon?
Mindannyian tudjuk, hogy egy frontális osztálymunka nem alkalmas
minden gyermek megszólítására: vagy a legtehetségesebbeket, vagy az
alulteljesítőket, a tanulásban lemaradtakat, esetleg az átlagos képességűeket célozza meg. Megoldásnak tűnhet, ha a pedagógus az egyéni differenciálás céljából mindenkinek külön feladatot kínál fel tehetségéhez, tudásszintjéhez mérten, amely rögtön felveti azt a gondolatot is, hogy ez szinte
kivitelezhetetlen. Például egy matematika órán a 25 gyermek részére legalább 100-150 feladatot kellene összeállítani, hiszen minimum négyet-ötöt
mindenkinek illik megoldania. Bár pedagógusaink olykor ezt a megoldást
választják, nem gyakran teszik, mivel az előkészület és a kivitelezés rengeteg energiát kíván tőlük. A pedagógus nem lehet egyszerre ott minden
gyermeknél, hogy felügyelje a megoldás menetét, hogy reagáljon a felmerült kérdésekre és azonnali segítséget nyújtson. A megoldást az alábbi differenciálási technikák alkalmazásában látjuk:
• Gardner-féle intelligencia szerinti óraszervezés, ahol a tudás eltérő
szintjén állva, érdeklődési terület szerinti homogén csoportokban tevékenykednek a gyermekek.
• Bloom-féle taxonómia szerinti óraszervezés, ahol a tudás fejlődési
szintjei szerint készítünk feladatokat a tanulók számára, a személyiségfejlesztés kognitív-értelmi területeire koncentrálva.
• Integrációs mátrix szerinti feladatmegjelölés, amelynek során a Gardneri
intelligenciák és a gondolkodási szinteknek megfelelő feladatok egyidejűségét alkalmazzuk.
• A Komplex Instrukciós Program szerinti óraszervezés, nyitott végű csoportmunkára épülő differenciált egyéni feladatok kijelölésével.
Gardner-féle intelligencia szerinti óraszervezés
Ahhoz, hogy az osztályban mindenkit megfelelő módon motiváljunk, szükség van annak ismeretére, hogy melyik gyermeknek mi az érdeklődési te16

rülete. Ennek kiderítéséhez a Gardner-féle intelligencia tesztet használjuk
(1. sz. melléklet). A kérdések nyolc érdeklődési (intelligencia) terület köré
csoportosulnak: nyelvi-verbális, logikai-matematikai, térbeli, testi-mozgásos, zenei, interperszonális, intraperszonális, természeti. A mérőlap a
gyermekek nyelvezetéhez igazított, amelynek kitöltése után iránymutatást
kapunk arra vonatkozóan, hogy az egyes tantárgyakon belül milyen feladatokat jelöljünk ki a gyermekek érdeklődési körének megfelelően. Jó
iránymutatást kapunk például arra vonatkozóan, hogy amennyiben egy tanuló matematikai intelligenciával rendelkezik, milyen feladatokon keresztül tehetjük számára élvezetessé az irodalom vagy az angolórát. Ugyanez
érvényesül más tantárgyak esetében is. Egy-egy intelligenciaterület nem
kizárólagos érvényességű. A gyermekek többsége kevert intelligenciával
rendelkezik, amely azt is jelenti, hogy a tanítási órán többféle feladattípus is
motiváló lehet egy-egy tanuló számára (2–3. sz. melléklet).
A következőkben egy negyedik osztályosoknak készült olvasásóra-tervet1 mutatunk be, amely a Gardner-féle intelligenciák közül hat figyelembevételével készült. A 45 perces óra a mesék témakörben A kiskakas gyémánt
fél krajcárja feldolgozását tűzi ki célul. A pedagógus 20 percben határozta
meg az eltérő intelligencia-csoportokban dolgozó gyermekek munkaidejét,
amelyet ugyanennyi időintervallumra tervezett csoportmunka-bemutató,
beszámoló követ. Az óra keretét a hasonló című rajzfilm egy részletének a
bemutatása, a ráhangolás és zárásként a tanulói csoportok teljesítményének
az értékelése adja.
Az óra, az erre a célra kialakított többszörös intelligencia teremben (TI
terem) zajlik, ahol a különböző intelligencia-típusoknak megfelelően tanulói sarkokat, bokszokat alakítottunk ki. A „nyelvi sarokban” szótárak,
lexikonok, nyelvi, nyelvtani és irodalmi segédletek találhatóak egy polcon. A térbeli intelligenciájúaknak rajzasztalok és rajzeszközök állnak a
rendelkezésükre. Az örökmozgóknak óriás babzsákok, bábok, mozgáshoz
szükséges eszközök használata engedélyezett. A másik sarokban számítógépek interneteléréssel, míg a harmadikban magnó, CD-k, DVD-k találhatóak. Ez utóbbiak arra ösztönzik a gyermekeket, hogy akik a zenét szeretik, azok zeneszámok között kutathatnak vagy akár énekelhetnek is. Az
intraperszonális erősségű tanuló felvételeket készíthet egy kamerával, vagy
fotózhat fényképezőgéppel. A „matematikusok” számológépeket, vonalzókat, síkidomokat stb. használhatnak. Az egyes kis csoportok zavartalan
munkáját a paravánokkal való térhatárolás biztosítja.

1

Intézmény: IV. Béla Általános Iskola, Hejőkeresztúr.
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Feladatok:
1.	Nyelvi alkalmazás
Szerkesszetek egy többnyelvű képes szótárt a mese jellegzetes szókészletéből (angol, német, tájnyelvi, szleng, új keletű stb.)!
2.	Vizuális alkalmazás
Készítsetek különböző technikákkal háttér-vázlatokat a mese egy-egy jejelenetéhez!
3.	Interperszonális, testi elemzés
Bábok segítségével készítsetek interjúkat a császárral, a gazdasszonnyal
és a kiskakassal, miután kiürült a kincseskamra, különös tekintettel arra,
hogyan élik meg a szereplők az anyagi helyzetük megváltozását!
4.	Intraperszonális összegzés
Készíts felvételeket a csoportok munkájáról, és általad választott technika alkalmazásával mutasd be a felkészülésüket!
5.	Zenei alkalmazás, elemzés
Keressetek a mese bábelőadásának egyes jeleneteihez aláfestő zenéket
vagy alkossátok meg a kiskakas nótáját! Vegyétek figyelembe helyzetét,
vágyait, elszántságát stb.! Adjátok elő!
6.	Matematikai-, logikai-, térbeli elemzés
Képzeljétek el, hogy az elmúlt egy hónapban hogyan változott a császár
kincstárában levő vagyon! Készítsetek erről táblázatot, majd ábrázoljátok
grafikonon, úgy, hogy a mese kulcsfontosságú eseményei jól láthatók
legyenek! Tegyetek fel kérdéseket a grafikonotok alapján! Alkossatok
véleményt az eseményekről a grafikonotok alapján!
Ennek a differenciálási módnak nagy előnye, hogy a gyermekek érdeklődéséhez mértek a feladatok. Bár egy-egy csoportban a tudás eltérő szintjén
állnak a tanulók, az érdeklődési terület, intelligencia összeköti őket és ennek következményeként kiválóan teljesítenek.
Építés a Bloom-féle taxonómiára
Tudjuk, hogy a gyermekek ismeretei eltérő szinten állnak. Vannak, akik
gyengébben, vannak, akik jobban teljesítenek. A kérdés számunkra az, hogy
mit jelent a „gyenge” és mit jelent a „jó” teljesítmény. Ebben a tekintetben
Bloom taxonómiája ad kiváló útmutatást a számunkra. Szerinte az ismeretek elsajátítása, azok alkalmazása több szinten megy végbe, nevezetesen az
ismeret szintjétől – amelyben fontos szerepet játszik az emlékezés, felismerés, fogalmak, szabályok, elméletek rendszere stb. – az értékelés szintjéig,
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amely utóbbi birtokában a tanuló képes a különböző nézetek összevetésére,
az elemzésre, az önálló véleményalkotásra és ítélkezésre. A két szint között
vannak még egymásra épülő, egymást feltételező fokozatok. Megértés szintjén áll a tanuló, ha képes az összefüggések értelmezésére, azok saját szavakkal történő leírására. Az alkalmazás szintje fejlettebb gondolkodást feltételez
az előbbinél. Birtokában a gyermek képes a probléma felismerésére, megoldások keresésére és azok végrehajtására. Analízis szintjén az elemző gondolkodáson kívül magyarázatok adására is képes a tanuló, vagyis tudásának
összehasonlító és értékelő részei is vannak. Amennyiben a gyermek képes
meglévő ismereteinek a birtokában új eredmény létrehozására is, úgy elérte
az utolsó előtti, vagyis a szintézis szintjét. A szintek egymásra épülnek, lépcsőfokot kihagyni nem lehet, minden következő szint az előző függvénye.
A gyermek tudásszintjét a fent említett szintek összessége adja. A következőkben hat gyermek egyéni differenciálását célzó, a Bloom-féle taxonómia figyelembevételével készült feladatsort mutatunk be (3. sz. melléklet).
Évfolyam: 3. osztály
Tantárgy: környezetismeret
Tananyag: A zöldterületek élővilága – összefoglalás
Az óra típusa: összefoglaló, rendszerező
Az óra célja: A tanultak összefoglalása, rendszerezése
Tudás
Milyen
más, népi
elnevezései vannak
a veteménybabnak?

Megértés

Alkalmazás

Elemzés

Értékelés

Szintézis

Mondj el
egy olyan
mesét,
amiben
nagy
szerepe
van a
babnak!
„Az égig
érő
paszuly”

Tarts kiselőadást arról,
hogy milyen
csoportokba
sorolhatjuk
a növényeket! (Illusztráció, három
szókártya:
fa, cserje,
lágyszárú.)

Tarts megbeszélést a környezetvédelem témakörében! Mik
veszélyeztetik a növényeket és hogyan védhetjük meg
őket?

Értékeld és
vezess le
egy vitát
arról, hogy
miért kell
vagy miért
veszélyes a
rovarirtás!
(Érvek pro
és kontra.)

Készíts
képzeletbeli
interjút egy
erdőben élő
és egy városba szorult mókussal!

A fenti feladatok az ismeretek egyes szintjeinek figyelembe vételével
(Bloom-féle taxonómia), de az eltérő intelligenciaterületek figyelembevétele nélkül (Gardner-féle intelligencia) készültek.
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Integrációs mátrix
Az integrációs mátrix a gyermekek érdeklődésének, intelligenciájának, tudásának figyelembevételére, összekapcsolására alkalmas táblázat, amelyben, akár egy tanítási órán, minden tanulót elhelyezhetünk a pillanatnyi
teljesítményének megfelelő helyen. A tanulók ismeret-elsajátításuknak
megfelelően egyre feljebb haladhatnak, ami gondolkodásuk fejlődését mutatja számunkra.
Az alábbiakban egy, az integrációs mátrix tartalmi egységeinek megfelelő, egy kisebb (13 fő) tanulói csoport részére készített óravázlatot mutatunk
be. A mátrix alkalmazásával a tanítási órán lehetőség adódik akár az osztály
összes tanulójának egyazon időben történő differenciálására is.
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Verbális

Logikai

Vizuális

Intelligencia
típusok

Színezd ki a
képek közül
azokat az
állatokat,
amelyek a fák,
bokrok
közelében
élnek!

Tudás szintje

Helyezd az
állatok
szókártyáit a
megfelelő
helyre a fa
és a bokor
képén!

Megértés
szintje

Tantárgy: Környezetismeret 1. osztály
Tananyag: Fák, bokrok lakói
Alkalmazás
szintje

Hasonlítsd
össze a tücskök-hangyák és
a mókusok-cinkék lakóhelyét
nagyságuk szerint, a család
nagysága szerint, az élelem
szerint!

Elemzés
szintje

Válassz ki egy
olyan élőlényt,
amely fán él, és
egy olyat, amely a
bokrokon, vagy
bokor tövében!
Indokold meg,
hogy miért fontos,
miért kedvező
számára az a
lakóhely!

Nagyságuk szerint
növekvő
sorrendben rajzold
le a fák, bokrok
lakóit és azok
táplálékait!

Értékelés szintje

Egy állatkert
igazgatója vagy,
és a gyerekeket
vezesd végig a
rovarházon, a
madárházon!
Mutasd be nekik
a fák, bokrok
lakóit!

Rajzolj két
halmazt! Legyen
közös része is!
Egyikbe a fák, a
másikba a bokrok lakóit rajzold! A halmazon kívülre is
rajzolj állatot!

Szintézis
szintje
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Zenei

Testi

Intelligencia
típusok

Gyűjtsd össze
azoknak az
állatoknak a
nevét, amelyekről tudsz
egy éneket!

Tudás szintje
szintje

Megértés
Formázz meg
állóképben néhány állatot,
amely a fán él, és
néhányat, amely
a bokrokon, vagy
azok tövében.
Kérdéseket
feltéve
megpróbáljuk
kitalálni, hogy
melyik állat volt
az. Csak olyan
kérdést lehet
feltenni, amire
nem lehet
igennel, vagy
nemmel
válaszolni!
Pl.: Mit eszel?)

Alkalmazás
szintje

Elemzés
szintje
Értékelés szintje

Írj(jatok) egy dalt
egy fán vagy
bokron élő
állatról. Legyen
benne valamennyi fontos
dolog, amit arról
az állatról tudsz!

Szintézis
szintje
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Intraperszonális

szonális

Interper-

Intelligencia
típusok

Tudás szintje

Megértés
szintje
Keressetek még
olyan állatokat az
említetteken
kívül, amelyek a
fák és bokrok
közelében
laknak!

Alkalmazás
szintje

Csoportosítsd
az állatokat
aszerint, hogy
hol laknak!
Készíts halmazokat! Melyek
azok, akik
mindkét növényfajtán megtalálhatóak?

Elemzés
szintje
Értékelés szintje

Játsszátok el a
tücsök és a hangya történetének
nyári epizódját!
Mit tesz a tücsök,
mit a hangya?

Szintézis
szintje

Differenciálás a Komplex Instrukciós Program
segítségével
A Komplex Instrukciós Program olyan heterogén tanulói összetételt feltételező oktatási eljárás, amely eredményesen alkalmazható minden tanuló
iskolai sikerességének megalapozásához. A speciális kooperatív ismeretelsajátítási program jellemzője, hogy alkalmazása során a nevelés és oktatás
kognitív, morális és affektív komponenseit egyformán fontosnak tartja, vagyis a tudományos-intellektuális, társadalmi-állampolgári és a személyiségfejlesztésre irányuló célok közül egyiket sem helyezi előbbre a többinél.
A módszer komplexitása a tanulók személyiségének fejlesztéséhez szükséges tevékenységek együttes alkalmazását jelenti.
A Komplex Instrukciós Program alkalmazása egyrészt segíti a hátrányos
helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók felzárkóztatását, másrészt a csoportfoglalkozások alatt a heterogén összetételű osztályokban a speciális instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül lehetőség nyílik a tanulóknak az
együttműködési szabályokra történő felkészítésére, a felszín alatt megbúvó
tehetségek kibontakoztatására a sokféle, eltérő képességet megmozgató
tananyag alkalmazásán keresztül. A feladatok alkalmat adnak a tanulóknak, hogy eltérő képességeikkel vagy eltérő problémamegoldó stratégiájukkal hozzájáruljanak a sikeres problémamegoldáshoz, amely lehetőségek
továbbfejlesztik a tanulók erősségeit, miközben újakra is szert tesznek.
A feladatok összetettsége teret ad minden tanulónak a feladatokhoz való
hozzáférésre és intellektuális kompetenciájának felvillantására, amelyen
keresztül a különböző szociális háttérrel, tudással rendelkező gyermekeknek is alkalma nyílik a feladatok sikeres véghezvitelére, a csoportfeladat
megoldására. A speciális munkaszervezés lehetőséget ad a pedagógusnak
arra, hogy a feladatok megfelelő végrehajtása érdekében megtanítsa a gyermekeket a csoporton belüli együttműködési szabályokra, a meghatározott
szerepek elsajátítására, mivel a tanárnak az óra során alkalma nyílik úgy
az egész csoport, mint a csoporttagok egyedi munkájának követésére. Ebben a speciális csoportmunka-szervezésben a tanár célja az, hogy minden
diáknak megadja a lehetőséget a munkában való egyenrangú részvételre,
és tudatosítsa, hogy mindenkinek van olyan képessége, amely alkalmassá
teszi a feladatok megoldásában való sikeres közreműködésre. Ahhoz, hogy
minden tanuló számára biztosított legyen a tanulásban történő előrehaladás, a tanárnak meg kell tanulnia a diákok között meglévő különbségek
kezelését.
A módszer egyik fontos célja a tanár szakmai hozzáértésének fejlesztése
a csoportmunka-szervezésben. Míg a hagyományos csoportmunka során a
tanár hajlamos a direkt beavatkozásra, irányításra, addig ennél az oktatá24

si módszernél a beavatkozás szükségtelen. A tanulók csak végső esetben
fordulnak segítségért a tanárhoz, hisz a betartandó normák alapján lehetőségük nyílik a feladatok egymás közötti megbeszélésére. A csoportban
a tanulók különböző szerepeket töltenek be, van olyan felelős, akinek az
a faladata, hogy segítséget kérjen a tanártól, és e tanuló magyarázata segítségével jusson a csoport előbbre a feladat megoldásában, miközben nyelvi
kifejezőkészségük, kommunikációs készségük javul.
A módszer alkalmazása közben a program alapelveinek betartására fokozottan ügyelni kell. A módszer elvei között szerepel a differenciált, nem
rutinszerű feladatok alkalmazása, amely minden esetben nyitott végű, több
megoldást kínáló, sokféle, eltérő képességek mozgósítására alkalmas feladatot jelent. A felelősség megosztásának elve magában foglalja az egyén
felelősségét a saját és a csoport teljesítményéért és a csoport felelősségét
az egyén teljesítményéért. A csoportfeladat igényli az egymásrautaltság kialakítását és a csoporttagok kölcsönös támogatását, mert amennyiben egy
tanuló önállóan is képes lenne a feladat elvégzésére, az elvesztené csoportmunkára ösztönző szerepét. Abban az esetben, ha a feladat sokrétű, színes,
nyitott végű, sokféle képességet mozgósít, ha az idő korlátozott, ha a tanár
a csoportmunka fontosságát elfogadó légkört meg tudja teremteni, a feladat
sikeres végrehajtása biztosított.
A programban a tanulók munkájának ellenőrzése a szabályokon és a
szerepeken keresztül történik. A közös munkában az alábbi együttműködési szabályok, normák betartása valósul meg.
• Jogod van a csoporton belüli segítségkérésre bárkitől.
• Kötelességed segíteni bárkinek, aki segítségért fordul hozzád.
• Segíts másoknak, de ne végezd el helyettük a munkát!
• Mindig fejezd be a feladatod!
• Munkád végeztével rakj rendet magad után!
• Teljesítsd a csoportban a kijelölt szereped!
A normák az osztály falára kifüggesztve minden alkalommal emlékeztetik a
tanulókat a csoportmunka lényegére, alapelveire. A normák együttes használatánál a tanulóknak lehetőségük adódik arra, hogy ellenőrzést gyakoroljanak egymás viselkedése fölött.
A munkában minden tanulónak meghatározott szerep jut (kérdez, előad, beszerzi az anyagot, elsimítja a konfliktusokat stb.), amely szerepek az
egymást követő csoportmunkák során cserélődnek, rotálódnak, és ez a forgás elősegíti a csoporttagok közötti együttműködést, a mások iránti tisztelet
kialakulását, a szerepek elsajátítását és a képességek sokoldalú fejlesztését.
A foglalkozások során az alábbi szerepek a leggyakoribbak.
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• Kistanár: feladata, hogy megbizonyosodjon arról, hogy mindenki érti-e a feladatot a csoporton belül. Csak ő kérheti, ha szükséges, a tanár
segítségét.
• Beszámoló: feladata a munka végeztével az osztály tájékoztatása a csoport munkájáról.
• Jegyzetelő: feljegyzéseket készít a csoportvitákról, összefoglalja a csoport írásbeli munkáját.
• Anyagfelelős: biztosítja az összes eszközt a csoport munkájához, és
kiegészítő forrásanyagot gyűjt (szótár, folyóirat, enciklopédia stb.). Ellenőrzi, segíti az eszközök felhasználását. Bevonja a csoport tagjait az
eszközök, segédanyagok kezelésébe, munka utáni rendrakásba.
• Rendfelelős: segíti a csoport kommunikációját. Segíti megoldani a csoporton belüli konfliktusokat. Ösztönzi a csoporttagokat a munkában
való aktív részvételre.
A szerepek száma nem függ a csoportlétszámtól. Esetenként egy tanulónak
lehet több szerepe is, illetve a fentieken kívül más szerepek is előfordulhatnak (pl. időfelelős, konfliktuskezelő, rendfelelős stb.). A szerepek rotációja
fontos követelmény, mivel a különböző szerepeken keresztül mindenkinek
meg kell tanulnia a munka irányítását, a beszámolást, a helyes, zökkenő- és
balesetmentes munkavégzést, végeztetést, amely a sikeres csoportmunka
egyik feltétele. Segítségével a szociális interakció fejlődik, magas szinten
szerveződik, mely végső soron a felnőtté válás egyik követelménye is lesz.
A szerep mindig a feladat típusától és a csoport létszámától függ (az ideális csoportlétszám 4-5 fő). A szerepeket a csoport tagjainak el kell fogadniuk, betöltésük közben ki kell alakítani azokat a készségeket, amelyek
alkalmassá teszik őket a szerep fenntartására. A pozíciót betöltő személynek szerepe teljesítése közben gyakorolnia kell azokat a jogait, amelyek
alapján bizonyos viselkedéseket elvárhat a csoport tagjaitól. A csoport teljesítménye pedig attól függ, hogy a csoport tagjai egyetértenek-e azokkal
a szabályokkal, amelyek megszabják, hogy mit várhatnak el egymástól. Az
együttműködési normák és szerepek fontos feladata egy olyan helyzet létrehozása, amelyben a diákok megértik a velük szemben támasztott elvárásokat, és képesek tanári felügyelet nélkül is dolgozni.
A Magyarországon használatos, csoportmunkán alapuló módszerek és
a Komplex Instrukciós Program – hasonlóságuk ellenére – abban különböznek, hogy az órai munka során ez utóbbiban kizárólag a csoportmunka
eredményeit felhasználva nyílik lehetőség az egyéni feladatok megoldására. Az órai munka során fontos a tanári utasítás, beavatkozás visszaszorítása, a gyermekek önálló, a kiosztott tanulói szerepeknek megfelelő munkavégzésének erősítése, a szerepek óráról órára történő rotációja, amely
rotáció a különböző helyzetekben való megfelelést, az eltérő képességek
26

kibontakoztatását biztosítja. A program által javasolt, érdekes, több megoldást kínáló, sok önálló munkát igénylő feladatok innovatív problémamegoldást, alkotó gondolkodást, leleményességet, esetleg művészi (zene,
dráma, tánc, rajz stb.) képességet igényelnek. Ezek a feladatok eszközök
(szótárak, lexikonok, televízió, videó, fotó, diagram, táblázat stb.), de nem
speciális eszközök széles skáláját igénylik. A feladatok többféle megoldást
kínálnak, nyitott végűek, amelyek elősegítik a gyermekek egymás közötti
interakcióját, és egy központi téma köré csoportosulnak. A cél a feladatok
összeállításánál a gondolkodás fejlesztése, egy téma több oldalról történő
megközelítése, megértése, feldolgozása, a közös munka végzése. A program elengedhetetlen része a tanulói státuszkezelés (K. Nagy, 2012).
A tanár állandóan erősíti a csoport tagjaiban azt a tudatot, hogy mind
az egyén, mind a csoport, képes a feladat sikeres véghezvitelére, és arra,
hogy a feladatok megoldásához történő egyéni hozzájárulás a csoport sikerének záloga. Csak akkor szól bele a munkába, ha az elkerülhetetlen,
viszont gyakran ösztönzi a tanulókat gondolkodásra és együttműködésre.
A tanulók között kialakult különbségeket azzal próbálja meg kezelni, hogy
olyan feladatokat választ, amelyek lehetővé teszik a csoporttagok egyenrangú szerepvállalását a munkában, amely munkáról két csatornán érkezik
visszajelzés: a csoportfeladatok és az egyéni feladatok útján.
A tanár munkája során szakít a rutin-döntéshozatallal, reagálása attól
függ, hogy a csoport milyen úton hajtja végre a feladatot és a tanulók között
lévő teljesítménybeli különbség milyen jellegű beavatkozást igényel. A feladatok jellege megkívánja, hogy új és differenciált feladatokat és módszereket alkalmazzon, ezzel késztetve absztrakt gondolkodásra a tanulókat.
Nézzük meg, hogy miért igényel több felkészülést egy ilyen tanítási órának az összeállítása! Ha egy osztályon belül öt csoport tevékenykedik csoportonként 4-5 fővel, akkor ez azt jelenti, hogy az órai munka öt eltérő
csoportmunkán alapul és mindegyik tanuló csoportmunkára támaszkodó
egyéni feladatot kap saját képességeinek megfelelően. Az egyéni feladatot
pedig minden esetben úgy kell meghatározni, hogy a diáknak szüksége
legyen a csoportfeladat eredményére, vagyis máris jelentkezik annak igénye, hogy a közös csoportfeladat elvégzése megfelelő színvonalú legyen az
egyéni továbbhaladás érdekében.
A programban a csoporttevékenység az osztálytermi munka magja, de
nem kizárólagosan, a csoporttevékenység igazodik a tananyaghoz. Alkalmazására lehetőség van többek között egy anyagrész összefoglalásánál,
egy új tananyagrész előkészítésénél, de új ismeret szerzésére és feldolgozására is alkalmat adhat. Ezt a csoportmunkát az amerikai iskolákban a tanítási órák körülbelül egyötödében alkalmazzák. Ez a gyakoriság lehetővé
teszi, hogy a csoporttagok kellőképpen meggyőződjenek az általuk elsajátított viselkedés helyességéről vagy helytelenségéről, valamint alkalmuk
27

adódik képet formálni arról, hogy a szerepük teljesítésének értelmezése
egybevág-e a többiek elvárásaival.
Az általános iskola elsődleges feladatai az alapkészségek kifejlesztése,
a tanulási képességek, a fantázia fejlesztése, a tanulás megszerettetése, az
önálló gondolkodásra és kreativitásra nevelés, a gyermek jellemének formálása, a praktikus ismeretek átadása. A Komplex Instrukciós Program ezeket a célkitűzéseket megvalósító nevelési-oktatási eljárás.
A Komplex Instrukciós módszer szerinti óra két nagy egységből áll, a
tudásban heterogén összetételű kiscsoportokban végzett közös munkából
(1) és az egyénre szabott differenciált feladatok megoldásából (2).
Az óra első részében a 4-5 fős tanulói csoportok azonos témában eltérő,
vitára alkalmas, nyitott végű feladatokat kapnak, majd az óra felénél ezeknek a csoportfeladatoknak a bemutatása következik. Ezután a névre szóló
differenciált egyéni feladatok megoldására kérjük a tanulókat. A feladatokat
úgy állítjuk össze, hogy a tanulóknak szükségük legyen a csoportfeladat
eredményének a felhasználására. Ennek indoka, hogy ezzel késztessük arra
a tanulókat, hogy a csoportmunkában aktívan vegyenek részt. A tanulók
ezeken a személyre szabott feladatokon keresztül fejleszthetőek a legeredményesebben, vagyis ezeknek a feladatoknak a megoldása fontos előrelépés számukra tudásuk gyarapítása szempontjából. A tanítási óra az egyéni
beszámolókkal zárul.
Ebben az óratervezési formában az egyéni differenciálás a csoportmunkára épülő egyéni feladatokon keresztül történik. Még a leggyakorlottabb
pedagógusoknak is komoly kihívást jelent annak kivitelezése, hogy a differenciált egyéni feladatoknál felhasználják a csoportmunka eredményét.
A tanulók tudásának a fejlesztése nagyban függ a személyre szabott feladatoktól, az egyéni, differenciált fejlesztéstől. A Komplex Instrukciós módszerben a differenciált egyéni feladatok szerkesztése az egyik legnagyobb
figyelmet igénylő feladat. Nemcsak azért, mert névre szól, figyelembe veszi
a tanuló meglévő tudását, ismereteit, vagyis épít Vigotszkij „legközelebbi
fejlődési zóna” elméletére, hanem azért is, mert visszahat a tanulók csoporton belüli együttműködésére. Ennek az eszköze az, hogy az egyéni feladatoknak fel kell használniuk a csoportmunka eredményét, vagyis nem
lehet megoldani azokat anélkül, hogy a csoportfeladat ne készüljön el, ne
vegyen részt benne a tanuló és ne támaszkodjon az ott szerzett ismeretekre. Ha a tanuló számára nem tesszük lehetővé, hogy az egyéni feladatában
felhasználja a csoportmunka eredményét, akkor a csoportmunkában való
aktív részvételről szoktatjuk le. Ennek a kívánalomnak az elmulasztásánál
hamar megtanulja egy gyermek, hogy az egyéni feladata akkor is sikerül, ha
nem vesz részt a csoportmunkában, ami a csoport együttműködése szempontjából hátráltató tényező. Ellenkező esetben viszont azt tudatosítjuk a
tanulóban, hogy a csoport sikere az ő egyéni előrehaladásának is a záloga.
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A Komplex Instrukciós programnak megfelelő
óravázlat
A Komplex Instrukciónak része a tanárok és tanulók új szerepének megalkotása, a tanulók együttműködésének erősödése és a különböző státuszú tanulók harmonikus, saját tudásuknak megfelelő részvétele a feladatok
megoldásában. Az ismeretelsajátítás sikere az óravázlatnak a módszer elveinek való megfelelésétől függ. Az elkészített óravázlat megmutatja, hogy
a tanár mennyire érti a Komplex Instrukció egyik fő elemét, a motiváló nyitott végű feladatok szerkesztését.
Az óravázlatok megfelelésének a legfontosabb szempontjai a feladatok
nyitott végűsége mellett a komplexitása, differenciáltsága, a sokféle képesség alkalmazásának követelménye, a gyermekek egymásra utaltsága, de
egyéni felelőssége, a központi téma körültekintő megfogalmazása, valamint a csoport és az egyéni feladatok egymásra épülése. A csoportfeladat
hatással van a résztvevők együttműködésére és a feladat végrehajtására,
vagyis a tanulóknak a kis csoportokban végzett tanulási tevékenységére.
A feladatok olykor egyszerűnek tűnnek, de ha a fenti követelményeknek
megfelelnek, ha biztosítják a tanulók egyenrangú részvételét a feladatok
megoldásában, a siker garantált. A több helyes megoldást magukban foglaló nyitott végű feladatokon keresztül – és ezt az óravázlat-készítési technikát kell elsajátítaniuk a pedagógusoknak – a diákoknak lehetőséget kell
nyújtani alternatív megoldások keresésére, érveik bizonyítására és a vitára.
Egy egyszerű példán keresztül szeretnénk bemutatni a nem nyílt végű és
a nyílt végű, vitára alkalmas feladat közötti különbséget. Bármennyire is
megfelelőnek tűnő az olyan csoportfeladat, mint a „Gyűjtsétek ki a mellékelt, »Az illedelmes viselkedés szabályai« című szövegből a tulajdonságot
jelölő mellékneveket!...”, a feladat nem felel meg a Komplex Instrukció kritériumainak, mivel nem nyitott végű, vagyis véges megoldása van abban az
esetben, ha minden tulajdonságot jelölő melléknevet sikerül kigyűjteniük
a tanulóknak. Ezzel szemben „…A rendelkezésre álló időben gyűjtsetek az
illedelmes viselkedéssel kapcsolatos tulajdonságot jelölő mellékneveket!...”
feladat nyitott végű, mert nem ad véges megoldást és önálló gondolatok
megfogalmazására serkenti a tanulókat.
Az összetett, multidimenzionális csoportfeladatokat úgy kell összeállítani,
hogy megoldásuk sokféle intellektuális képességet igényeljen, lehetőséget
adva a diákoknak tehetségük, tudásuk és problémamegoldó képességük
használatára, fejlesztésére, szem előtt tartva, hogy minél összetettebb egy
feladat, annál több diáknak van lehetősége megmutatni és fejleszteni intellektuális képességét. Az összetett képességek fejlesztése nagy jelentőséggel
bír, mivel nélkülözhetetlen eszköz a státuszprobléma sikeres kezelésében,
29

alkalmat ad a diákoknak és a tanároknak arra, hogy kialakítsák, formálják a
kompetenciáról alkotott nézetüket, illetve azzal kapcsolatos véleményüket,
hogy mit jelent „tehetségesnek lenni” a csoportmunkát alkalmazó osztályban.
A tanárnak tudnia kell, hogy a nyitott végű, több megoldást lehetővé
tevő, összetett képességeket igénylő gyakorlatokon keresztül nyílik alkalma az egymástól való függés erősítésének. Ez a kölcsönös függőség nagy
figyelmet kíván a tanulóktól együttműködésükben és közös döntéseikben.
Egy olyan csoportban, ahol a csoporttagok egymással függőségi viszonyban állnak, ott az együttműködés és az interakció iránt fokozottabb igény
jelentkezik, amelynek jelentősége a komplex és ismeretlen feladatok miatt
még kifejezettebb. A csoportmunka célja ennek a közös egymásra utaltságnak, munkának a megfelelő szinten tartása, erősítése. Minél nagyobb
lehetőség nyílik a csoportmunka tanári irányítás nélküli teljesítésére, annál
könnyebb a közös munka, a gondolkodás és kommunikáció fejlesztése.
Az egyéni megbízhatóság szintén fontos jellemzője a csoportmunkának.
A csoportmunkára támaszkodó egyéni beszámolók az önállóság, egyéni
megbízhatóság legfontosabb szóbeli és írásbeli dokumentumai, segítségükkel a tanulók kitűnő lehetőséget kapnak a fejlődésre, a gyakorlásra, íráskészségük fejlesztésére, és egyben lehetőséget nyújt a tanárnak a diákok
egyéni előrehaladásának méréséhez.
A csoportmunka különösen akkor eredményes, amikor a tanár legfontosabb célja a fogalmak elsajátíttatása, a problémamegoldó gondolkodás
fejlesztése és a feladat megértetése. Ehhez a diákoknak meg kell vitatniuk és érthetően kell megfogalmazniuk gondolataikat. Ezért a jól szervezett
csoportmunka vagy egy központi gondolat köré rendeződik, vagy egy lényeges kérdésre keres választ. A jó feladat megtervezéséhez a pedagógusnak hosszú időre, alapos felkészülésre, elméleti ismeretre és utánajárásra
van szüksége. A megtervezett feladat a tanár szakmai fejlődését éppúgy
szolgálja, mint a diákokét.
Az óravázlatok készítése során két tipikus hiba figyelhető meg: vagy
a módszert jellemző „nyitott végű feladatok”, az „attól függ, hogy miben
egyeznek meg a tanulók” szerkesztésének elve nem érvényesült, vagy az
egyéni feladatok nem épültek megfelelően a csoportfeladatokra, vagyis
megoldhatóak anélkül, hogy igényelnék a közös munka eredményét. Ez
utóbbi elv figyelmen kívül hagyása hamar leszoktatja a tanulókat a közös
munkáról, hisz egyéni feladatuk a csoportmunkában való részvétel nélkül
is teljesíthető. Ezt az alábbi példán keresztül szeretnénk bemutatni.
Nyílt végű, vitára alkalmat adó csoportfeladat: „Készítsetek rövid újsághírt a Romano Teátro múlt heti előadásáról. Adjatok a cikketeknek címet!
Tüntessétek fel zárójelben azt is, melyik napilapban jelenik meg! Fogalmaz30

zatok meg röviden szabályt a címek helyesírásával kapcsolatban! Ha marad időtök, készítsetek plakátot az előadáshoz!”
A fenti csoportmunka eredményét felhasználó differenciált, névre szóló
egyéni feladatokat a pedagógus már az órára történő felkészülés folyamán
személyre szabottan, egy-egy tanuló teljesítményétől függően határozza
meg: Adj új címeket a cikketeknek! (leggyengébb teljesítményt felmutató
tanuló); Melyik napilapban jelenhetne még meg a cikketek? Miért? Az újság
melyik rovatában helyeznéd el? Miért? Számolj be arról, hogy az újságcikketek mennyire tükrözi a csoport tagjainak véleményét az előadásról! Egészítsd ki újabb gondolatokkal az újságcikketeket! (legtehetségesebb tanuló).
E módszer, technika alkalmazása a tanítási órák maximum húsz százalékában eléri hatását és pozitívan befolyásolja a többi tanítási óra eredményességét. A fennmaradó nyolcvan százalékban helye van a státuszkezeléssel nem bíró, de más követelményeket előtérbe helyező hagyományos
csoportmunkának, a fentebb már említett egyéni differenciálásnak, talán
még egy-egy alkalommal a frontális órai munkának is.
Összegzés
Mindennapi munkánk célja a gyermekek motiválása a meglévő képességeiket megmozgató, fejlesztő feladatokon keresztül. Oktatásunk egyik fontos
alapelve, hogy minden gyermmek számára biztosított legyen a magas színvonalú képzés, amelynek alapja a kiváló elméleti és gyakorlati ismeretekkel
rendelkező pedagógusok munkája. Iskolánk tanulói heterogenitásának a
növekedése egyre színesebb, magasabb szintű módszertani ismereteket kíván, amely arra késztet minket, hogy maximális teljesítményt nyújtva szervezzük meg a tanítási órákat.
Mivel elvárásként jelenik meg a szociális és kulturális sokszínűség kezelése, pedagógusainknak elkötelezettséget kell mutatniuk a társadalmi
integráció mellett, képesnek kell lenniük kezelni a tanulói sokszínűséget
osztálytermi munkájuk során és igazodniuk kell a tanulók egyéni igényeihez. Tudniuk kell, hogyan biztosítsák a tanulók egyenjogúságát az osztálytermen belül, a tananyaghoz való egyenrangú hozzáférést, ezzel járulva
hozzá a szűkebb demokratikus társadalom építéséhez.
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Mellékletek
1. számú melléklet
Ez érdekel
Az állítások közül pipáld ki azokat, amelyek igazak rád!
1.
• Számomra nagyon fontosak a könyvek.
• Hallom a szavakat a fejemben még mielőtt elolvasnám, leírnám vagy
kimondanám őket.
• Rádió, illetve CD hallgatásából többet profitálok, mint tévézésből vagy
filmekből.
• Kedvelem a betűjátékokat, mint például az Anagrams vagy a Password.
• Szívesen szórakoztatom magamat és másokat is nyelvtörőkkel, rímekkel és szójátékokkal.
• A nyelvi tantárgyak és a történelem jobban mennek, mint a természettudományi tantárgyak.
• Beszélgetések során gyakran utalok általam olvasott vagy hallott dolgokra.
• Mostanában írtam valamit, amire rendkívül büszke vagyok és/vagy
amivel kivívtam a többiek elismerését.
2.
• Könnyen számolok fejben.
• A matematika és/vagy természettudományos tárgyak a kedvenceim.
• Szeretek logikus gondolkodást igénylő játékokban részt venni vagy fejtörőket megoldani.
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• Szeretek „Mi történik, ha...” kísérleteket végezni (pl. Mi történik, ha megduplázom a rózsabokornak adott víz mennyiségét minden héten?).
• Sémákat, szabályosságot, logikus rendet keresek a dolgokban.
• Érdekelnek a tudomány új vívmányai.
• Szeretek logikai hibákat találni az emberek mondanivalójában.
• Jobban érzem magam, ha a dolgok mérve, kategorizálva vannak.
3.
• Gyakran látok tiszta, világos képeket, amikor becsukom a szememet.
• Érzékeny vagyok a színekre.
• Gyakran használom a fényképezőgépet vagy a videokamerát, hogy
megörökítsem, amit magam körül látok.
• Szeretem a kirakós játékokat, útvesztőket, és más vizuális fejtörőket.
• Alvás közben élénk álmaim vannak.
• Általában könnyedén tájékozódom ismeretlen helyen.
• Szeretek rajzolni vagy firkálgatni.
• Suliban a geometria jobban megy, mint az algebra.
• Könnyedén el tudom képzelni, hogy mi hogyan nézhet ki madártávlatból.
• A gazdagon illusztrált olvasnivalót kedvelem.
4.
• Legalább egy sportot vagy fizikai tevékenységet rendszeresen űzök.
• Nehéz sokáig egy helyben ülnöm.
• Szeretem a kézműves tevékenységeket, mint amilyen például a varrás,
a szövés, a faragás, az asztalosmunka vagy a modellépítés.
• A legjobb ötleteim séta vagy kocogás közben születnek, vagy más
egyéb fizikai tevékenység során.
• Gyakran töltöm szabadidőmet a szabadban.
• Gyakran gesztikulálok vagy használom a testbeszéd más formáit beszélgetés közben.
• Ahhoz, hogy többet megtudjak a dolgokról, szükségét érzem megfogni,
megtapogatni őket.
• Imádom a hajmeresztő utazásokat a vidámpark különböző járatain.
• Összerendezettnek tartom magam.
• Egy új tevékenységet a gyakorlatban is ki kell próbálnom, nem elég
látni vagy olvasni róla.
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5.
• Kellemes énekhangom van.
• Meg tudom állapítani, ha egy hang hamis.
• Gyakran hallgatok zenét.
• Hangszeren játszom.
• Zene nélkül szegényebb lenne az életem.
• Gyakran azon kapom magam séta közben, hogy dallamok cikáznak a
fejemben.
• Egyszerű ütős hangszerrel könnyedén tudom kísérni a zenei műveket.
• Sok dal vagy zenemű dallamát ismerem.
• Ha egy dallamot egyszer vagy kétszer hallok, általában elég pontosan
vissza tudom énekelni.
• Gyakran dobolok az ujjammal, vagy énekelek tanulás közben.
6.
• Az a fajta ember vagyok, akihez tanácsért fordulnak.
• Jobban szeretem a csapatsportokat, mint a tollas, röplabda stb., az
egyéni sportágaknál, mint amilyen az úszás vagy a futás.
• Ha problémám van, inkább segítségért folyamodom, mint hogy megpróbáljam egyedül megoldani.
• Legalább három közeli barátom van.
• Jobban kedvelem a társas időtöltéseket (pl. kártya), mint a magányos
játékokat (pl. videójátékok).
• Szeretem a kihívást, hogy megtanítsak másoknak valamit, amit tudok.
• Vezető típus vagyok,vagy mások annak tartanak.
• Szeretek középpontban lenni.
• Szívesen veszek részt közösségi összejöveteleken.
• Inkább egy buliba megyek, mint hogy otthon töltsem az estémet.
7.
• Gyakran töltöm egyedül az időt, meditálva az élet fontos kérdéseiről.
• Van egy hobbim, amit egyedül űzök.
• Van néhány fontos célja az életemnek, amelyekről gyakran gondolkozom.
• Reálisnak látom a pozitívumaimat és negatívumaimat (megerősítve mások által is).
• Szívesen tölteném a hétvégémet egyedül, mint egy menő, zsúfolt nyaralóhelyen.
• Erős akaratúnak, illetve szabadszelleműnek tartom magam.
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8.
• Érdekelnek a természetről szóló filmek.
• Szeretem a természetben zajló folyamatokat figyelni.
• Szeretem az állatokat.
• Szeretek a kertben lenni.
• Követ, virágot, bogarat stb. gyűjtök, megfigyelem és megpróbálom
megérteni őket.
• Gyakran osztályozom a hasonlóságokat, a különbségeket a növényfélék, állatfajták és ásványok világában.
• Az iskolában a környezetismeret, a biológia, a földrajz és a többi természettudományos tárgy az erősségem.
2. számú melléklet
Csoportfeladatok a Gardner-féle többszörös
intelligencia (TI) alapján
Tananyag: Biblia – Ószövetség – József és testvérei
1.	Verbális, nyelvi intelligencia
Készítsetek keresztrejtvényt József történetéhez, legalább 10 meghatározással!
2.	Vizuális, térbeli intelligencia
Tervezzetek díszleteket József történetének egyes helyszíneihez, vagy
ábrázoljátok a szereplők egymáshoz való viszonyát egy kapcsolati térképen!
3.	Logikai, matematika intelligencia
Éhség van Kánaánban. Jákobnak és családjának fogytán a gabonája. Jákob elküldi a fiait Egyiptomba. Állítsátok össze az utazáshoz szükséges
dolgok listáját, rendeljetek hozzá mennyiségeket, figyelembe véve az út
hosszát és az utazók számát!
4.	Zenei intelligencia
Gondolkodjatok azon, hogy egy József életéről szóló PPT bemutató
egyes jeleneteihez milyen háttérzenéket válogatnátok, vagy írjatok rigmust egy ismert dallamra Józsefhez kapcsolódóan!
5.	Testi, kinesztéziás intelligencia
Vajon hogyan jutnak el József testvérei a testvérgyilkosság gondolatáig? Milyen érzelmek dúlnak bennük? Jelenítsétek meg pantomimmal az
egyes fázisokat!
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6.	Intraperszonális intelligencia
József a fáraó után a második ember Egyiptomban. Testvérei nem ismerik fel. Vajon mi járhatott József fejében, amikor azon gondolkodott,
mikor van itt az ideje a leleplezésnek? Írd le a gondolatait! Voltál-e már te
is olyan helyzetben, amikor nagyon alaposan meg kellett fontolnod, mit
tegyél? Mi segített a döntésben?
7.	Interperszonális intelligencia
A Balázs-show mai vendége Potifár. József börtönbe zárása után vagyunk. Milyen kérdéseket tennétek fel Potifárnak? És ki van a fal mögött?
Szembesítsétek a vendégetekkel!
A csoportok beszámolója
A történet időrendjének megfelelően: 5. csoport, 3. csoport, 7. csoport, 6.
csoport, 1. csoport, 2. csoport, 4. csoport.
Segédanyag minden csoportnak:
térképvázlat, történetvázlat.
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Tudás

– Mondd el,
– sorold be,
– határozd
meg,
– jelöld,
– jegyezd
meg,
– ismételd,
– válaszd ki,
– nevezd meg,
– jegyezd fel,
– töltsd ki,
– idézd fel,
– viszonyíts!

Integrációs mátrix.
Tantárgy:

– Helyezd el,
– magyarázd,
– azonosítsd,
– írd le,
– tudósíts róla,
– tárgyald
meg,
– ellenőrizd,
– dolgozd át,
– fejtsd ki,
– ismételd,
– mutasd be,
– vázold,
– körvonalazd,
– írd újra!

Megértés
– Mutasd be,
– szerkeszd
meg,
– jegyezd fel,
– ábrázold
diagramon,
– módosítsd,
– illusztráld,
– szemléltesd,
– dramatizáld,
– szervezd,
– fordítsd le,
– alkalmazd,
– kutasd,
– számítsd ki,
– használd,
– modellezd,
– rendezd,
– mutasd,
– teljesítsd,
– sorold be,
– integráld,
– egyesítsd
valamivei!

Alkalmazás

Elemzés
– Hasonlítsd
össze,
– állítsd
ellentétbe,
– osztályozd,
– bíráld,
– oldd meg,
– vezesd le,
– vizsgáld
meg,
– különböztesd meg,
– kísérletezd
ki,
– kérdezz rá,
– nézz utána,
– csoportosítsd,
– bizonyítsd!

3. számú melléklet

– Állítsd össze,
– állíts fel
hipotézist,
– tervezd meg,
– formázd
meg,
– készítsd el,
– találd fel,
– fejleszd ki,
– finomítsd,
– állítsd elő,
– alakítsd át!

Összegzés

– Ítéld meg,
– jósold meg,
– igazold,
– becsüld
meg,
– rangsorold,
– határozd
meg,
– válaszd ki,
– értékeld,
– mérlegeld!

Értékelés
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Interperszonális
Intraperszonális

Zenei

Testikinesztéziás

Verbális

Térbeli –
vizuális
Matematikai–
logikai

Tudás

Megértés

Alkalmazás

Elemzés

Összegzés

Értékelés
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Testi,
kinesztéziás

Logikai
matematikai

Vizuális
– térbeli

Verbális
– nyelvi

Készítsetek
koreográfiát
Miklós csárdabeli táncához!
Adjátok elő!

Modellezd,
ábrázold a
lovagkirály
udvarát!

Mutasd be
kapcsolati
térképen a
szereplők
viszonyait!

Add elő a
kedvenc
részedet!

Kutasd fel és
mutasd be Nagy
Lajos király
udvarát!

Írd le korabeli
újságíróként a
párbaj
menetét!

Rajzold meg az
események
időrendjét!

Alkalmazás

Megértés

Rögzítsd!
Helyszín –
idő –
szereplők
készítése

Mondd el,
melyik rész
tetszett a
legjobban?

Tudás

Évfolyam: 6. osztály
Tananyag: Arany János: Toldi
Értékelés

Bizonyítsd
ábrán ezt: Lajos
igazságos és
bölcs király!

Mutasd be a
főszereplőt
vizuálisan!

Érvelj: Miklós
Vizsgáld meg
vád- és védőbeGyörgy viselkedését! (Idézet, széde összeállítátettek, reakciók, sával!
jellemzők.)

Elemzés

Táblázatban
mutasd be a
hasonlóságokat és különbségeket Miklós
és a népmesei
hősök között!

Formáld át az
egyik szereplő
jellemét, és írd
le, hogyan változtak volna az
események ennek következtében?

Szintézis
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Praktikus

Zenei

Intraperszonális

Interperszonális

Tudás

Megértés

Készíts
kiállítást!

Keress olyan
népdalokat,
amelyek illenek
a műhöz!

Írj naplót
valamelyik
szereplő
nevében!

Alkalmazás

Gyűjts fogalmakat, kifejezéseket az adott
témában!
Ha Miklós ma
élne, ilyen
eszközöket
használna.

Hasonlítsd
össze egy
társaddal a
művet a János
vitézzel!

Elemzés

Hasonlítsd össze
Miklós gyilkosságait

Értékelés

Mi lett volna
ha?
Találjatok ki új
befejezést!
Ok okozati
összefüggésekkel tárjátok
fel a jellemek
és cselekedetek közötti
összefüggéseket!

Szintézis

Koronczai Józsefné
Differenciálás összevont osztályokban
A DIFFERENCIÁLÁSRÓL
Tapasztalataim szerint erről a fogalomról szinte mindenkinek van élménye,
véleménye, álláspontja, és ez jó. A problémát csupán az jelentheti, hogy
ezek különbözősége és változatossága igen szerteágazó. Amikor mélyebben nekilátunk a fogalom elméleti vagy módszertani boncolgatásának,
kiderül, hogy már az alapvetésekben lényeges különbségeket találunk.
Vannak, akik a tanulók, a kisgyermekek képességbeli vagy ismeretbeli
különbözőségét értik alatta, mások a tananyag szerkezeti és tartalmi eltéréseiben gondolkodnak, a legutóbbi időszakok jellemzője pedig az az elképzelés, hogy a tanulási helyzetek válogatásával, igazításával jutunk eredményre. Mint mondani szokták, az igazság a részletekben és valamennyi
okfejtésben fellelhető.
Senkitől nem hallottam még eddigi pályám alatt, hogy differenciáltan
tanítani (és itt a valódi differenciálásra gondolok) könnyű. A formális csoportbeosztások, a rögzült és állandó megkülönböztetés nem visz előre, ma
már tudjuk. A korszerűség leple alatt nagyon sok jó szándékú pedagógus
önmaga nyitotta még szélesebbre azt az ollót, melynek szárai az iskolába
beérkező gyermekek ismeretei közötti különbségeket jelképezik. A statikus
és merev rendszer nem tette lehetővé a hátrányok kompenzálását, sőt a
hagyományos differenciálás eszközeivel tovább növelte a különbségeket.
Szeretném egyértelműen leszögezni, ebben a legkisebb mértékben sem
voltak hibáztathatók azok a pedagógusok, akik ezt látták, akik szerettek
volna előrébb jutni, megoldásokat találni, de sem a pedagógusképzésben,
sem később a továbbképzésekben nem volt meg a problémakör kezelésének valódi eszközrendszere. (Itt meg kell említenem Zsolnay József nevét, aki a NYIK program megalkotásával a 70-es évek második felében a
legtöbbet tette a differenciálás meghonosításáért és elfogadottá válásáért.)
A későbbiekben úgy vélem, az alternatív iskolák megjelenése, az iskolák
nyitottabbá válása, a kezdeti versenyhelyzetek kialakulása (a szülők iskolaválasztási jogának bevezetése) voltak azok a kezdeti változások, amelyeknek a környezetében sok olyan módszertani frissülés jelent meg és vált
általánossá, amely a frontális és egységes tanítást, valamint az úgynevezett
merev és hagyományos differenciálást fellazította.
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Mára már belátható, hogy a differenciálás nem jelent mást, mint egy olyan
tanulási környezet biztosítását, amelyben egyforma súllyal van jelen a kisgyermek hátterének és lehetőségeinek figyelembevétele annak érdekében,
hogy az ő személyére szabott tananyagot, a megfelelő módszerekkel és eszközökkel, lehetőleg a leghatékonyabban juttassuk el hozzá. Ehhez csendesen még hozzátenném, hogy mindeközben arról sem lenne jó megfeledkeznünk, ami kisiskoláskorban több mint lényeges, hogy a foglalkozás,
a tanulás öröme ne vesszen el igyekezetünk közepette, és ne áldozódjon fel
szakmaiságunk oltárán. Ezzel tulajdonképpen már el is jutottunk a személyre szabott oktatás fogalmához, ami reményeim szerint lassan átveszi a vitás
utat bejárt differenciálás helyét.
AZ ÖSSZEVONT OSZTÁLYOKRÓL
Osztatlan osztályokkal működő iskolában tanítani a mai körülmények között is más minőséget, speciális, egyedi szemléletet és szellemiséget jelent.
Aki e „műfajt” önmaga nem művelte, elmondások alapján talán megértheti, elképzelheti, de legjobb szándékai mellett is igen messze áll még ekkor is a valóságtól. Annak a pedagógusnak, aki kettő, három, vagy akár
négy osztályt tanít egyszerre, az életmódja is más, még személyiségében
is megváltozik. Hét évig volt alkalmam tanítani 1–4. összevont osztályt.
Az első hónapokban menekülni szerettem volna, addigi látásmódom csupán a káoszt érzékelte. Nem láttam és nem tanultam az összevont osztályok
módszertanáról addig semmit, és egyedüli szerencsém az volt, hogy olyan
megyében dolgoztam, ahol a szomszédos községek igen nagy hányadában
hasonló módon működtek kisiskolák, csupán az első négy osztállyal. Ezen
iskolák többségét még a falusi oktatás korai szakaszaiból örököltük, amikor
egyházi kezelésben a kántortanítók 1–8. osztályig tanították a gyermekeket.
Elődeimmel tartva a kapcsolatot tudom, hogy az én iskolámban – megosztva maga között az első négy osztályt és a felső tagozatot – 80 főnél több
gyermeket tanított az a házaspár, akik a falu kulturális életét is irányították.
Negyven fővel összevont osztályban tanítani embert próbáló. Még akkor
is, ha azokban az időkben nem a differenciálás volt a legfontosabb megoldandó feladat. Lényegi változás ebben az iskolatípusban 20-30 év alatt
sem történt, az egyre bővülő tankönyvkínálaton kívül. A legtöbb segítséget
(ma úgy mondanánk, hogy „Jó gyakorlatot”) egymásnak adtuk át, amikor
továbbképzéseken, bemutatóórákon találkoztunk. Ez jelenthetett egy-egy
jól kialakított órarendet, tanmenetet, óratervezetet, de tanítási módszereket, értékelési vagy jutalmazási formákat, esetleg évfordulókra műsorokat,
vagy akár felmérőlapokat. Egyszóval mi voltunk egymás „mindenesei”.
A szakfelügyeleti rendszerben a megyében mindössze két ember volt, aki
42

úgy tudott eljönni, a munkánkat végignézni, hogy képes volt speciális segítséget nyújtani, szakmai tanácsokat adni. (A nevüket leírom, Karsai Józsefné
és Váczi Mária, nagy tudású, szakmailag kiváló, segítőkész emberek voltak.) Az ő megjelenésük először tudott változást generálni az összevontan
tanuló gyermekek és tanítóik munkájában. Addig még az órarendeken is
csupán abból a szempontból törtük a fejünket, hogy meglegyen minden
osztályfok megfelelő mennyiségű óraszáma, és ha a nyelvtanulás helyben
nem volt megoldott, ha be kellett utazni a központi iskolába, elérjék a buszt
oda és vissza.
A differenciálás alól nyilvánvalóan az összevontságunk okán nem mentesülünk. De heroikus feladat az osztályfokok igen eltérő órarendjeinek
viszonylatában egy-egy osztályon belül is differenciálni. Az ún. „hangos”
és „néma” órák váltakozásában mindössze a feladattípusok válogatása és
mennyisége jelentheti a szűk lehetőséget arra, hogy egy-egy tanuló képességéhez próbáljuk igazítani a kiadott önálló munkát. Az összevont osztályok rendszerében ez sokkal jobban érdeke minden tanítónak, mert ha nem
jól méri fel a tanulók meglévő ismereteit és képességeit, a közvetlenül megtartott órát hamar „szétveri” az a pár tanuló, aki többszöri jelentkezésével,
kérdéseivel kizökkenti a tanulásból azt az osztályt, amelyik esetleg egy új
anyag feldolgozásában vesz részt.
Nagyon fontos szerepe van az előzetes tervezésben annak is, hogy milyen óratípusokban tudunk differenciálni. Legkézenfekvőbbnek általában
a gyakorló óra tűnik, az ismeretek megszerzésénél még most is kevésbé
vagyunk tekintettel a gyermekek különböző képességeire, az elsajátítás
módjának a megkönnyítésére. A pedagógusokra megfigyeléseim szerint
igen jellemző (s ez alól magam sem voltam kivétel), hogy nagyfokú késztetést éreznek az összes tananyag gondos megtanítására. Emlékeim szerint
magasabb fórumokon sem esett sok szó arról, hogy a differenciálás már
a tervezéssel, a tananyagok különböző szintekre történő lebontásával és
„bevitelével” elkezdődhet. Elfogadtuk az általános szemléletet, hogy az
értékelésnél, a követelményeknél gondolni kell a különbözőségekre. Ha
a visszakérdezésben, az ellenőrzésben és értékelésben kialakítunk szinteket, ha a követelményeket nagyon pontosan fogalmazzuk és bontjuk, akkor
a differenciálás, a személyre szabás egy részlete akár rendben is van. Ám
mind az összevont osztályokra, mind az osztott osztályokra egyformán igaz
és elvárható, hogy ez a személyre bontás, a tanítás-tanulás megfeleltetése
a tanulási folyamat egészét hassa át a tanév során. S itt kiemelném, hogy ez
nagyon sok esetben jelentette azt a tanító számára, hogy adott esetben egy
4 évfolyammal működő osztály tanulásának szervezésénél 7-8 esetleg 9 felé
is kellett az anyagot osztania, hiszen az összevont csoportokban ugyanúgy
találtunk különböző képességű gyermekeket, mint az osztott (ahogy neveztük: „sima”) osztályokban.
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Az összevont osztályoknak (most általam nem említett sok egyéb területén
kívül) van egy olyan speciális jellemzője, amit „áthallásnak” hívunk. A tanuló 1–4. osztály összevonása esetén négy évig ül ugyanabban a környezetben, ugyanazokat a tananyagokat ismételten végighallgatva. Ez az áthallás működik lefelé és felfelé is. Az elsős hallja a fölötte lévő évfolyamok
anyagait és a negyedikes is állandóan ismétel. Ez már önmagában is olyan
előny, ami az osztott osztályokban elő sem fordul. Magunktól is rájöhetünk,
hogy ezt a lehetőséget a differenciálás szolgálatába állíthatjuk. Adott tananyag közvetlen órájára lehívhatjuk azt a tanulót a fölsőbb osztályból, akinek szüksége van a téma újbóli tárgyalására. De még többször előfordulhat
a fordítottja, amikor jutalomból, s mert képes rá, egy-egy órára „magasabb
évfolyamba léphet” a tanuló. Ma is előttem van az a büszke arckifejezés,
ami ilyenkor megjelent a gyermekek arcán, olyan szárnyakat adott, amelyekkel jó ideig büszkélkedtek. (Motivációnak is remek volt.)
A differenciálás további problémaköre az összevont osztályokban, hogy
milyen összevonással működtetik az iskolát. Az általam eddig emlegetett
1–4. összevonásnál a sok munka ellenére nem volt akadályozó tényező,
mindegyik osztályfok jelen volt. Nagyobb létszám esetében, vagy hagyomány szerint szokásos az 1–3. és a 2–4. osztályok párban történő összevonása, legújabban 2–3. osztály összevonásáról is hallani. A páratlan és
páros osztályfokok összevonásának indoklására több magyarázat létezett,
a legelfogadhatóbb talán az volt, hogy az elsősöket a nagyobbak jobban
irányítják, valamint a nagyobb különbség biztosíthatja azt a lehetőséget,
hogy az alacsonyabb osztályfokkal többet tudjunk foglalkozni. Ellene szólt
a tananyagok különbözősége, távolabb állnak már egymástól, nem lehet
működtetni jól a közös hangos órarészleteket sem. Bár jelenleg nem érint,
azon az állásponton vagyok, hogy az egymáshoz közelebb álló osztályfokok összevonása jóval célszerűbb, megkönnyíti a tanító tervezőmunkáját,
órai szervezéseit, valamint a tanulók egymás közötti tevékenységeit is. Ezzel el is érkeztünk a sikeres differenciálás egyik alapfeltételéhez.
A PÁRHUZAMOS ÓRAVEZETÉSRŐL
A fogalommal a nyolcvanas évek közepén találkoztam legelőször. Szaktanácsadói látogatás alkalmával az órarendek elemzése közben amolyan mini
helyszíni továbbképzés keretében tudtam meg róla sok lényegeset. Említettem előzőekben, hogy az órarend összeállítása mennyire fontos abban
a tekintetben, hogy legalább 2-2 osztályfokban az azonos tantárgyi órák
ugyanakkor legyenek tartva. A szűkös időkeretben tartott közvetlen órák
mennyiségét és hatékonyságát növeli olyan módon, hogy nem egy, hanem
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két esetleg több osztállyal is lehet közvetlenül dolgozni. Erre a készségtárgyak (jelenleg művészeti tantárgyaknak nevezzük őket), esetében már
kezdetektől fogva volt lehetőség. Az ének-zene, a rajz, a technika, a testnevelés olyan tantárgyként szerepeltek, amelyeket alig több szervezéssel
és munkával közösen lehetett tartani. Az ún. elméleti tantárgyakban sokáig
kitartottunk a minél erőteljesebb irányítású közvetlen óráknál, amelyeknek
igyekeztünk a hatékonyságát maximálisan kihasználni.
A párhuzamos óravezetés nem egyszerűen egy formai, szervezési módszer. Teljesen egyedi látásmódot követel a tananyag beosztásával kapcsolatban. Szinte megszűnik az órákban való gondolkodás, helyébe kerül a tematikus tervezés, a tananyagoknak témák szerinti csoportosítása,
osztályfokonkénti egymás mellé rendezése. Ebben a logikában maradva
azonnal világossá válik, hogy ezek a tanmenetek lényegesen eltérhetnek
(és ez a jobb), az ugyanolyan osztályfokban tanuló osztott osztályokétól.
A legelső szempont a rendezésnél, hogy az évfolyamok tanmeneteiből az
azonos vagy közel egyező témákat kiemeljük és időrendileg egymás mellé
helyezzük. Nem egyszerű feladat, vertikális és horizontális tervezőmunkát
igényel, valamint az összes évfolyam teljes tantervi anyagának jó ismeretét. Tudnunk kell azt, hogy melyek a rokon ismeretek, tartalmak, azonos
témák. Előfeltétele a további átcsoportosításoknak az is, hogy a tanuló előzetes ismeretei meglegyenek, a tananyag didaktikai sorrendje megfelelően
alakuljon. Ebben segítségünkre lehet, ha a tantervi tananyag koncentrikusan bővül, így évfolyamonként újratárgyalva biztosítja, hogy a hasonló tartalmak évfolyamról-évfolyamra megjelenjenek egyre mélyebb ismeretekkel
és összetettebb tevékenységekkel. A tervezés további különlegessége az
a szemlélet, ami azt veszi számba, hogy melyek azok a tananyagrészek,
amelyekhez feltétlenül tanítói irányításra van szükség, és melyek azok,
amelyeket a tanulók önálló munkával is képesek elsajátítani. Jóval tudatosabb tervezőmunkát igényel mindez, és hozzáteszem bátorságot is abban
a tekintetben, hogy ki tudjuk és merjük szűrni a tanmenetekből, a tananyagokból a feltétlenül fontosakat, hiszen még ezzel a technikával is hátrányban vagyunk (idő tekintetében legalábbis) az osztott tantervű osztályokkal
szemben.
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Párhuzamos óravezetés

Óra eleji szervezés, közös téma, motivációs játék, ráhangolás, majd
feladat-megfogalmazás. 10 perc
1. A közvetlenül vezérelt csoport
kap egy rövidebb, egyszerűen
ellenőrizhető, bevezető feladatot,
ami nem kíván előkészítést.

Önálló munka ideje ellenőrzéssel
együtt nem több 5 percnél.

5 perc alatt szervezéssel
megoldható.

2. A későbbiekben önállóan dolgozó
osztály feladatsorának kijelölése,
szervezése, előkészítése, a munka
indítása.

3. Ellenőrzés röviden, az előkészítő
feladatsor értékelése. Közvetlen irányítással tervezett tananyag tárgyalása, megfelelő módszerekkel, differenciáltan.

10 perc időkeretében.
A két osztály tananyagának összekapcsolódási pontjánál lehet a
párhuzamosságot indítani.

4. Tananyag közvetlen feldolgozása a hálótervben megadottak szerint
15 perc.
5. Közös kapcsolódási pontok keresése, az ismétlés, ellenőrzés, segítés és
kooperációk szempontjából. 5 perc intervallumban.

A táblázat azt a szervezési munkát szemlélteti, ami egy 2 évfolyammal működő összevonásnál használható. Látható, hogy a tanóra elejét és végét a
tanító fogja össze, kezdi el és zárja le, és 15 percig a két évfolyam azonos
időkerettel együtt dolgozik. A párhuzamos óravezetés tulajdonképpen nem
szükségszerűen tart teljes 45 percig, hanem általunk megtervezett sávokban
jelenik meg. Ezzel olyan osztályra szabott gyakorlóidőt is biztosíthatunk,
amelyben különálló munkával is dolgoznak a tanulók. A táblázatban említett hálóterv az osztályok tanmenetének egy könnyen átlátható táblázatára
utal, amit a tematikus tervezésnél már előre elkészítettünk.

46

Tematikus hálóterv összevont osztályokban
Osztályfok

3. osztály

4. osztály

Témaválasztás
Időkeret
a)
1.
2.
3.
4.
5.
b)
1.
2.
3.

Célok meghatározása:
Képességek, készségek,
kompetenciák kialakítása
Tanulási technikák
(ismeretszerzés)
Előzetes tudás
(feltétel)
Tanulásszervezés
(módszer)
Tanulói tevékenység
(feladatok)
Pedagógus feladata:
Motiváció
(vezérlés)
Elvárható követelmény
(kritérium vagy norma)
Aktuális tantárgyi
kapcsolódások

4.

Segédanyagok, eszközök

5.

Mérés, ellenőrzés, értékelés

6.

Korrekció
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4.

5.

testnevelés

testnevelés

3.
4.
6.

5.

magyar
matematika

magyar
matematika

2.

magyar

1.

rajz

testnevelés
angol

angol

matematika

magyar

magyar

rajz

testnevelés

matematika

magyar

rajz
korrepetálás

rajz
korrepetálás

4.

magyar

magyar

magyar

magyar

magyar

3.

magyar

matematika

magyar

matematika

matematika

matematika

magyar
testnevelés

magyar

magyar

ének

4. osztály

testnevelés

magyar

magyar

magyar

2.

6.

matematika

matematika

1.

6.

5.

magyar
testnevelés

magyar
testnevelés

3.

magyar

ének

3. osztály

*Az órarendrészlet négy évfolyam összevonását szemlélteti. A színezett sávok jelölik a párhuzamos óravezetés lehetőségét. A vastagon
szedett órák azt jelölik, hogy melyik osztályfok óraszámában jelenik meg az adott tantárgy. A teljes párhuzamosságnál természetesen
mind a négy osztály óraszáma növekszik.

Szerda

Kedd

Hétfő

2.

ének
matematika

ének
matematika

1.

2. osztály

1. osztály

A következő órarendrészlet lehetőséget mutat a párhuzamos óravezetésre.*

A párhuzamos óravezetés egyszerűsítve nem más, mint a differenciálás egy
speciális formája. A törvényszerűségei, szervezésének módjai megegyeznek a tantárgyi differenciálás követelményeivel, azzal a kitétellel, hogy nem
képességbeli különbözőségekben gondolkodunk, hanem két egymás mellett lévő osztályfokban. Hozzáteszem, ha ezt képesek vagyunk elsajátítani
a gyakorlatban, akkor azonnal megjelenik itt is a csoportokon belüli egyéni
differenciálás szükségessége. Ha a párhuzamos óravezetésről gondolkodunk, a módszert természetesen alkalmazhatjuk azonos tantárgyaknál, az
imént vázoltak szerint, de nem elképzelhetetlen a párhuzamos óravezetés
nem tartalmi, hanem szervezési alkalmazása. Tehát nem kizáró ok az sem,
ha egyik osztálynak matematika, másiknak pedig környezetismeret órája
van. A szervezésben, az irányításban meg lehet oldani a párhuzamosságot,
bár lényegesen hatékonyabb, ha azonnal valamilyen tartalmi kapcsolatot
is hozzárendelünk. A matematikai mérések és a környezetismeret (vagy
természetismeret) egyéb mérésekkel összefüggő témája nagyon látványosan tudja egymást (még különböző évfolyamok esetében is) kiegészíteni.
Tartalmi kapcsolatra igen kézenfekvő példa a 3. és 4. évfolyam nyelvtani anyagrészeinek illesztése, vagy akár a matematikai területek összehangolása, ami esetenként négy évfolyam tananyagrészeivel is megoldható
(mérések, kombinatorika, válogatások, rendezések stb.). A párhuzamos
óravezetés alkalmazásával az osztálykeretek fellazulására is számíthatunk.
(Különösen tapasztalati alapokhoz nyúló témáknál, természetismeret órán,
vagy irodalom órákon.). Azonos időben, azonos tantárgyban, azonos témában megtartott órákon a tanulócsoportok közös munkájában hamar előfordul, hogy a tanulók különböző háttérismeretei végül erősen befolyásolják
és irányítják azt a helyet, tevékenységet, munkát, amit az adott órán végezniük kell. A tanulók jó megismerésével ezek a helyzetek tervezhetők, de
spontán kialakulásukra is felkészülhetünk.
AZ ALKALMAZHATÓ MÓDSZEREKRŐL
A hagyományosan régóta alkalmazott módszerekről nem kívánnék sok szót
ejteni. Nem tettünk különbséget módszerek vonatkozásában az osztott és
összevont osztályokban folyó munkák között.
A frontális osztálymunka, mint elsődleges és legegyszerűbben szervezhető módszer, a mai napig általánosan alkalmazott. Nem vitatom, helye és
szerepe indokolható, bár azt is régóta tudjuk, hogy csak megfelelő feltételek mellett tudunk vele eredményesen dolgozni.

49

Hatékony alkalmazásának feltételei:
• azonos tudás, készségszint, előfeltételek, motiváció,
• azonos információforrás (tanár, könyv, munkafüzet stb.),
• aktív figyelem a tanulók részéről,
• mindenki számára előzetesen meghatározott, azonos követelmények,
• versengés a követelmények tekintetében.
A felsorolás, bár nem teljes, így is mutatja alkalmazásának korlátait, és ha
ezeket figyelmen kívül hagyjuk, hatékonyságáról ne legyenek illúzióink.
A páros munka alkalmazása azonos tudásszintű és különböző tudásszintű tanulók párosában is lehetséges. Az együttműködések kialakításának
kezdeti formája, ahol a partneri kapcsolat egyenrangú is lehet, és működtethető különböző évfolyamok közötti alá és fölérendeltséggel. A páros munkát, mint a legegyszerűbb és legalapvetőbb társas tanulási formát érdemes
már első osztálytól kezdődően alkalmazni, és az eredmények elemzése
közben sosem szabad elfeledkeznünk a páros tevékenység összhangjának
az értékelésétől sem.
Az individuális munka kialakítására kevés példát láttam, a fogalom sokszor keveredett a frontálisan végzett egyéni munkaformával. Lényegi különbség köztük az, hogy a frontális munkát egy közösségre szabjuk, egy
átlagos tudásszintre, amely tudásszint az osztály középső szintjén lévő csoportjának jó lehet, de az attól felfelé, vagy lefelé eltérőknek nem. Hamar
létrejön az alul- és felülterhelés állapota, ami rontja a teljesítményen kívül
a tanulási kedvet, a motivációt is. Ezzel szemben az individuális tervezés
személyre szabott egyéni munkát jelent. Tervezésben hatványozottan növeli a tanítók előzetes munkáját, leterhelését, viszont mivel az értékelésnél
jórészt eltűnik az egymáshoz való viszonyítás, a fejlődést önmagához való
fejlődésként láthatjuk, ami az értékelésnek, mint viszonyításnak egy máig
vitatott pontja.
Feltételei:
• elkülöníthető munkahelyek,
• viszonylag kis osztálylétszám,
• tanulást segítő taneszközök széles skálája,
• sokféle információforrás,
• saját időbeosztás,
• előzetesen meghatározott tanulási célok és normatív értékelés.
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Tapasztalataim szerint erre a munkaformára egy összevont tanulócsoportban kevés lehetőség van, hiszen a pedagógus napi készülési idejébe egyszerűen bele sem férne. Alkalmankénti használatát lehet elképzelni, bár ha
nem folyamatában történik, akkor alkalmazása öncélúvá válik. Másfelől
a pedagógiai asszisztenciának, az eszközök kidolgozottságának a foka nálunk még messze van egy olyan iskolarendszertől, ahol az osztálytermekben levő polcokon sorakoznak a szintezett tananyagok, feladatlapok, eszközök.
A hagyományos csoportmunka legtöbbször egy-egy óra részleteiben
fordult elő. Ritkán az új ismeretek megszerzésében, leginkább gyakorló és
rögzítő funkcióval alkalmaztuk. Ez a munkaforma közel sem volt azonos
a mára remélhetően már elterjedt kooperatív csoportmunkával. Általában
4-6 fős csoportokban dolgoztak a gyermekek és igyekeztünk homogén csapatokat létrehozni. A kiadott feladatok nehézsége, összetettsége differenciálta a gyermekeket, nem egyéni, hanem csoportszinten. A feladatok megoldása a csoportokon belül egyéni munkát feltételezett, az eredmény nem
feltétlenül függött a csoport minden tagjának a sikeres tevékenységétől.
Alkalmazásának feltételei:
• homogén csoportok léte,
• objektív, személytelen információforrások,
• versengés az azonos képességű tanulók között,
• értékelés a többiek munkájának összehasonlításával.
Kisebb létszámú osztályokban megfontolandó volt a csoportmunka tervezése, hiszen legalább 12 tanulóval volt érdemes megszervezni, hogy több
csoport tudjon dolgozni. A kooperatív és projektmunkák előtt kevésbé
volt lehetőségünk, merszünk arra, hogy a tanítás szervezeti keretein változtassunk. Értem ezalatt a tanórai keretek, a 45 percek átlépését, vagy
a különböző évfolyamokban lévő gyermekek tudatos „keverését”. Hasonlót összevont osztályokban legelőször a Baranya megyei Gödrén láttam,
akik a legelsők között voltak a „Lépésről lépésre” program bevezetésében,
és a projektmódszer kipróbálásában. A hagyományos csoportmunkákat jól
működni általában osztottan tanuló évfolyamokon láttam, a gyermekek láthatóan szerették ezt a munkaformát. A továbbiakban azokat a korszerűbb
módszereket említem, amelyekhez gyakorlatban működtethető, kipróbált
órarészletek, leírások is tartoznak.
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A TANÍTÁS MAI GYAKORLATA ÉS PÉLDÁK ÚJSZERŰ MÓDSZEREK
ALKALMAZÁSÁRA
Kooperatív módszerek alkalmazása
Az együttműködő tanulás módszertana a 2000. év körül kezdett a magyar
pedagógusok között megjelenni. 2001. évben adták ki Spencer Kagan magyarra fordított könyvét Kooperatív tanulás címmel. Az eltelt 13 év alatt
számtalan kiadvány, tanfolyam támogatta a tanítókat, tanárokat a módszer
hazai bevezetésében. Miután interneten is fellelhető a témával kapcsolatos
bőséges irodalom, a kooperatív módszerekről szóló elméleti megközelítést
elhagyom. A lényegéről csupán az összevont osztályok szemszögéből teszek említést.
A kooperatív munkaszervezés alapvetése a tanulói együttműködés, ami
legtöbbször csoportok munkájában jelenik meg. Lényeges különbsége
a hagyományos csoportmunkához képest az alapelvek és a csoportok szervezése mentén látható. A csoportok szinte mindig heterogének, a kis közösségen belül mindenkinek adott feladata van, és együttes, közös tevékenységük. Az egymásra utaltság jelenti a munka sikeres elvégzését. Összevont
osztályokban kiválóan alkalmazható akkor, ha a tananyagot az előzőekben
vázolt módon tematikusan tesszük egymás mellé. A differenciálást a tanító
megszervezheti csoportokon belül és csoportok között is. A versenyhelyzet és a versengés nem állandó kísérője a csoportok tevékenységének, legtöbbször egymás munkáját kiegészítik, meghallgatják, véleményezik. Ezzel
a munkaformával azonnal felbonthatjuk az összevont osztályok elkülönülését, tehát egy olyan csoportokra bontott osztállyal dolgozunk, ahol a kiadott feladatok mentén dolgoznak közösen az eltérő osztályfokban tanuló
gyermekek. Ez a munkaforma hamar kizárja a szigorú 45 percek ismétlődését is, hiszen a csoport munkáját nem célszerű megszakítani, majd 10 perc
után újraindítani.
Óravázlatok, példák bemutatása
A vázlatokat rendeztem összetettségük alapján, tehát legelőször egy osztott
tanulócsoport viszonylag egyszerű matematikaóráját mutatom be, a továbbiakban pedig egyéb tantárgyak mentén összevont osztályban megvalósuló óraterveket is.
Évfolyam: 1. osztály
Tantárgy: matematika
Tananyag: számolási eljárások gyakorlása
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A foglalkozás célja: Számolási eljárások pontosságának és gyorsaságának
fejlesztése a 20-as számkörben, tanult analógiák alkalmazásával.
A többtagú műveletekben a számok sorrendjének megváltoztatása ös�szeadások esetén. Csoportosítások adott és önállóan létrehozott szempontok szerint. Szociális kompetenciák fejlesztése.
Fejlesztendő kompetenciák:
• számlálás,
• számolás,
• mennyiségi következtetések,
• rendszerezés,
• emlékezet,
• feladattartás,
• problémamegoldás,
• együttműködés.
A kooperatív óravázlatokat legtöbbször táblázatos formában érdemes elkészíteni. Az egymás mellé elkészített oszlopok szemléletesen mutatják meg
az óra különböző részeiben alkalmazott módszereket, eszközöket és az
időintervallumokat. Ha többször is alkalmazzuk az órán a csoportmunkát,
és a csoportok nem azonos tanulási tevékenységet folytatnak, a magunk
számára is jobban követhető a vizuálisabb elrendezés.
Készíthetünk egy-egy óratípusra sablont is magunknak, amit egyre gyakorlottabban fogunk kitölteni és felhasználni.
A tanítási órákat általában közösen kezdjük el. Az ún. ráhangolás feladata, célja a tanulók érzelmi stabilitásának megteremtése, a figyelem felkeltése és előkészítése a további munkákra. Az órának ez a része tartalmazhat
képességfejlesztést a tantárgyhoz kapcsolódva, mintegy előkészítve azt, de
lehet tantárgyközi egyéb fejlesztő játékokban is gondolkodni, amit hamar
megszeretnek a tanulók. Nagyon sok ötletes, hasonló játékot lehet erre
a célra válogatni,1 fontos, hogy a tanulóknak legyen lehetőségük a játékokat jól megismerni és begyakorolni.

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=175, http://www.drkovacs-deg.sulinet.hu/hefop/
Szakmai_anyagok/jatekok-gyujt.htm

1
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Frontális
osztálymunkával.
A felírt többtagú műveletek
megfigyelése, ötletelések a
megoldás gyorsaságára,
magyarázatok, bizonyítás,
érvelés.

3. A 3 és 4 tagú összeadások számolási lehetőségeinek megfigyelése,
problémamegoldás.

Közös papírral,
4 színű tollakkal.
(A 4 szín azért
szükséges, hogy
csoporton belül
visszakereshető
legyen az eredményesség.)
Mágneses számkártyák, mágnestábla,
Műanyagkupakok,
előre elkészített,
felrakott 3 és 4 tagú
műveletek.

10 perc

3-szor
megy
körbe a
papír,
kb. 4 perc

5 perc

Babzsák.

Dobj egy kérdést!
Csoportmunkakerekasztallal.
A tanító a műveleteket
írásvetítőn vagy projektoron, esetleg papírcsíkokon
megjeleníti, gyorsan felvillantva.

5-6 perc

Idő

Számkártyák.

Eszköz

Kettős kör.

Módszer

2. Számolások gyorsaságának és pontosságának gyakorlása.

I. Ráhangolás
Számbarkochba – tulajdonságok alapján a 20-as
körben.
II. Fő rész
1. Számolások gyakorlása.

Feladat

Számolások
pontosságának
ellenőrzése
egyéni kirakásokkal.

A számok átrakása.

Hányan tudnak
leülni a játék
végére.
Csoportmunka
felragasztása a
táblára, javítókulccsal.

Kiesések megfigyelése.

Ellenőrzés,
értékelés
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IV. Levezetés, játék
Tanóra hangulati lezárása.

2. Eredmények
összegyűjtésével.

III. Reflektálás
1. Kérdések
megfogalmazásával.

2.

4. Megfigyelt eljárások 1.
alkalmazása feladatmegoldásokban.

Feladat

Autómosó játék.
Kinek javasoljátok? Miért?

Kijavított és értékelt csoportproduktumok szemlélésével.

Páros munkában,
1-1 kérdés és válasz
megfogalmazásával.

– Csoportmunka.
– Cs. tablót készít műveletkártyákból.
– Cs. állításokat értékel
(i-h).
– Cs. számegyenesen rajzolja meg a kapott
műveletet.
– Cs. behelyettesít két nyíl
helyett egy formába
számokat.
– Cs. IKT. számítógépen
generált válogatást készít.
– Cs. feladatlapon hibajavítást végez.

Módszer

Tanulók.

Plakátok megfigyelése „séta a múzeumban”.

Feladatlapon dolgozik.

Számítógépen
generált
válogatásokkal.

Táblai feladat.

Műveletkártyák,
csomagolópapír,
ragasztó, mondatcsíkok, karton,
számegyenes.

Eszköz

2 perc

3 perc

12 perc

Idő

Tanulói megnyilatkozások meghallgatása.

Számítógépen
kapott eredmények hozzáadásával.

ÍV-ről, javítás
pontozás.

Csoportmunkában.

Ellenőrzés,
értékelés

Az óravázlaton szürkével jelöltem a csoportmunkák sávját. Látható, hogy
ezen az órán 16 percet szántam az önálló együttes tevékenységre. Első osztályban még nem annyira érettek és önállóak a gyermekek, hogy a tanóra
huzamosabb részében csoportosan képesek legyenek dolgozni, hiszen a
csoportban végzett eredményes munka nem csak a saját feladatra való koncentrálást jelenti, hanem a társakra való odafigyelést is.

1. kép. Előkészítés, ráhangolódás az óra előtt

2. kép. Elkészült csoportmunkák értékelése a táblán
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Évfolyam: 3–4. osztály
Tantárgy: Nyelvtan-helyesírás
Témakör: A főnév
Oktatási feladat: 3. osztály. A főnév többes számú alakjának felismerése.
A többes szám jele a „k”. 4. osztály. A -val, -vel toldalékos főnevek helyesírásának gyakorlása, j-ly a főnevekben.
Folyamatos ismétlés anyaga: 3–4. osztály. A főnevek felismerése, jelentés szerinti csoportosítása. Élő, élettelen, gondolati dolog neve. A köznév
és tulajdonnév fogalma.
Helyesírás: 3. osztály. A köznevek és tulajdonnevek helyesírása. 4. osztály.
A ly és j a főnevekben.
Óra típusa: Gyakorló óra
Óraszervezés: Kooperatív, csoportos és egyéni differenciálással
Nevelési feladat: Munkamegosztás csoporton belül. Feladatok közös és
egyéni értelmezése, figyelés egymásra. Vélemények meghallgatása, csoportszabályok betartása. Időbeosztás, javítás és önértékelés.
Az órán felhasznált eszközök: Táblai szöveg, szókártyák, nyomtatott szöveg és állítások, borítékok, színes lapok, ragasztók, olló, csomagolópapír.
Koncentráció: Ének-zene, magyar irodalom, az osztályok saját évfolyamuk szerinti szövegekkel dolgoznak.
Szervezési feladatok
Segítő
Szervezés – csoportok elhelyezése,
négy heterogén
csoportban
dolgozunk.

. Hangulati előkészítés, egymásra
figyelés megalapozása.

Tanulók 3–-4. osztály

Értékelés

Észrevétel

Köszönés, eszközök
elhelyezése mindegyik
csoport asztalán.

a) Szemkontaktus játék
körben állva.
b) Testbeszéd-memória
játék körben állva.
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Az óra feladatának közlése a tanulókkal
Segítő

Tanulók

a) A tanóra anyaga.
A többes számú
főnevek felismerését, helyesírását
gyakoroljuk.

a) Szabályválasztás,
közlés, indoklás.
Előző órákon
tanultak felidézése.

b) A munkavégzés
módja.
A csoportok
különböző feladatokon dolgoznak.

b) Betartásának
módja.
A csoportmunka
jellemző szabályainak kiemelése.
(Mire fognak
ügyelni?)

Értékelés

Észrevétel

Folyamatos gyakorlás
Segítő

Tanulók

a) Bevezető feladat
megadása szóbeli
közléssel (köznevek,
fogalmak).

a) Néma olvasás,
egyéni válogatás, plusz
csoportegyezség.
A csoportok azonos
típusú feladaton dolgoznak, de különböző
nehézségű szövegekkel.

b) Szókártyák csoportosítása (3 cs.
szókártyái, eszközök, idő), segítés az
elrendezésben.
A szókártyák azonosak, a csoportosítás
szempontjai különbözőek.

b) Csoportonként
eltérő feladatok megoldása közösen.
Beszámolások módja
előadással tábla előtt.

c) Hibajavító feladatlap (köznév,
tulajdonnév), toldalékos főnevek
feladatlapja.

c) Önálló szerepleosztással a csoport
maga dönti el a hibakereső, javító leíró és
beszámoló személyét.
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Értékelés

Észrevétel

Lazító-pihentető
Segítő

Tanulók

a) Szervezés.

a) Éneklés, mozgás.

b) Utasítás a TOTÓ
megkeresésére.

b) A lapok elosztása,
kitöltése, beszámolás. A gyorsasági
feladat azonos
mindegyik csoportnak. Értékelése
megoldó kulccsal.

Értékelés

Észrevétel

Összefoglalás
Segítő

Tanulók

a) Állítások feladatlapja.

a) Egyéni feladatlapok
kitöltése mindenkinek
azonos tartalmú.

Értékelés

Észrevétel

b) Egyeztetések a csoportokon belül.
c) Beadandó közös
feladatlap elkészítése.
A megoldott feladatlapok alapján egy
minden szempontból
elfogadott elkészítése.
b) Szintetizáló
kérdések szóban

a) Szóbeli feleletek
önkéntes jelentkezéssel.
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Az órán végzett munka értékelése
Segítő

Tanulók

a) Végzett feladatok sikeressége
szerint (eredmények, időbeosztás,
többletfeladat).

a) A csoportok
önértékelése a
csoporttevékenységek alapján.

b) Együttműködés
és csoporton belüli
részvételek szerint.

a) A csoportvezető
értékel.

Értékelés

Észrevétel

3. kép. A tanulók előzetes megállapodás szerint, csöndben jelzik,
ha munkájukkal elkészültek

Az óravázlatot nem bontottam le apró feladatokra, ami szándékos. A teljesen konkrét tartalmakat azért nem írtam bele, mert így bármilyen nyelvtani
gyakorló órán használható. A valóságosan megtartott óra vázlatába ennél
több nem is került. A további irányítást az előkészített és sorrendbe rakott
eszközök és a tanulók padjára kikészített lapok, ceruzák, egyéb szükséges
tanszerek jelentették.
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4. kép. Csoportjelképpel ellátott irattartó az eszközök és
feladatlapok elhelyezésére

Párhuzamosan került egymás mellé a tanulást irányító „Segítő” tevékenysége és a tanulói tevékenység. Szándékosan fogalmaz így a kooperatív
szemlélet, hiszen a pedagógus szerepe és aktív jelenléte mindinkább az
órai munka előkészítésében jelenik meg, a végrehajtásnál a háttérből, inkább partneri módon támogat. A vázlatok üresen hagyott oszlopaiba az óra
folyamán az értékeléseket, pontokat jegyezni lehet (ami külön táblai formában, csomagolópapíron stb. szemléletesen is látható), az észrevétel rovatba pedig a tanulói munkákkal, a szervezéssel, az időkerettel és minden
az órán előforduló problémával kapcsolatos megfigyeléseket rögzíthetünk.
Ez emlékeztetőnek is kiváló segítség a további hasonló órák szervezésénél.
Az óra vázlatában kiemelő színnel jelöltem azokat a szakaszokat, ahol csoportban dolgoztak, fehéren maradt a közös, frontális és egyéni tevékenység.
3. és 4. osztályban már jóval nagyobb időt képesek folyamatosan csoportos
munkával eltölteni, mint az első osztályban.
Rendkívül lényeges, a sikeres munka feltételét jelenti az a szocializációs folyamat, amit már első osztályban el kell kezdenünk apró lépésekkel,
páros munkákkal, rövid ideig tartó csoportmunkákkal. A tanulókat hozzá
kell szoktatni az együttműködéshez, és ez a folyamat nem megy azonnal.
Kondicionálás nélkül hasonló munkaformába helyezni tanulókat nem javaslok, tervszerű szocializációs folyamat nélkül a siker nem garantált, az
együttműködést is tanulni kell.
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5. kép. A csoportok pontgyűjtő táblázata

A kooperatív tanulási forma bármelyik tevékenysége az összevont osztályokban különösen hatékony. Gondoljuk végig azt, hogy egy tanuló, aki
olyan csoportban dolgozik, ahol felsőbb évfolyamos társával kell kooperálnia, mennyi előkészítést és később megerősítést kaphat az évek folyamán.
Továbbá, ha kettőnél több osztály tanul egy évfolyamban, amíg a két közel
álló évfolyam csoportmunkát végez, a tanító a másik osztályfokban lévő
gyermekek munkáját is képes támogatni. Véleményem szerint rendszeresen alkalmazva magasabb minőséget jelent a tanításban, mint a párhuzamos óravezetés, noha vallom, hogy nincs egyedüli üdvözítő módszer. A differenciálásra vonatkozóan a gyermekek számára is természetesebb módon
teszi ezt, nincsen nyoma a „megbélyegzésnek”.
A projekt
Kevés alkalommal találkoztam vele még osztottan működő iskolákban is.
Az okokat keresve az egyik indokot abban véltem megtalálni, hogy ez a
módszer a mi eléggé szigorúan működő (sajnos még mindig létező merev hagyományaink miatti) szervezeti formáinkat egyértelműen nem tűri.
A projekt sikeres véghezvitele és eredményessége feltételezi nem csak a
munkaformák kötetlenségét, de időkeretben is lazább, sőt, a tanulás helyszíne sem kizárólagosan az iskola épülete. További feltétele és hozadéka is
egyben, hogy bevon a tanulási folyamatba civileket, külső segítőket, szülőket, egyéb szakembereket. Így a tanulók ismeretei szélesebb körből, gya62

korlatban gyökerezve, konkrétumokon keresztül alakulnak ki. A projekt
ebből kifolyólag mindig nyilvánosabb, mint a hagyományos keretek között
bármilyen módszerrel megtartott tanóra.
A másik okot talán abban találjuk, hogy nem minden tanító szereti, ha
„be kell engednie” a tanulás folyamatába másokat, mi több, az ő munkájukat
is neki kell irányítania. Harmadszorra egy projekt szervezése a kooperatív
óráknál együttvéve is több előkészületet, szervezést igényel, a tananyag tematikus tervezésénél túl egy másfajta elrendezést, tantárgyi csoportosítást.
Negyedszer, a projekteknek, ha minimálisan is, általában vannak költségeik,
melyet elő kell teremteni, forrásokat keresve hozzá. Nem sorolom tovább.
Mielőtt az látszana mindebből, hogy ellene vagyok, nem tartom helyesnek
alkalmazását, tisztázom, hogy egyik kedvelt munkaformám és csupán azt
sajnálom, hogy alkalmanként volt részem benne, holott szívesen tanítottam
volna projektről projektre haladva. Ennek fő oka az a szemlélet, miszerint a
hagyományos tanítási stratégiákkal szemben nem a tananyaghoz igazítja a
gyermekeket, hanem fordítva, a gyermekekre szabja a tanulnivalót. A projektpedagógiában a tanuló elsősorban fejlődik, és nem fejlesztik.

1. ábra. A projekt kialakításának vázlata
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A munkafolyamat bármelyik részébe a tanulók osztályfokoktól függetlenül
vegyesen bekapcsolhatók. Mivel külső kapcsolatokra is támaszkodunk és
a megvalósítási folyamat csoportok köré rendeződik, előfordulhat, hogy
a csoportvezető a több „kapcsolati tőkével” rendelkező alacsonyabb évfolyamú tanuló lesz.
Projekt a gyakorlatban
Sokféle típusú és tartalmú példákat találunk a szakirodalomban és az
interneten is. A bemutatott projekt közepesnek mondható, egyhetesre tervezett. (A kis projektek 2-6 órásak, a nagyobbak többhetesek.) A projekt
témáját közösen választjuk ki a gyermekekkel, először tanítói javaslatokból
válogatva, majd egyre inkább önállóan.
Az Erdő projekt tevékenységének vázlatát műveltségterületekre bontottan a következő ábra mutatja meg.

2. ábra. Az Erdő projekt tevékenységének vázlata
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A kördiagramba az összevont osztályok évfolyamai szerint válogathatunk
tananyagrészeket, fejlesztendő képességeket a témának megfelelően, az
előzetes tematikus tervezésünk szerint.
a) Természettudományos ismeretek: irányított és spontán megfigyelések, mérések és becslések, velük való számolások. Összefüggések felfedezése, környezet-, illetve természetismereti anyagrészletek megjelenése.
b) Irodalmi ismeretek: olvasási tréningek nem tankönyvi szövegek
kutatásakor, ismeretterjesztő és szépirodalmi szövegek olvasása, elemzése,
versek, leírások keresése, írásgyakorlatok másolással, leírások készítése,
meseolvasás.
c) Emberi tevékenység megjelenése: Erdőgazdálkodás megfigyelése, fakitermelés ideje, tárolások módjai. Vadászati tevékenység, látható
eszközei, nyomai, állatvédelem. Kirándulás, környezetvédelem. Parkerdők
és gazdasági erdők funkciója, turistajelek megfigyelése. Barkácsolás fából,
munkadarab készítése.
d) Egészségnevelés, testi nevelés: A mozgás, a kirándulás, a szabadban való tartózkodás öröme. Megfelelő ruházkodás, táplálkozás. Az erdő
kincsei, ehető és veszélyes növények. Erdei állatok, velük kapcsolatos
megfigyelések, szabályok. Védelem az élősködőkkel szemben. Viselkedés
az erdőben, szabályok megfogalmazása. Erdei futóverseny, tájékozódási
jelek alapján.
e) Vizuális és zenei élmények: Formák, színek a természetben, a tanulmány és a művészi képalakítás különbözősége. Őszi hangulat megjelenése az erdőben, kifejezésük színekkel. A természet, az ősz megjelenése
dalokban, zeneművekben.

6. kép. Az Erdő projekthez kapcsolódva: elképzelés egy
bejutásra Lázár Ervin Négyszögletű kerek erdőjébe
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7. kép. A mese szereplőinek figurái és rajzai

8. kép. A csoportok jelképe a tanteremben is megjelenik
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2.

1.

Kirándulás az
erdőbe.
Járatos autóbusszal
és rövid gyalogtúrával. Rövid séta az
erdőben, az erdész
vezetésével.

Kedd

A projekt meneKísérők: szülők,
tének megbeszélése, döntéshozatal, erdész, tanító,
rögzítés a tanterem- napközis nevelő.
ben.

Projekt indítás
meghívottakkal.
Vers, elképzelések
megfogalmazása,
vállalások, éneklés
és köszöntések
(fényképezés).

Hétfő

Egymás munkájának
megtekintése, kérdések és válaszok.
Az elvégzett feladatok tanítói értékelése. (Csak a megléte.)

Az erdei túra megbeszélése, csoportok
beszámolója, csoport projektfalon az
eredmények, megfigyelések rögzítése.

Szerda

A kapott lécek
megmunkálása,
virágkaró és
edényalátét stb.
készítése (mérések
vonalzóval, számolások).

Látogatás az asztalosműhelyben. Az
asztalos bemutatja a
fa feldolgozásához
szükséges eszközöket, gépeket.
A tanulók megismerkednek a feldolgozott fa fajtáival. Becsléseket és
méréseket végeznek (fényképezés).

Csütörtök

Rövid műsor összeállítása az erdőről.
Közös munka tanítói irányítással.
A kapott rövid verseket, szöveget,
énekeket magtanulják.

Régi játékok tanulása, amelyekhez
botok szükségesek.
Ütős, kergetős és
ugrós játékok
(fényképezés).

Péntek
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Megbízott csoport a
buszmegállóban
indulási időpontokat keres a menetrendben.

4.

5.

Csütörtök

Képek gyűjtése az
erdőről, a fák hasznáról, az erdőben
élő növényekről és
állatokról.

Zenehallgatás,
válogatás.
Hangulat megfogalmazása.
Daltanulás.

Ismeretterjesztő
szövegek olvasása
csoportonként,
hibakeresés.
(Az erdei tapasztalatok, a vadász, az
erdész és az asztalos beszámolója
nyomán.)

3. ábra. Az Erdő projekt heti terve

Az élmények vizuális ábrázolása
csoportmunkákban
A3-as rajzlapokra
választott technikával.

Meghívott vendég:
vadász, aki a tanúlóknak mesél a
vadászat céljairól,
feladatairól, a
vadászat szabályairól, bemutatja a
vadászpuskáját és
válaszol a kérdésekre (fényképezés).

Eszközök:
csoportmunkához
szükséges notesz,
megfigyelési szempontok, mérési
eszközök, mérőszalagok, dobozok
gyűjtéshez, fényképezőgép, iránytű a
tájékozódáshoz,
enni és innivaló,
szemetes szatyrok,
megfelelő ruházat,
cipő, előre elkészített feladatlapok a
csoportok számára.

Csoportok alakulása, vállalások
megbeszélése, saját
projektfal létrehozása.

Közös kutatómunka a könyvtárban
előzetesen megbeszélt területeken.
Csoportmunka,
jegyzetelés.

3.

Szerda

Kedd

Hétfő

Projektzáráshoz
meghívók készítése, szövegezése,
díszítése és kihordása.

Az összegyűjtött
erdei anyag
kiállításhoz való
rendezése.
Elkészült rajzok, fa
munkadarabok és
fényképek, felhívó
plakátok időbeli
sorrendben való
összeállítása.

Péntek

Zárónap: Következő hétfőn délután a meghívott vendégekkel. Addig délelőtt a projekt osztálybeli zárása, az előzetes szempontok szerinti értékelése, jutalmak kiosztása. Próba a délutáni projektzáróra.
A projekthét eltervezése lehet bármilyen formátumban, a fenti táblázat
közelít legjobban a napok és órák beosztására. négy- vagy ötórás tevékenységeket látunk, de ezek időszükséglete eltérően alakulhat a 45 perces órákétól.
Többször keveredő fogalom a projekthét és a témahét. Mivel mind a kettő (ha úgy tervezzük) egy hetet foglal magába, azonos elveken alapszik
és munkaformáiban is azonos, én szinonimaként kezelem őket. A projekt
természetesen azért tágabb fogalom, mert mint említettem, több idősávba
is tervezhető. Indítása előtt tervet szükséges készíteni anyagi és emberi források tekintetében. Az Erdő projekthez három segítőt kértem fel: a vadász
a kolléganőm férje volt, az erdész egy másodikos kisgyermek apukája, és az
asztalost pedig külön kerestem meg, neki nem volt az iskolával kapcsolata.
Anyagszükségletként a szokásos iskolai anyagokon túl buszjegyre kellett
pénzt kérni és fényképezőgépet biztosítani. Mivel a projekt egy része nyilvános volt, sokat segítettek a szülők is, akik az erdei kiránduláson, illetve
a zárásra való készülésben voltak velünk. Igen fontos a dokumentálás a projekt során végig. A történések rögzítésének több funkciója is van. A legfontosabb az archiválás, minden projektről év végéig összegyűjtjük a rajzokat,
képeket, elkészült feladatokat, plakátokat, munkadarabokat, fényképeket.
Ezeket kiállítás után dossziékba, tárlókba gyűjtjük, és a továbbiakban saját
magunk számára bőséges háttéranyaggal fogunk rendelkezni.
A tanulók számára rögzítő és rendszerező funkciót szolgál, újból átélik
azt, ami minden projekt lényege, hogy a valóságot milyen sokféleképpen
lehet megközelíteni, mennyi szempont szerint vizsgálni. A témáról az ismereteik ezáltal nem tantárgyi elkülönülésben jelennek meg, más tantárgyak
számára szinte használhatatlanul, hanem szintézisben, egységben. A gyermekek ennek eredményeként holisztikus szemlélettel fognak közelíteni az
őket körülvevő világhoz.
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Differenciálás az évfolyamok között a projektben
Tevékenységek tervezete a Vár projekt részletében 1–3. összevonásban természettudományok témában
1. osztály tevékenységei

5. osztály tevékenységei

1. A vár építéséhez szükséges
anyagok megfigyelése várakat
ábrázoló képek alapján.

1. Magyarországon, a Dunántúlon
található várak összegyűjtése,
keresés lexikonokban és
interneten.

2. Szilárd anyagok vizsgálata, a kő,
kavics, homok látható, érzékelhető
tulajdonságainak összegyűjtése,
leírása.

2. Vár képének sematizálása
négyzethálós lapon, majd
kicsinyítése, nagyítása, tükrözése,
torzítása franciakockás alapon.

3. A fa tulajdonságainak
összehasonlítása a kővel.
Technika órán tanultak felidézése
a fa anyagáról.
Szókártyák készítése, a kiállított
anyagokhoz párosítással kirakva.

3. Vár építése színes rudakból
alaprajzra. Egységek számolása,
kétszeres és háromszoros méretek
létrehozása.

4. Egyszerű vár másolása
négyzethálós lapra minta után,
azonos színezéssel.

4. Vitakör, becslések közösen:
hányan élhettek kisebbnek vagy
nagyobbnak számító várakban?
Egyéni becslések után közös
döntés, majd kutatás.

5. Egyszerű, egyműveletes szöveges
feladat megoldása önállóan,
megoldási terv készítésével.

5. Terepasztalon homokkal jól
védhető vár környezetének
kialakítása indoklással.

A tervben színezéssel jelöltem a csoportos tevékenységeket. A csoportok
egy projekt során nem változnak, a zárás és értékelés után a következő projekt indításakor javasoljuk a tanulóknak, hogy új kisközösségben dolgozzanak tovább. A fejezetnek nem feladata az értékeléssel foglalkozni, mégis
jelezném, hogy a tanulóközpontú munkaformáknál az értékelés is eltér a
hagyományosan használt minősítő jellegű osztályzatoktól.
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9. kép. Első és harmadik osztályosok együttműködése projektzáró foglalkozáson

Összegzésként – visszatérve az összevont osztályokban tanuló gyermekek
differenciálási lehetőségeire – elmondható, hogy ezekkel a módszerekkel
már igen messze kerültünk a fogalom eredeti tartalmától és azoktól a régi
munkaformáktól, amikor törtük a fejünket, hogy melyik tanuló kerüljön az
A csoportba és melyik a B-be. Nem használtuk fel azt a mára már sok tanító által alkalmazott lehetőséget sem, hogy a kisgyermek nem csak tőlünk
tanulhat, de társaitól is, sőt taníthat is, hiszen a legjobban tanítva lehet tanulni. Bátorítani szeretném tanító kollégáimat a tanulói együttműködések
változatos formáinak kipróbálására, hiszen így fogják megtalálni azokat a
számukra legjobban megfelelőket, melyekkel szívesen, alkotó módon taníthatnak. Legfőképpen pedig sokkal alkalmasabbak a hátrányos helyzetű
vagy egyéb szociális lemaradásokkal, különbözőségekkel érkező tanulók
eredményes segítésére, mint a hagyományos munkaformák. Végezetül
John Dewey ismert megállapítását ajánlom: „Egyetlen gramm tapasztalat
többet ér egy tonna teóriánál.”
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Perlusz Andrea
Az integrált nevelés módszertani kérdései
Bevezetés
Míg korábban a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatás-nevelésében
a szegregált út volt az egyetlen lehetőség, addig napjainkban az integrált
nevelés a speciális intézményi elhelyezés egyenrangú alternatívájaként jelenik meg. Magyarországon a 90-es évek óta alkalmazzuk az integrált oktatást
mint a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális oktatása melletti alternatívát. Az eltelt közel 20-25 évben az integrált oktatás-nevelésben résztvevő
gyermekek száma folyamatosan emelkedett, napjainkban minden második
sajátos nevelési igényű gyermek integrált oktatásban vesz részt. Ugyanakkor, mire Magyarországon széleskörűen elterjedt az integráció, számos
országban már az inkluzív oktatás mind tökéletesebb megvalósításáról beszélnek.
A sajátos nevelési igényű gyermekek számára létrehozott speciális oktató-nevelő intézmények mai gyermekpopulációja „a nemzetközi trendnek
megfelelően a súlyos és halmozott sérülések kategóriái felé tolódik, s a többi gyermek vonatkozásában evvel párhuzamosan nőni fog az integrálást
kísérő segítségnyújtásra való igény”. (Csányi, 1999. 9.).
Az integrált nevelés szélesebb körűvé válásának előmozdítására az 1993as Közoktatási törvény olyan pozitív diszkriminációs intézkedéseket tartalmaz, melyek egyrészt a speciális nevelési szükségletek kielégítését, másrészt a többségi intézmények fogadókészségének növelését célozzák. Az
alternatív iskolák és pedagógiák megjelenése, valamint a tanulólétszámok
általános csökkenése szintén ösztönzően hatott a speciális nevelési szükségletű, így hallássérült gyermekek többségi iskolai ellátására. Szélesítette
az integráció lehetőségét a diagnosztikai módszerek finomodása, illetve érzékszervi és mozgássérült csoportok esetében a korai segédeszközzel történő ellátás, az új műtéti eljárások megjelenése és a korai irányított családi
nevelés szélesebb körűvé válása is. Ugyanakkor a sajátos nevelési igényű
gyermekek megjelenése a többségi intézményekben merőben új helyzetet
teremtett e populáció speciális oktatási-nevelési szükségleteinek kielégítése, illetve az integrált oktatási-nevelési folyamatban résztvevők szerepe, feladatai tekintetében. A többségi intézmények „nyitása” a speciális nevelési
szükségletű tanulók felvételére egyben a hagyományos iskolai koncepciótól való eltávolodást is jelenti, annak – legalább részleges – elfogadását,
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hogy a heterogén csoportok sokszínűsége, a pedagógusok módszertani alkalmazkodása a különböző oktatási-nevelési szükségletekhez kiaknázatlan
lehetőségeket hordoz az oktatás színvonalának emelésére. Az integrált neveléshez szükséges komplex kapcsolatrendszer (gyermek, szülő, pedagógus, gyógypedagógus) kialakításának és működtetésének még nincsenek
kellő hagyományai a hazai viszonyok között.
Fogalmi meghatározások
A magyar nyelvű szakirodalom (Csányi, 1993; Perlusz, 1995) az integrált
oktatás szinonimájaként az egyszerű fogadást említi, mely arra utal, hogy
a többségi intézmények anélkül veszik fel a fogyatékos gyermeket, hogy
igazán ismernék speciális szükségleteit. A befogadó pedagógus sem az alkalmazott tanítási módszereiben, sem a tananyag hozzáférhetővé tételében
nem alkalmazkodik a sajátos igényű gyermekhez, hanem tőle maximális
alkalmazkodást és hasonló teljesítményt vár el, mint az osztály többi tanulójától. Evans (idézi Csányi, 1995) asszimilációt említ, melynek során a
többiekhez való alkalmazkodás kényszere a fogyatékos gyermeken van.
Az integrált oktatás hajnalán, amikor a fogyatékos gyermekeknek csak kis
hányada tanult a többségi intézményekben, még járható is volt ez az út,
hiszen a fogyatékos gyermekek között is találhattunk jó néhányat, akik kiváló képességeik révén képesek voltak illeszkedni ehhez a rendszerhez.
Azonban az integrált nevelés szélesebb körűvé válásával, szükségszerűen
már nem csak a kiváló képességű fogyatékos gyermekek integrációjáról
beszélhetünk.
További jellemzője a fogadás szintjének, hogy minden, a sajátos nevelési igényű gyermekkel kapcsolatos probléma megoldásában a gyógypedagógust, esetleg a szülőt tekintik illetékesnek, melynek elterjedt formája
a külön megsegítés (egyéni fejlesztés a tanítási órák után vagy helyett, korrepetálás stb.). Ezzel szemben a befogadásként (Csányi, 1993) emlegetett
inklúzió alapelve az, hogy minden gyermek, beleértve a fogyatékos gyermekeket is, a lakóhelyéhez közeli oktatási-nevelési intézményben kapja
meg az oktatást, mely intézmények felkészültek a tanulói heterogenitás
kezelésére. Ebben az esetben egy olyan átgondolt intézményi stratégiáról beszélhetünk, mely az intézményi működés minden szintjét érinti: az
osztálytermi gyakorlat szintjén a pedagógus elköteleződését az egyes gyermek egyedi igényeihez illeszkedő pedagógiai módszertan alkalmazására,
az intézményvezetés szintjén a vezető elköteleződését a minden gyermek
számára hatékony oktatást nyújtó iskola működtetésére, illetve a szülők és
a tágabb intézményi környezet bevonására az intézmény életébe. Ugyanakkor a kutatások rámutatnak arra, hogy ez az új megközelítés csak olyan
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környezetben lehet sikeres, ahol az együttműködésnek kialakult kultúrája
van, mely bátorítja és segíti a probléma megoldást. Ez azt jelenti, hogy „az
inkluzív gyakorlat fejlesztése, a tanulóknál tapasztalható tanulási akadályok
lebontása érdekében, a benne dolgozók együttműködését követeli meg.
Ez viszont kiemeli az együttműködést elősegítő vezetői stílus jelentőségét,
valamint a nemzeti szintű oktatásirányítás szerepét az ilyen gyakorlat elterjedésében” (Ainscow, Booth & Dyson, 2006). Az inkluzív iskolai koncepció szerint a tanulási nehézség a tanulási folyamat velejárója, mindenkinek
szüksége lehet rövidebb vagy hosszabb ideig támogatásra, melyet a többségi pedagógusok és a gyógypedagógusok biztosítanak. Ennek értelmében
a gyógypedagógus elsősorban a többségi pedagógusnak nyújt segítséget
abban, hogy hogyan tudja a tanulási környezetet és a tananyagot a gyermekek sajátosságaihoz igazítani, ugyanakkor a gyógypedagógus egyéni
fejlesztést is végez igény szerint (habilitációs-rehabilitációs foglalkozások).
A befogadó pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése a közös
tervezésre és értékelésre is kiterjed, sőt, az inkluzív osztályokban nem ritka
az ún. team-teaching, amikor a befogadó pedagógus és a gyógypedagógus közösen vezetik a tanítási órákat. Hiba lenne tehát az inkluzív oktatást
pusztán úgy értelmezni, mint a sajátos nevelési igényű gyermekek többségi
oktatási rendszerben való ellátását. Amint arra Ainscow (2012) is rámutat:
„egyre inkább terjed az az értelmezés, mellyel megfelelő válaszok adhatók
minden tanuló egyéni különbségeire”.
Jogszabályi háttér
Az integrált nevelés szélesebb körűvé válásának előmozdítására az 1993-as
Közoktatási törvény olyan pozitív diszkriminációs intézkedéseket tartalmazott, melyek egyrészt a speciális nevelési szükségletek kielégítését, másrészt a többségi intézmények fogadókészségének növelését célozták. Ezek
igénybevételéhez a sajátos nevelési igényű gyermekről készített érvényes
szakvéleményre volt szükség, melyet az adott fogyatékossági típusra specializálódott Szakértői és Rehabilitációs Bizottság állított ki, komplex vizsgálat alapján. A legfontosabb ingyenes többletszolgáltatások a következők:
• korai fejlesztésben történő részvétel a fogyatékosság megállapításától
kezdődően;
• a befogadó többségi intézmény emelt összegű normatív támogatást kap
a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló után;
• a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló a csoport/osztály létszámába
két, illetve három főként számítható;
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• ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások a szakértői véleményben
foglaltak szerint (ún. habilitatív-rehabilitatív célú órakeret, tanórán kívüli foglalkozások);
• szakirányú végzettségű gyógypedagógus foglalkoztatása (ún. utazógyógypedagógus);
• sajátos követelmények támasztása (differenciált követelmények A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 2/2005. III. 1.
OM rendelet alapján);
• felmentések biztosítása egyes tantárgyak, tananyagrészek tanulása, illetve értékelése alól;
• segédeszközök használatának biztosítása pl. a dolgozatok, vizsgák során;
• lehetőség a számonkérés formájának megválasztására (pl. szóbeli vizsga helyett írásban, írásbeli helyett szóban teljesíti a vizsgakötelezettségét a tanuló).
Ugyancsak támogatta az integrált oktatás-nevelés térhódítását a Fogyatékosok jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény. Napjainkban a törvényi szabályozás nagymérvű átalakításon megy
keresztül, ugyanakkor az integrációt támogató rendelkezések többségében
megmaradtak.
A 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 13. pontja ekképpen
határozza meg a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók körét:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló;
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.
Mint látható az új törvényi szabályozás kategóriarendszere korszerűbb a
korábbinál, ugyanakkor továbbra is biztosítja a korábban felsorolt pozitív
diszkriminációs intézkedéseket a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók számára, a tartalmi szabályozáshoz pedig a megújult A Sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai és iskolai nevelésének irányelve 32/2012 EMMI
rendelet ad támpontokat.
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A jelen helyzet
Közel 20 éve, hogy az akkori közoktatási törvény megváltoztatta, átalakította a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatás-nevelésének jogi szabályait.
Hatása a mai napig meghatározó; mind a többségi, mind a speciális iskolai
gyakorlat jelentősen megváltozott és változik folyamatosan. A változások
iránya megegyezik a nemzetközi tendenciákkal, ezek közül is kiemelkedik
az integráció egyre szélesebb körűvé válása, terjedése, illetve a szakmai,
módszertani eljárások fejlődése a sajátos nevelési igényű gyermekek mind
hatékonyabb és eredményesebb oktatása érdekében.

1. ábra. Az integrált nevelés-oktatás Magyarországon

Az 1. ábrán látható, hogy az elmúlt évtizedben a sajátos nevelési igényű
gyermekek száma – vélhetően a születések számának csökkenésével összefüggésben – csökkent, ugyanakkor az integrált oktatás-nevelésben résztvevők aránya jelentősen nőtt, napjainkban meghaladja a 60%-ot. A változó
tendenciák további jellemzője a speciális intézmények részleges profilváltása, illetve Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé történő
átalakulásuk. Az 1993-as, többször módosított LXXIX. törvény a Közoktatásról (Ktv.) 2003. évi módosítása teremtette meg az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) létrehozásának jogi kereteit. A
törvény adta lehetőségekkel élve az azóta eltelt időszakban szinte minden
– addig többségében külön nevelést-oktatást végző – Gyógypedagógiai
Intézmény átalakult Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmén�77

nyé, szakszolgáltatásokat és szakmai szolgáltatásokat nyújtva az integráltan oktatott-nevelt gyermekek/tanulók számára, egyúttal megtartva a külön oktatott-nevelt sajátos nevelési igényű tanulók magas szintű szakmai
ellátását is (Papp – Perlusz, 2012). Az EGYMI-k sokrétű szolgáltatásainak
célja a többségi iskolák segítése a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadásában, az egyes gyermekek sajátos igényeinek kezelésében. Míg a
szakszolgáltatások elsődleges célcsoportjai maguk a sajátos nevelési igényű
gyermekek (korai fejlesztés, habilitatív-rehabilitatív órák, terápiás kínálat,
eszközkölcsönzés stb.), addig a szakmai szolgáltatások a befogadó pedagógusokat és a befogadó közösségeket támogatják (habilitációs, rehabilitációs
szemlélet kialakítása, sérülésspecifikus módszertani eljárások elterjesztése,
pedagógiai alkalmazkodás a sajátos nevelési igény típusához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz, attitűdformálás, továbbképzések) (Papp – Perlusz,
2012). Ezenközben a speciális intézmények speciális oktatási profiljában
is történtek változások, egyes intézmények tovább bővítették a hagyományos speciális iskolai profilt (pl. új fogyatékossági típusok ellátása, fejlesztő
iskola, szakiskolai illetve speciális szakiskolai képzések indítása stb.). Sok
EGYMI szervezetileg is tovább bővült a gazdaságossági szempontok előtérbe kerülése miatt, nevelési tanácsadók, logopédiai szakszolgálatok kerültek az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények szolgáltatási
körébe.
Annak ellenére, hogy az integrált oktatás-nevelés viszonylag széleskörűen elterjedt Magyarországon, nem beszélhetünk inklúzióról. A többségi
intézményeket erőteljes teljesítmény-centrizmus, szelekciós mechanizmusok és többségében a hagyományos, frontális oktatási gyakorlat jellemzi. A
pedagógusok eszköztára annak ellenére kevéssé bővült az utóbbi évtizedben, hogy jelentős befektetések történtek a pedagógusképzés, továbbképzés területén. Az integrációt segítő gyógypedagógusok feladatköre – annak
ellenére, hogy az utazótanári szolgáltatás általánosan eléri az integrált sajátos nevelési igényű gyermekeket – többnyire csak a sajátos nevelési igényű
gyermekek egyéni fejlesztésére korlátozódik, nem jön létre valódi együttműködés a befogadó pedagógusokkal, a közös tervezésről, a rendszeres
konzultációról nem is beszélve. Az inkluzív oktatás megvalósulásáról csak
arányaiban kevés, alternatív tantervű iskolában beszélhetünk, ilyen például
a „Gyermekek Háza” Alternatív Alapozó Program (Kókayné, 1999) vagy a
szigetvári Istvánffy Általános Iskola (Pirisi – Pesti, 1996).
Az átalakuló speciális iskolák
Az integrált oktatás-nevelés előretörésével a korábban kizárólag speciális oktatást folytató intézmények részleges vagy teljes profilváltásának le78

hetünk tanúi. A speciális oktatási funkció mellett olyan új szolgáltatások
jelennek meg tevékenységeik között, mint az integrált gyermekek ellátása, a többségi pedagógusok képzése, adaptált tananyagok kidolgozása,
sérülésspecifikus módszerek kifejlesztése és terjesztése, támogató szolgáltatások a szülőknek stb. A változás azonban sok esetben konfliktusos folyamat volt. A speciális intézményekben dolgozó gyógypedagógusok – akik
korábban maguk is egy-egy osztályért voltak felelősek – féltették a sajátos
nevelési igényű gyermekeket az integrációtól, illetve elbizonytalanodtak
saját szerepüket illetően a megváltozott körülmények között. Féltek attól,
hogy a speciális intézmények kiüresedése állásuk elvesztését eredményezi,
miközben a sajátos nevelési igényű gyermekek az integrált oktatásban nem
kapják meg a számukra adekvát sérülésspecifikus támogatást. Ugyanakkor
a többségi iskolák számára is új volt ez a helyzet, hiszen korábban a problémás tanulókat a speciális intézményekbe helyeztethették át. Ez a lehetőség
– annak a biztos tudatában, hogy még jót is tesznek a sajátos nevelési igényű gyermekkel – nem sarkallta a többségi pedagógusokat erőfeszítésekre
a sajátos nevelési igényű gyermekek problémáinak megoldása érdekében.
Az együttműködés kultúráját, a kölcsönös támogatást mind a többségi pedagógusoknak, mind a gyógypedagógusoknak tanulniuk kellett.
Magyarországon az integrációban résztvevő sajátos nevelési igényű
gyermekek külön foglalkozások keretében kapják meg a fogyatékosságból eredő hátrányuk csökkentését célzó fejlesztéseket, mely szolgáltatást
az ún. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (EGYMI) – a
nemzetközi gyakorlatban resource centre-nek nevezett intézmények – biztosítják. Egy magyarországi, az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények működését vizsgáló kutatás eredményei szerint (Papp – Perlusz,
2012) az EGYMI-vé válás útján nagy különbségeket lehetett tapasztalni az
egyes intézmények között, voltak előresiető és kissé lemaradó intézmények. Az ún. „nyerő” intézmények a megváltozott körülményekre reagáló
stratégiát tudtak kialakítani. Ennek a stratégiának alapvetése, hogy a sajátos nevelés igényű gyermekek ellátása az EGYMI-k feladata, mindegy,
hogy ennek szervezeti keretét a speciális intézmények vagy az integráló
intézmények adják. Ez azt jelenti, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek
számára a szolgáltatást ugyanaz a szolgáltató (EGYMI) biztosítja, vagy az
intézmény speciális profiljában, vagy a partner többségi intézményben.
A sikeres intézmények olyan új szolgáltatásokat fejlesztettek ki, melyekkel az
integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekeket látják el (pl. utazótanári) szolgáltatás, továbbképzés a többségi pedagógusoknak). Ezeket az intézményeket jelentős mértékű innováció jellemzi, pl. a tananyagadaptáció,
az eszközkölcsönzés terén. A többségi és a speciális intézmények között
sokrétű és intenzív együttműködések alakultak ki: pl. team-tanítás, közös
tervezés és értékelés a befogadó pedagógusok és a gyógypedagógusok
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között, közös programok a sajátos nevelési igényű és az ép tanulók számára, illetve a szülők bevonására irányuló kezdeményezések. Jellemző az
intézmények közötti átjárhatóság, vagyis az, hogy a sajátos nevelési igényű
gyermek abban az intézményben kapja meg az oktatás-nevelést, ami számára a legoptimálisabb, a tanulói életút során lehetőség van az elhelyezési
forma megváltoztatására a gyermek szükségletei szerint (részleges integráció, év közbeni intézményváltás, a szolgáltatások intenzitásának növelése
stb.), ami összhangban áll a legkevésbé korlátozó környezet (USA, Oktatási
törvény 1975) koncepciójával. Vizsgálati eredményeink arra utalnak, hogy
az intézmények sikeressége a széleskörű együttműködésben és a gyors reakcióképességben érhető tetten, ugyanakkor ezek a folyamatok nem mentesek a konkurencia-folyamatoktól.
A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált
nevelésének várható előnyei
1. A környezet húzóereje. A sajátos nevelési igényű gyermeket heterogén
gyermekközösség veszi körül, akik közül jó néhányan követhető mintát
jelentenek a gyermek számára.
2. A speciális nevelési szükségleteket nem mutató gyermekek közössége a
sajátos nevelési igényű gyermek számára „normális” magatartásmintákat
közvetít, kisebb az esélye a túlóvó környezet kialakulásának, önfegyelemre, nagyobb önállóságra, gyorsabb munkatempóra szoktatja a mindezek átvételére alkalmas gyermeket.
3. Az együttnevelés nyomán reálisabb énkép, reálisabb önértékelés alakul
ki, a gyermek egy természetes mezőnyben győződhet meg erős és gyenge
oldalairól. Ez egyben húzóerőt is jelenthet számára, azt a késztetést, hogy
minél inkább törekedjék a magasabb követelményeknek megfelelni.
4. Az integrált nevelés további előnyeként említhető, hogy az intézményes
nevelés a lakóhelyen valósul meg, ezáltal elkerülhető, hogy a gyermek
diákotthonban, a családtól távol töltse hétköznapjait. (Magyarországon
a speciális intézménybe kerülés – a nagy távolság miatt – sok esetben a
hetes diákotthoni elhelyezést vonja maga után.) Az integrált neveléssel
a sajátos nevelési igényű gyermek nem szakad ki sem a családból, sem
az ép gyermekek, a lakóhelyi kortársak kapcsolatrendszeréből, ezek a
baráti, ismerősi kapcsolatok végigkísérhetik egész életútján.
5. A sajátos nevelési igényű gyermek társadalmi beilleszkedési nehézségei minimálisra csökkenhetnek, illetve eltűnhetnek, mivel a gyermek e
beilleszkedési folyamatot már a gyermekkor éveitől kezdve gyakorolta,
átélte.
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Mindezen előnyök érvényesüléséhez arra van szükség, hogy az integrált
nevelés megfontolt, körültekintő döntés eredményeként kezdődjön el, s
mindvégig ez jellemezze a kivitelezést is. Általában nem javasolható az integrált nevelés a halmozott speciális nevelési szükségletű gyermekek számára, akiknél több tanulást nehezítő probléma áll fenn.
Az integráció lehetséges hátrányai
A megfontolt és előzetes tájékozódáson alapuló döntés hangsúlyozása
azért fontos, mert az integrált nevelés kifejthet éppen ellenkező hatást is.
Az együttnevelés lehet csak névleges, formális. Magyarországon még sajnos nem ritka eset, hogy a gyermek egyéni szükségleteit a fogadó többségi
intézményben nem veszik figyelembe, illetve nem kapja meg a számára
szükséges gyógypedagógiai segítségnyújtást sem. Ha a gyermek kevéssé
képes lépést tartani a többi gyermekkel s nem kapja meg a haladásához
szükséges segítséget, akkor lemaradhat a tanulásban, elszigetelődhet társaitól. E kedvezőtlen jelenségek a gyermek közérzetére, személyiségére
is negatívan hathatnak. A gyermek bezárkózhat, elmagányosodhat, vagy
éppen rossz viselkedésével akarja magára vonni a figyelmet. A probléma
sok esetben abból adódik, hogy az intézmény nem kellően nyitott a speciális problémával érkező gyermekek ellátására, illetve nem is tudja, hogy a
vállalt feladat tulajdonképpen milyen konkrét gyakorlati tennivalókkal jár.
Előfordulhat, hogy a fogadó intézmény létszámgondjain kíván ilyen módon
enyhíteni, s teljesen közömbös a gyermek tényleges szükségleteinek kielégítése iránt. A leggyakoribb gondot többnyire az okozza, hogy a fogadó pedagógus hozzáállása nem megfelelő, s ez befolyással van az egész csoport,
osztály légkörére. A formális integráció csak érintőlegesen vagy egyáltalán
nem biztosítja az integrált nevelés fentiekben vázolt előnyeit, ezek részben
vagy teljesen elmaradnak, s inkább hátrányt jelenthet a speciális szükségletű
gyermek számára az együttnevelés. Ezért a formális integrációt a gyermek
és családjának ismeretében az óvoda vagy iskola gondos kiválasztásával
feltétlenül kívánatos elkerülni, illetve ha a már integrált gyermeknél tapasztaljuk a beilleszkedés kedvezőtlen alakulását, más óvodát vagy iskolát kell
keresni. Vagyis az első reakció csak indokolt esetben (a gyermek jelentős
elmaradásakor, melynek csökkentésére semmiféle esélyt nem látunk kedvezőbb feltételek mellett sem) legyen a szegregált elhelyezés, s a jelenleginél sokkal gyakrabban merüljön fel a megsegítés párhuzamos biztosításával
egy másik fogadó intézmény keresése.
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Az integrált oktatás-nevelés során figyelembe vehető
feltételek
Az integrált oktatás-nevelés mellett szóló döntést sok tekintetben befolyásolhatják azok a szubjektív és objektív feltételek, melyek hatással lehetnek
a megvalósulásra. A szubjektív feltételek alatt inkább a gyermekben rejlő
tényezőket, az objektív feltételek alatt pedig a környezet jellemzőit értjük.
Természetesen ideális esetben minden feltétel a rendelkezésre áll, azonban
a valóságban ez kevéssé fordul elő. Ugyanakkor a feltételek rendelkezésre
állása nem jelent egyértelműen biztos garanciát az integráció sikerességére, mert egy tényező váratlan megváltozása is hatással lehet a folyamatra.
Azt sem állíthatjuk biztosan, hogy a feltételek többségének a hiánya biztos
kudarchoz vezet az integráció során, mivel lehet, hogy éppen egy kiváló,
befogadó szellemiségű, elkötelezett pedagógus lesz az egyetlen, de a sikeresség zálogát jelentő feltétel. A feltételek tehát fontosak, de szükséges az
adott eset kapcsán megvizsgálni a rendelkezésre álló feltételeket és ennek
alapján meghozni a döntést.
A gyermekhez kapcsolódó feltételek kapcsán az alábbiak figyelembe vétele javasolható:
• a sérülés súlyossága, komplexitása (nem egyértelmű pl. érzékszervi sérülés esetén, hogy a siket gyermek nehezebben integrálható, mint a
nagyothalló;
• sérülés fajtája (romlik-e az állapot, stagnál stb.);
• életkor (minél fiatalabb korban történik az integráció, várhatóan annál zökkenőmentesebben valósulhat meg. Kisgyermekkorban a normalitásról alkotott elképzelések még képlékenyebbek, a gyermekek elfogadóbbak és maga a sajátos nevelési igényű gyermek is könnyebben
alkalmazkodik a vele szemben támasztott elvárásokhoz;
• személyiség;
• intellektus, tanuláshoz szükséges képességek.
Az objektív, inkább a környezetben rejlő feltételek között az alábbiak játszhatnak szerepet az integrált oktatás-nevelés sikeres megvalósításában:
• korai felismerés;
• segédeszközzel történő ellátás;
• részvétel korai fejlesztésben;
• sérülésspecifikus gyógypedagógiai segítségnyújtás rendelkezésre állása (akár utazó gyógypedagógiai ellátás formájában);
• az intézmény, pedagógus hozzáállása;
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• létszám/összetétel (nem feltétlenül javasolhatók a kislétszámú osztályok. Ezekbe a tapasztalatok szerint sok problémás gyermek jár, ami
megterhelő lehet a pedagógus számára; inkább ajánlhatók a normál
létszámú osztályok, ahol egy-két, lehetőleg nem azonos típusú sajátos
nevelési igényű gyermek tanul;
• szülői támogatás;
• tanterem adottságai (nem feltétlenül kell komoly infrastrukturális beruházásokra, komplex akadálymentesítésre gondolni ez esetben, ezekre
ugyanis gyakorta nincs forrás, ugyanakkor ha pl. egy kerekesszékkel
közlekedő gyermek jár az intézménybe, akkor az ő osztályát érdemes a
bejárathoz legközelebb eső, földszinti teremben elhelyezni, még akkor
is, ha a felső tagozatosok általában a legtávolabbi iskolaépületben, az
emeleten vannak;
• szemléltető eszközök;
• szakkörök (ennek abban van jelentősége, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló is találjon olyan elfoglaltságot, amiben kiváló teljesítmény elérésére képes).
A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális
szükségletei integrált környezetben
A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális nevelési és oktatási szükségletei két, egymástól jól elkülöníthető csoportba sorolhatók. Az egyikbe
azok a szervezési, illetve oktatásszervezési kérdések tartoznak, melyekkel
megkönnyíthető ezen tanulók egyenrangú részvétele az oktatás-nevelés
folyamatában, illetve biztosítható a többi gyermekekével azonos hozzáférhetősége az iskolai információkhoz. A másik csoportba azok a speciális
figyelmet igénylő területek sorolhatók, melyeknél a speciális szükségletű
gyermek várhatóan nehézségeket mutat, illetve ahol indokolt az egyéni
szükségleteknek megfelelő bánásmód az oktatás során. A fogyatékos gyermek érdekében tett szervezési, oktatásszervezési változtatások némelyike nem problematikus sem a fogadó intézmény, sem a fogadó pedagógus szempontjából. Ugyanakkor bizonyos változtatások nagymértékben
függnek az intézmények infrastrukturális ellátottságától, illetve a fogadó
pedagógus(ok) szándékától és készségétől e változtatások véghezvitelére.
A tanulásszervezés területén végrehajtott egyes módosítások azonban nemcsak a speciális szükségletű gyermek számára teremtenek kedvező feltételeket a tanuláshoz, hanem a többi gyermek tanulását is megkönnyíthetik.
„A tanárok általában úgy találják, hogy a tanulás ilyen módon való előkészítése a többi tanulót is segíti, mert a tananyag gondos és részletes átgondolását teszi lehetővé” (Wood, D. – Webster, A. 1989. 179.).
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Szempontok a tanulási környezet szervezése értékeléséhez:
• a csoportszoba/tanterem berendezése (rögzített padok, mobil bútorzat,
tábla láthatósága, speciális berendezési tárgyak, pl. dönthető asztallap,
tematikus sarkok stb.);
• fény- és zajviszonyok, épületen belüli elhelyezkedés, a közös helyiségek és a mellékhelyiségek hozzáférhetősége;
• szemléltető eszközök (írásvetítő, laptop+projektor, interaktív tábla, ábrák, folyamatábrák, képek, névkártyák, felelőskártyák stb.);
• a taneszközök hozzáférhetősége (pl. többféle olvasókönyv, fénymásolatok, szótárak stb.);
• speciális segédeszközök használhatósága (pl. kerekesszékkel való közlekedés, adó-vevő stb.);
• optimális ültetés (a gyermek lássa a pedagógust, az osztálytársait, a táblát és az írásvetítőt/projektort).
A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási-nevelési szükségletei a fentieken túlmenően az iskolai követelmények teljesítésével állnak szoros
kapcsolatban. E szükségletek figyelembe vétele nélkül ezek a gyermekek
sok esetben nem képesek a potenciálisan elvárható eredmények elérésére,
hibáik a feladatok meg nem értéséből, az adaptivitás hiányából erednek.
Ugyanakkor a speciális szükségletek figyelembevétele nem jelenthet túlzott
mértékű pozitív diszkriminációt, túlsegítést sem, mivel ez a gyermek szociális beilleszkedésének zavaraihoz, esetleg önértékelési nehézségekhez vezethet. A segítségnyújtásban a „szükséges, de éppen elégséges” határvonal
megtalálása nem könnyű feladat, azt feltételezi, hogy a pedagógus mindenre kiterjedően ismeri a gyermek speciális oktatási-nevelési szükségleteit.
Az inkluzív osztálytermi gyakorlat a tanulók közötti különbségeket természetesként kezeli, sőt erőforrásként tekint rájuk. Számos hatékony tanítási módszer megfelel ennek a kritériumnak, de a pedagóguson múlik, hogy
módszertani repertoárjából az adott tanítási célhoz legmegfelelőbbet válas�sza ki, figyelembe véve a tantárgy jellegét, az osztály életkorát és előzetes
ismereteit, az osztálytermi környezetet, a rendelkezésre álló eszközöket és
a tanulók hangulatát. „Bizonyított tény, hogy a tanulók közötti kooperációra építő módszerek olyan osztálytermi környezetet teremtenek, melyben
maximálisan növelhető a tanulói részvétel, ugyanakkor az osztály összes
tanulója jó teljesítményt képes elérni. Az ilyen gyakorlat hatékony a »különleges bánásmódot igénylő gyermekek« (pl. az osztályba frissen érkező,
az eltérő kulturális háttérrel rendelkező, és a sajátos nevelési igényű tanulók) bevonásában is” (Ainscow, 2012). Az inkluzív osztályokban a tanulók
gyakran dolgoznak kooperatív csoportmunkában, ahol a csoport tagjai közösen, egymást segítve munkálkodnak. A kooperatív tanulási helyzetekben
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a gyermekek átélik, hogy tanulásuk sikere nagymértékben függ társaik sikerétől, az együttműködés szintjétől. Ez a szociális tanulás terepe is, hiszen
képességeitől függetlenül mindenki fontosnak érezheti magát, és a gyermekek megtapasztalják, hogy számíthatnak egymásra. További lehetőség
az egyéni munka, illetve a differenciált rétegmunka, amikor a gyermekek
olyan feladatokat oldanak meg, melyek megfelelnek aktuális állapotuknak,
előzetes ismereteiknek, tanulási stílusuknak. Fontos látni, hogy az inkluzív
osztálytermi gyakorlat minden tanuló számára biztosítja az egyéni haladás
lehetőségét, tehát nem összpontosít a sajátos nevelési igényű tanulókra.
Ainscow (2012) hívja fel a figyelmet arra, hogy „azok az integrációs erőfeszítések, melyek a gyógypedagógiai módszereket ültetik át a többségi oktatásba, a szegregáció új, kifinomultabb formáinak kifejlődéséhez vezetnek a
többségi környezeten belül.”
A befogadó környezet adaptációja során figyelembe kell venni a befogadó pedagógus által alkalmazott tanulásszervezési és értékelési eljárásokat, a
tanulási környezetet, illetve a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló részvételének és tanulási tapasztalatszerzésének lehetőségeit. Fontos támpontot jelenthetnek az olyan megfigyelések, mint:
• az integrált tanuló részvétele a tanulási folyamatokban (az óra követése, részvétel differenciált csoportmunkában, kooperatív tanulási helyzetben, önálló munkavégzés, mit tesz, ha nem ért meg valamit, problémamegoldó stratégiái stb.;
• a gyermek/tanuló által használt taneszközök, tanulást segítő eszközök
és gyógyászati segédeszközök (önállóság az eszközhasználatban stb.);
• a tanuló által igényelt segítség, többlettámogatás mennyisége, fajtái,
időszakosan vagy állandóan szükséges-e számára, a többi gyermektől
is kap-e segítséget, csak akkor kér-e segítséget, amikor igazán szükséges stb.;
• részt vesz-e saját teljesítményének értékelésében, reális-e ez az értékelés stb.
Az integrált tanítási-tanulási folyamatban résztvevők,
a komplex kapcsolatrendszer jellemzői
Az integrált oktatás-nevelés a speciális nevelési szükségletű gyermekek hagyományos képzési rendszerétől eltérő helyzetet teremt e populáció, illetve
az őket segítő gyógypedagógusok számára. Nincs ez másképp a többségi intézmények pedagógusai tekintetében sem. Az integrált nevelés olyan
komplex kapcsolatrendszer optimális működését feltételezi, melynek során
a sajátos nevelési igényű gyermek, a szülő, a fogadó pedagógus és az in85

tegrációt segítő gyógypedagógus egymással szoros kapcsolatban, mintegy
fogaskerekekként egymásba kapcsolódva tevékenykedik a folyamat sikere
érdekében. A sajátos nevelési igényű gyermek számára – különösen, ha
korábban nem járt speciális intézménybe – az integrált nevelés természetes
élethelyzetet jelent. A többségi intézmény fogadó pedagógusa és a gyógypedagógus azonban az integrációt megelőzően más munkaformában és
eltérő munkastílusban dolgozott, a kétféle kompetencia sok esetben még
érintőlegesen sem találkozott egymással. Mint Flieger (1997, 219.) rámutat:
„manapság az integratív pedagógia irányában érdeklődést mutató pedagógusok jelentős hányadának nem állt módjában megismerni az integrált
oktatás elemeit, s ugyanígy nem volt alkalma arra sem, hogy egy nem szelektáló iskolarendszerben dolgozhasson. Belső elképzeléseiket és beállítódásaikat arról, hogy voltaképpen mi is az iskola, az oktatás vagy a tanulás,
s hogy mindezek hogyan működnek, mindenekelőtt azok a saját maguk
által szerzett tapasztalatok határozzák meg, melyeket – másra lehetőségük
nem lévén – a szegregált, szelekciós mechanizmusoktól terhelt iskolarendszerben szereztek.” A többségi pedagógusok informálása a sajátos nevelési
igényű gyermek speciális nevelési szükségleteiről, az oktató-nevelő munka
kisebb módosításainak véghezvitele e szükségletek mind jobb kielégítése
érdekében, illetve a fogadó pedagógus segítése az integráció folyamatában a gyógypedagógus feladata. E feladatok szinte hangsúlyosabbak, mint
a gyermeknek nyújtott közvetlen gyógypedagógiai segítség, hiszen a gyermek sikeres haladásáért az integrált nevelés során a gyermek pedagógusa,
a gyógypedagógus és a szülők együttesen vállalják a felelősséget. Ugyanakkor a speciális szükségletű gyermekek integrált környezetben való segítése
a gyógypedagógus feladatkörét is jelentősen módosítja. Munkája eltér a hagyományos gyógypedagógiai tevékenységtől, melynek során a fogyatékos
gyermek szükségleteihez igazodó, hátránykompenzáló, fejlesztő eljárások
alkalmazása elsősorban kis létszámú, szükségleteit tekintve „homogénnek”
tekinthető gyermekcsoportban, illetve a gyermek-terapeuta interperszonális helyzetben valósult meg. Az integrált nevelési helyzetben végzett gyógypedagógiai tevékenység nem elsősorban az egyes tanulóval való közvetlen
foglalkozást jelenti, hanem „célja, hogy az általános iskola pedagógusai váljanak a speciális megsegítés kulcsfiguráivá” (Johnstone, 1997. 321.). Ennek
érdekében a gyógypedagógusoknak meg kell erősíteniük a befogadó pedagógusokban a sajátos nevelési igényű gyermekek sikeres haladása, beilleszkedése iránti elkötelezettséget, illetve át kell adniuk mindazt a tudást,
ami a sajátos nevelési igényű gyermek eredményes oktatás-neveléséhez
szükséges.
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Az integrációt segítő gyógypedagógus feladata az alábbiakra terjed ki:
• a sajátos nevelési igényű gyermek számára a fogadó intézmény megtalálása (szerencsés, ha a felkészülés során megismerik a szülők a speciális és az integrált oktatás alternatíváját, a rendelkezésre álló intézményeket, és döntésüket ennek alapján hozzák meg);
• a sajátos nevelési igényű gyermekről a szakértői vélemény megismertetése, értelmezése a befogadó pedagógussal;
• a fogadó pedagógus és a fogadó közeg informálása a sajátos nevelési
igényű gyermek speciális szükségleteiről;
• a befogadó közösségek felkészítése (életkorspecifikus módszerekkel);
• a fogadó pedagógus folyamatos segítése (konzultáció, hospitálás);
• a sajátos nevelési igényű gyermek speciális segédeszközeinek ellenőrzése, optimális használatának biztosítása;
• az integrált nevelés feltételrendszerének optimálissá tétele (tanulásszervezési kérdések, szociális beilleszkedés segítése, törvényi lehetőségek
megvalósulása, segítségnyújtás a tananyag adaptációjában stb.);
• a sajátos nevelési igényű gyermek egyéni gyógypedagógiai fejlesztése;
• kapcsolattartás a gyermek szüleivel, illetve a sajátos nevelési igényű
gyermekek ellátásában közreműködő más intézményekkel;
• a sajátos nevelési igényű gyermek számára egyéni fejlesztési terv készítése és a fejlődés folyamatos nyomon követése;
• szükség esetén más kompetenciájú szakemberek (pl. szociális munkás,
pszichológus stb.) bevonása az integráció folyamatába.
Az integrált oktatás és az inkluzív iskolai gyakorlat jelentős különbségeket
mutat a gyógypedagógiai támogatás tekintetében. Míg az integrált oktatás
során a gyógypedagógiai támogatás elsősorban a sajátos nevelési igényű
gyermekre irányul, addig az inkluzív oktatásnál a segítségnyújtás elsődleges célszemélye a befogadó pedagógus. Napjainkban – sajnálatos módon –
a segítségnyújtás többnyire a sajátos nevelési igényű gyermekre koncentrál,
a befogadó pedagógusok nehezen fogadják el a gyógypedagógus támogatását. Itt is hiányzik az egymás iránti bizalom, az együttműködés. Annak
ellenére így van ez, hogy az egyéni fejlesztésre gyakran más tanórák helyett
kerül sor, vagy ami még rosszabb, a tanítás után, amikor az integrált gyermek társaival a szabadidejét tölthetné. Az egyéni foglalkozás számos előnye (koncentrált figyelem, hatékonyság) mellett számolni kell azzal, hogy
a gyermek számára a fejlesztés a stigmatizáció veszélyével jár, valamint a
fejlesztés idejére a gyermek kimarad az osztálytermi helyzetekből, akár az
ez idő alatt tanított anyagból is. Ennél a modellnél a gyógypedagógusok és
a többségi pedagógusok szinte alig találkoznak, a közös tervezésre, értékelésre nem jut idő. Az inkluzív iskolák ezzel szemben gyakran alkalmaznak
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főállásban gyógypedagógust, akinek lehetősége van a támogatás szélesebb
körét biztosítani. Ezek közül kiemelkedik az együttműködő tanítás (kéttanáros modell), amikor mindkét pedagógus jelen van az osztályteremben,
az osztály több tanulója hozzáfér a segítségnyújtáshoz, és a sajátos nevelési
igényű tanulók nem maradnak ki az osztály történéseiből. Ennél a formánál nagy a jelentősége a közös tervezésnek és értékelésnek, hiszen fontos
a két szereplő egyenrangú és kiegyensúlyozott szerepe a tanítási órákon.
Ez a jó közérzet, harmonikus együttműködés záloga. Ainscow (2012) arra
hívja fel a figyelmet, hogy az inkluzív gyakorlat fejlesztése szempontjából
kulcsfontosságú egymás megfigyelése tanítás közben. Ha a kollégák megosztják egymással a tapasztalataikat, segíteni tudnak egymásnak megfogalmazni, hogy éppen mit csinálnak, és mit szeretnének elérni. Különösen
hatékonyak lehetnek az olyan technikák, mint az egymás megfigyelése, az
alkalmankénti videóra történő rögzítés, illetve a tanulók megkérdezése a
tanítás-tanulás szervezéséről. Ezek a módszerek lehetővé teszik az aktuális gyakorlat felülvizsgálatát ráirányítva a tanárok figyelmét azokra a még
kiaknázatlan lehetőségekre, melyek eddig a tanulás és részvétel akadályát
jelentették.
Az integrált nevelés előkészítése
Akár óvodai elhelyezésről, akár a fogadó általános iskola kiválasztásáról van
szó, a szóba jöhető intézmények feltérképezése megelőzi az integrált nevelés mellett szóló döntést. Ma már többféle szülői igényt kielégítő intézmény
működik (pl. nyelvekre specializálódó, művészi tevékenységeket preferáló
stb.). A választást nem a szülő ambíciói, hanem a gyermek adottságai, szükségletei kell, hogy meghatározzák. Előfordulhat például, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek testvére már a helyi kéttannyelvű iskolába jár, azonban a sajátos nevelési igényű gyermek számára ez túl nehéznek bizonyulna.
Fontos, hogy ebben az esetben a szülők ne a kényelmes megoldás mellett
döntsenek, hanem keressék meg a sajátos nevelési igényű gyermek számára a megfelelő intézményt. Optimális esetben a gyógypedagógusnak és a
szülőknek együtt, az intézmények igazgatóival és pedagógusaival elbeszélgetve kell megtalálniuk azt az intézményt, mely fogadókésznek mutatkozik
a sajátos nevelési igényű gyermek felvételére. Az intézmény vezetőjének
tájékoztatása, beleegyezése azért is fontos, mert ő tudja megtenni azokat
az adminisztratív lépéseket (Alapító okirat módosítása, kibővítése az adott
fogyatékossági csoport integrált oktatásával, Pedagógiai program módosítása, statisztikai jelentések, felmentések, követelmények módosítása stb.),
melyek alapján a sajátos nevelési igényű gyermek számára optimálisabb
feltételek szervezhetők az iskolában.
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Amennyiben az intézmény fogadókésznek mutatkozik a sajátos nevelési
igényű gyermek felvételére, s a szülők, illetve a gyógypedagógus is kedvezőnek ítéli meg a lehetőségeket, megkezdődhet az integrációra való konkrét előkészület.
A gyermek szüleinek, illetve az őket segítő gyógypedagógusnak a fogyatékosság szempontjából illetékes Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
vizsgálatát kell kezdeményezniük. Ideális esetben a Szakértői Bizottság már
ismeri a gyermeket, hiszen a korai szolgáltatás igénybevétele is szakértői
véleményhez kötött. A gyermek vizsgálata, illetve az ennek alapján készített
integrációt ajánló hivatalos szakértői javaslat szükséges ahhoz, hogy a gyermek, illetve a fogadó intézmény megkapja mindazokat a speciális nevelési
szükségletű tanulók után járó kedvezményeket, melyeket a közoktatási törvény biztosít. A szakértői vélemény birtokában a kedvezmények igénybevételét az intézmény vezetője, igazgatója kérheti a fenntartótól (Magyarországon 2011 óta az államtól). Ha a gyógypedagógus már az integráció előtt
is foglalkozott a sajátos nevelési igényű gyermekkel, akkor feltétlenül küldje el a szakértői bizottság számára a gyermekről készített gyógypedagógiai
véleményét. Más esetekben éppen a fent említett országos bizottság lesz az,
amely az integrációt kezdeményezi, s a helyi szervek, pl. a helyi nevelési tanácsadó vagy a logopédiai munkaközösség munkatársai nyújthatnak abban
segítséget, hogy megtalálják a megfelelő fogadó intézményt.
A felkészülés-felkészítés
Elsősorban a fogadó intézmény pedagógusait, az intézmény más dolgozóit,
a csoport-, illetve osztálytársakat, esetleg azok szüleit, végül magát a sajátos nevelési igényű gyermeket érintik az előkészületek. A felkészítő tevékenység minden bevont szereplő esetében más mélységben, de ugyanarról
szól: információkat biztosít a gyermekről, illetve a fogyatékosságának a beilleszkedésre, a tanulásra gyakorolt hatásairól. Az előkészítés segít a fogadó
közösségeknek a sajátos nevelési igényű gyermek viselkedésének helyes
értékelésében, s ez kedvező alapot biztosít a beilleszkedéshez.
A tájékoztatás során kiemelten kell foglalkozni a gyermek jövendőbeli
pedagógusával (óvodai csoportvezető ill. osztályfőnök). Ennek egyik formája, ha ellátjuk a megfelelő szakirodalommal (az iskola könyvtárának kellene ezt beszereznie), és megkérjük, hogy olvassa el az integrációról szóló,
számára releváns kiadvány(oka)t. Az olvasottakról azután a gyógypedagógus beszélgetést kezdeményezhet. A pedagógus előkészítésének természetesen csak a legszükségesebb információkra kell szorítkoznia. Ezek ahhoz
szükségesek, hogy el tudja kezdeni a gyermekkel való foglalkozást. A ta89

pasztalatok azt mutatják, hogy a hirtelen, egy alkalommal adott nagy men�nyiségű információ kevésbé hatékony módja a pedagógusok segítésének,
mivel egyrészt riasztólag hathat, másrészt a pedagógus előzetes tapasztalatok hiányában nem tud mindegyikre figyelmet fordítani. Hatékonyabb,
ha a gyógypedagógus az integrált nevelés megkezdése után rövid idővel
néhányszor felkeresi a pedagógust, hiszen így lehetőség nyílik arra, hogy
a gyakorlati munka során felmerült problémákra közösen találják meg a
megoldást. A pedagógus segítése az integrációban dolgozó gyógypedagógus egyik kulcsfeladata.
A gyógypedagógus a gyermek pedagógusával együttműködve gondoljon
az intézmény többi dolgozójának felkészítésére is. Kis létszámú óvodákban,
iskolákban általában minden dolgozó tud arról, ha sajátos nevelési igényű
gyermek kerül felvételre. A nagyobb intézményeknél nem árt tudatosan informálni az intézmény dolgozóit, a gyermekkel foglalkozó többi pedagógust
egy e célra összehívott megbeszélés keretében. Az itt elhangzó általános információk részint azokat a pedagógusokat világosítják fel, akik az osztályfőnökön kívül tanítanak az integrált gyermek osztályában, részben a más
osztályokban oktatókat juttatják ismeretekhez. Itt hangozhat el az is, hogy
tovább kellene vinni az információt a technikai dolgozókhoz is (pl. portás,
dada, takarítónő). Az utóbbi személyek számára annyi tudnivalót kell biztosítani, ami elegendő ahhoz, hogy ne értsék félre a speciális szükségletű
gyermek reakcióit (pl. utána kiabálnak, de nem fordul meg). Nagyon fontos, hogy gondoljunk arra a felső tagozatban, középfokú oktatásban, hogy
minden, a gyermekkel kapcsolatba kerülő pedagógus kapjon információt.
A szomszédos osztályok, csoportok gyermekeinek, tanulóinak informálása közvetett úton, a pedagógusaik fent említett felvilágosítása révén történik. Így elkerülhetővé válnak azok a félreértések, kellemetlenségek, esetleg csúfolódások, amelyek abból adódnak, hogy a sajátos nevelési igényű
gyermek valamit nem ért meg, vagy félreért, s viselkedését esetleg szófogadatlanságként, butaságként értékelik. Általános tapasztalatok szerint minél
fiatalabb korban kezdődik el az integráció, annál zökkenőmentesebben
zajlik le mind a befogadás, mind a beilleszkedés. Ennek oka, hogy a kevésbé tapasztalt kisgyermekek a számukra új világ minden egyes elemét
természetesként tudják elfogadni. Korai életkorban a gyermekek teljesen
nyitottak a másság mindenféle megnyilvánulásával szemben, ráadásul az
őket irányító pedagógust minden tekintetben elfogadják, viselkedését modellként követik. Ha az óvodapedagógus, a tanító a sajátos nevelési igényű
gyermekre úgy tekint, mint a közösség szerves részére, ha hozzáállásából
az tükröződik, hogy a gyermek is egyenrangú, értékes személyiség, akkor
az elfogadás a gyermekek számára semmiféle problémát nem jelent.
A fogadó csoport, osztály tagjaival is beszélgetni kell. Ezt megteheti a
csoport pedagógusa, de meghívható erre a gyógypedagógus is. A gyermek
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csoportba, osztályba kerülésekor leginkább arról kell a társaknak információt kapniuk, hogy milyen hasonló erősségei vannak társuknak, illetve milyen speciális szükségleteit kell figyelembe venniük. Tapasztalatok
azt mutatják, hogy a gyermekek nagyon találékonyak a speciális nevelési szükségletű társaikkal kapcsolatban felmerülő helyzetekben. Praktikus
megoldás a fogyatékos gyermek segédeszközeinek megismertetése és kipróbáltatása a gyermekekkel. Ha lehetőségük van megfogni, kipróbálni,
akkor jobban bele tudják élni magukat társuk helyzetébe, s az eszköz „érdekessége”, újdonsága is veszít jelentőségéből. Ha tudják, hogy mire kell vigyázniuk a segédeszközt használó gyermek esetében, jobban számíthatunk
körültekintő viselkedésükre.
Az integrált nevelés mind szélesebb körűvé válásával a csoportba/osztályba járó gyermekek szüleinek tájékoztatása valamit veszített jelentőségéből. Korábban, amikor egyedi esetekként fordultak elő speciális nevelési
szükségletű gyermekek a többségi intézményekben, a szülőkben gyakrabban fogalmazódott meg az a félelem, hogy saját gyermekükre kevesebb
figyelem jut a problémás gyermek csoportba, osztályba kerülésével. Napjainkban már egyre természetesebb a többségi intézmények gyerekcsoportjainak sokfélesége, akár speciális nevelési szükségletű, idegen ajkú, akár
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről legyen is szó. Ennek ellenére célszerű, ha a gyógypedagógus vagy a csoport, osztály vezetője az első
szülői értekezlet alkalmával, vagy még jobb, ha már azt megelőzően beszél
arról, hogy sajátos nevelési igényű gyermek is járni fog a csoportba/osztályba. A tájékoztatás révén a szülők – téves elképzeléseik helyett – kellő
és megalapozott ismeretet kaphatnak. Mivel a szülők jelentős része számára az, amit a pedagógus képvisel, megfontolandó információ, így érdemes
azokról a nevelési pozitívumokról is hangsúlyos említést tenni, amit egy
fogyatékos gyermek jelenléte jelent a gyermekközösség számára, mivel ez
közvetve hozzájárulhat ahhoz, hogy erősítse a sajátos nevelési igényű gyermek beilleszkedését.
A speciális szükségletű gyermek felkészítése
az integrációra
A sajátos nevelési igényű gyermek felkészítése nagyrészt a szülőkre hárul.
Ez csak akkor jelent nagyobb feladatot, ha a gyermek korábban speciális intézménybe járt, s valóban komoly váltást jelent számára az új környezet, az
ismeretlen gyermektársak és pedagógusok. Ajánlatos, hogy a szülő sétáljon
többször az óvoda, iskola környékére a gyermekkel, s sokat beszélgessen
vele az új helyről. Megkönnyíti a majdani beillesztést, ha a gyermek ismer
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más társakat, akik szintén az adott intézménybe járnak, vagy esetleg a testvér is odajár. Hasznos lehet a fogadó óvoda, iskola pedagógusával történő
előzetes megismerkedés is.
Ha az integráció előkészítése a megfelelő módon halad, akkor a pedagógus már a szeptemberi tanévkezdés előtt találkozik a szülőkkel, illetve a
gyógypedagógussal. Szerencsés egy bemutatkozás erejéig a sajátos nevelési igényű gyermeket is elvinni erre a találkozóra. Manapság sok intézmény
tart „iskolanyitogató foglalkozásokat”, amelyeken a sajátos nevelési igényű
gyermek is részt vehet, így már a tanév megkezdése előtt és természetes
helyzetekben lehetősége van megismerni leendő pedagógusát és a gyerekeket. Az első szeptemberi napok a sajátos nevelési igényű gyermekkel való
alaposabb megismerkedésre, illetve a gyermeknek az osztálytársakkal való
megismerkedésére nyújtanak lehetőséget. Sok korábban hallott információ
ekkor telik meg jelentéssel, ekkor derül fény arra, hogy az adott gyermek
miben és milyen mértékben igényel speciális segítséget a pedagógustól és
az osztálytársaktól. A befogadó pedagógus adjon elég időt magának arra,
hogy megismerje a speciális szükségletű tanulót. Támogassa, hogy minél
hamarabb megszokja az integrált környezetet, ismertesse meg mindennel,
ami az iskolai élethez tartozik. Az iskolai élet minden területébe vonja be a
sajátos nevelési igényű gyermeket. Az első naptól kezdve vegyen részt minden tevékenységben, ugyanis éppen ez szolgálja legjobban az integrációját,
éppen ez a bevonás adja számára a legjobb fejlődési lehetőségeket.
Az integrált nevelés-oktatás elindulását követően a befogadó pedagógus
kezdetben még sok támogatást igényelhet, de tapasztalatok szerint hamar
megismeri a sajátos nevelési igényű tanulót és hatékony stratégiákat dolgoz
ki a vele való foglalkozásra. A gyógypedagógus kezdeti intenzív támogatásának fenntartására általában később nincs szükség, de ez nem jelenti azt,
hogy a gyógypedagógusnak ne lenne továbbra is feladata a hospitálás és a
befogadó pedagógus támogatása. Ehhez a alábbi szempontok alapján érdemes megfigyeléseket végezni.
Szempontok a tanári tevékenység értékeléséhez:
• a pedagógus(ok) kommunikációjának megfigyelése különös tekintettel a sajátos nevelési igényű gyermekkel való kommunikáció jellegére
(érthető-e a pedagógus beszéde, mi jellemzi a tanári instrukcióadást,
milyen a felszólítások, szerepeltetések eloszlása, milyen stratégiái vannak, ha a gyermek/tanuló nem érti a közlést stb.);
• a pedagógus elhelyezkedése, mozgása a foglalkozás, tanóra során (látható, illetve hallható-e, odamegy-e a tanulókhoz stb.);
• a pedagógus által alkalmazott tanítási és tanulásszervezési módszerek (frontális, differenciált, kooperatív, ezek aránya, a csoportalakítás
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szempontjai, a differenciált feladatadás szempontjai, választhatóság, a
tanulók, köztük a sajátos nevelési igényű tanulók bevonásának módjai, speciális módszerek alkalmazása a sajátos nevelési igényű gyermek
miatt, pl. külön neki elismétli még egyszer az instrukciót, közösen megbeszélik az első feladatot stb.);
• az alkalmazott taneszközök (differenciált eszközhasználat, szemléltetés, többlettámogatás a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló számára, pl. nagyított betűméret, egyszerűsített szövegverzió, szómagyarázat
a kulcsfogalmakról stb.);
• a tanuló gyógyászati segédeszközeinek, illetve tanulást segítő eszközeinek alkalmazása (pl. adó-vevő készülék, domború térkép stb.);
• a pedagógus segítségnyújtása (csak a sajátos nevelési igényű tanulókat
érinti-e, adekvát-e, éppen elégséges, de nem túlzott mértékű segítségnyújtás stb.);
• a pedagógus értékelő tevékenységének jellemzői (szóban, jutalmazási
eszközzel, egyénre szabott-e, alkalmaz-e tanulói önértékelést stb.);
• a pedagógus által a gyógypedagógus felé megfogalmazott terület(ek),
problémák megfigyelése.
Az integrált gyermekek gyógypedagógiai segítése
Amint a fentiekből is látható a sokrétű feladat közül a gyermeknek nyújtott
gyógypedagógiai segítség csak egy, melynek mértékét a sajátos nevelési
igényű gyermek aktuális szükségletei határozzák meg. Ezek a szükségletek
nagyon eltérőek lehetnek, a gyógypedagógus heti rendszeres foglalkozásától a gyermek pedagógusával, illetve a szülőkkel történő havi konzultációig. Az igény a gyógypedagógiai segítségnyújtásra azonban bármikor
megváltozhat, vagyis szükségessé válhat a korábbi ritkább alkalmakról áttérni a rendszeres megsegítésre és viszont. Ezért is fontos, hogy az integrált
nevelés megvalósítása során rendszeresen felmérjék a gyermek haladását,
s a szükséges intézkedéseket mindig a gyermek aktuális igényeihez igazítsák. A sajátos nevelési igényű gyermekre irányuló gyógypedagógiai segítségnyújtás a fogyatékosságból eredő problémák, nehézségek korrekciójára
terjed ki, egyéni foglalkozások keretében. Fontos látni, hogy a tantárgyi
korrepetálás nem a gyógypedagógus feladata, ehhez nincs is meg a szükséges kompetenciája, hiszen nem érthet ugyanaz az ember egy személyben a
hatodikos történelemhez, a harmadikos környezetismerethez, az angolhoz
és az énekhez, ráadásul jobban, mint a tanító vagy a szaktanár. Éppen ezért
a habilitatív-rehabilitatív célú egyéni fejlesztések nem az iskolai elmaradások, hiányosságok pótlására szerveződő alkalmak, de ez nem jelenti azt,
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hogy a speciális fejlesztési feladatok ne kapcsolódhatnának a tananyaghoz.
Ugyanakkor a segítségnyújtás csak a gyermek pedagógusával való rendszeres kapcsolattartás, konzultáció, közös tervezés révén tud pontosan azokra
a területekre koncentrálni, ahol a gyermek nehézségei megmutatkoznak.
Főképp az alsó tagozaton esetenként fontos lehet a közeljövőben szereplő
anyagrészek előzetes feldolgozása (pl. az olvasmány szövegének áttekintése, egy adott jelenség több szempontból való megvilágítása).
Amennyiben az integrációt megvalósító többségi intézmény saját gyógypedagógust alkalmaz, lehetőség van arra, hogy a speciális nevelési szükségletű gyermekek a kiegészítő támogatást többségében az osztályteremben
kapják meg, ugyanakkor ennél a szervezésnél sem nélkülözik teljesen az
egyéni gyógypedagógiai foglalkozásokat. Lynas (1992) az osztályon belüli
megsegítés alábbi előnyeit sorolja fel:
1. Ha a gyógypedagógus jelen van a gyermek osztályában, úgy az osztálymunkához igazodó azonnali segítséget tud nyújtani a gyermek számára.
2. A gyermek a többségi osztályban maradhat, s a segítő tanár itt talál alkalmat a speciális területek fejlesztésére is.
3. A segítő tanár alkalmanként és szükség esetén segítséget nyújthat az osztály más tanulóinak is.
4. A segítő tanár jelenléte az osztályban érzékenyebbé teheti az osztály pedagógusát és a többi tanulót is a sajátos nevelési igényű tanuló speciális
szükségletei iránt.
A fenti modell előnye az utazótanári megsegítéssel szemben, hogy meg
tudja oldani az iskolában nap mint nap aktuálisan felmerülő problémákat,
valamint azt, hogy a gyógypedagógusnak nem kell megbirkóznia azzal,
hogy mire is fordítsa a rendelkezésére álló viszonylag rövid időt. A segítségnyújtás e módjának veszélye ugyanakkor, hogy „a tanuló túlságosan
függőségbe kerül a tanárától, s nem eléggé igyekszik a problémák önálló
megoldására” (Lynas, 1992. 165.). A speciális nevelési szükségletű gyermekek osztálytermen belüli megsegítése a különböző képzettségű és kompetenciájú pedagógusok kooperatív, partneri viszonyban történő együttműködését feltételezi, mely sok tanár számára még nehezen egyeztethető
össze a hagyományos tanári szereppel.
A szülők szerepe az integrált oktatás-nevelés során
Az integrált nevelési helyzet komplex kapcsolatrendszerének a gyermeken,
a fogadó pedagóguson és a gyógypedagóguson túl a sajátos nevelési igé94

nyű gyermek szülei is részét képezik. Jelenlétük, aktív együttműködésük
hangsúlyosabb, mint a speciális nevelési szükségleteket nem mutató gyermekek szüleinek szerepe gyermekük iskoláztatásában. Az integrált nevelés
során ugyanis a speciális szükségletű gyermeknek az ép gyermekközösség
magasabb elvárásainak kell megfelelnie. Míg a gyermek speciális iskolai
elhelyezése a szülőket bizonyos tekintetben tehermentesíti, addig az integrált elhelyezés esetén a gyermek optimális fejlődéséért a gyermeket tanító
pedagógus és a szülők együttesen vállalják a felelősséget. Mivel a gyermek
többnyire nem részesül mindennapos gyógypedagógiai kontrollban, így a
gyógypedagógus segítő tevékenysége inkább útmutatás a szülők és fogadó
pedagógus tevékenységéhez. A szülők fokozott szerepvállalása az alábbi
területeket érinti:
1. Szoros kapcsolattartás a fogadó intézménnyel, a gyermek pedagógusával. Ennek különös jelentősége van az integrált nevelés kezdetén, illetve
felső tagozatba lépésnél, új intézménybe kerülésnél, de az átlagosnál nagyobb gyakoriság mindvégig jellemző marad.
2. A gyermeknek biztosított rendszeres tanulási segítségnyújtás. A szülőknek ismerniük kell az iskolai történéseket, a tanítási órák anyagait, illetve
azt, hogy a gyermeknek milyen kiegészítő foglalkozásra, tanulásra van
szüksége ahhoz, hogy a többi gyermekkel egyenrangúan tudjon részt
venni az iskola életében.
Fontos az aktív partnerség. Ahhoz, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek szülei a lehető legnagyobb mértékben felelősséget vállalhassanak a
gyermek haladásáért arra is szükség van, hogy az iskola, illetve a fogadó
pedagógus olyan aktív partnerekként kezelje őket, akik értékes módon
közreműködhetnek gyermekük oktatásában. A szülők ugyanis általában
nagyon jól ismerik gyermekeiket, s ez a tudás sok esetben kiaknázatlan marad. Ainscow és Muncey (1989) a tanároknak az általuk oktatott gyermekek
szüleihez való hozzáállását az alábbi négy kategóriába sorolják:
• az akadályozó kategóriába azok a szülők tartoznak, akik a tanárok véleménye szerint nem fordítanak kellő figyelmet gyermekük előmenetelére;
• a tanárok erőforrásként is használhatják a szülőket bevonva őket bizonyos feladatok elvégzésébe;
• a szülők partnerként történő elfogadása a tanár-szülő kapcsolat ideális
együttműködési formája;
• végül a pedagógusok egy része a szülőket fogyasztóknak tekinti, akik
az iskolai szolgáltatás igénybevételére jogosultak.
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A szerzők a fenti szerepek kapcsán arra hívják fel a figyelmet, hogy a tanárok szülőkhöz való hozzáállása a velük szembeni viselkedésükben is tükröződik, vagyis „van egy rejtett program” a tanár-szülő találkozások viszonylagos formalitása mögött.
A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének sikeressége a befogadó többségi iskola és a helyben biztosított gyógypedagógiai
tevékenység összehangolásán múlik. Minél befogadóbb az intézmény és
minél több támogatási formát tud helyben biztosítani az integrációhoz,
annál kisebb annak a jelentősége, hogy milyen az integrálandó gyermek.
Az integráció optimális megvalósulásához a résztvevők folyamatos együttműködésére és partneri elfogadására van szükség. A hazai viszonyok között – annak ellenére, hogy a feltételek még nem kellően biztosítottak – is
széleskörűen valósul meg a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, ennek sikere azonban a fogadó intézmény, a többségi pedagógus, a
sérült gyermek, az integrációt segítő gyógypedagógus és a szülők kedvező
egymásra találásán, az integrált nevelés tényezőinek aktuális együttjárásán
múlik, a folyamatban még sok az egyébként kiküszöbölhető, esetleges elem.
Az integrált nevelés széleskörű elterjedéséhez, jobb színvonalú megvalósulásához éppen arra van szükség, hogy a folyamatban dolgozók ezen esetlegességek szerepét a minimálisra csökkentsék. Az integrált nevelés sikeres
kivitelezése, amint azt az eddigi kedvező tapasztalatok alapján leszűrhető,
nem csak a speciális szükségletű gyermek számára, hanem a fogadó közösség és a fogadó pedagógus számára is előnyökkel jár.
Tanulmányom végén szeretném bemutatni a legnagyobb múltra visszatekintő hazai, inkluzívnak nevezhető általános iskolát az intézményvezető,
Kókayné Lányi Marietta szavai (Keresztyányi, 2012) nyomán.
A kezdetek a Gyermekek Házában
A Gyermekek Háza pedagógiai vezetőjeként 1993-ban ismerkedtem meg
az integrált nevelés elméletével és gyakorlatával. Ekkor történt, hogy a Budapesti Tanítóképző Főiskola és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola néhány oktatójával és hallgatójával részt vettünk az Európai
Gazdasági Közösség által támogatott, integrált oktatás témakörű TEMPUS
projektben.
A projekt célja számunkra teljesen új volt, azt kívánta elérni, hogy Nyugat-Európa fejlett országainak példáján Magyarország oktatási intézményrendszere elinduljon a fogyatékos tanulók integrációjának megvalósítása
felé. A Gyermekek Háza gyakorló iskolai terepként kapcsolódott be, szerettük volna megtanulni, megvalósítani az együttnevelést.
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Az együttnevelés gondolata nem állt messze tőlünk, hiszen a Gyermekek
Háza meghatározó célkitűzése volt, hogy minden tanuló számára hatékony,
elfogadó, biztonságot nyújtó iskolai, osztálytermi környezetet alakítson ki.
Az indulás éveiben (1991–1992) még nem gondolkoztunk sérült gyermekek integrációján, sem gyakorlati tapasztalat, sem a törvényi háttér nem segítette az integrált nevelés meghonosítását.
1993-ban a személyközpontú iskolai gyakorlat, az egyéni sajátosságokra
figyelő nevelés- és oktatásszervezés az iskolai létnek merőben új megközelítése volt. Addig külön iskolákban tanultak az ép és a sérült gyermekek,
a sajátos nevelési igényű – ahogy akkor nevezték, fogyatékos – tanulók
és ép társaik együttnevelése nem volt gyakorlat. Mi, pedagógusok ebben
nőttünk fel, sérült emberekkel szinte nem is találkoztunk. Talán ebből is
adódott, hogy az integrált nevelés bevezetése komoly kihívást jelentett számunkra. A mai napig emlékszem az ismeretlentől való szorongás érzésére.
Nincs tapasztalatunk, nem tudjuk, hogyan lehet eredményesen megvalósítani az együttnevelést, azonban a Gyermekek Házát a programban való
részvételre felkérő szakemberek véleménye szerint az iskolánkra jellemző
személyközpontú gondolkodás, a differenciált tanulásszervezési módok, a
több szintre bontott, gyermekekhez igazodó tananyag-elrendezés, a szöveges értékelési rendszer biztosítja az integrációhoz elengedhetetlen befogadó szemléletet, szakmai tudást. A projekt lehetővé tette, hogy megismerjük más országok együttnevelési gyakorlatát, és a mi kezdeti lépéseinket
is szakértő figyelem kísérte. Ma a Gyermekek Házát a legtöbben onnan
ismerik, hogy több mint másfél évtizede sikeresen működteti az integrált
oktatási gyakorlatot. Számos elismerés mellett UNESCO-modellintézményi
rangot is kaptunk. Az intézmény pedagógiai vezetőjeként leginkább arra
vagyok büszke, hogy évről évre bebizonyítjuk: lehet teljes életet élnie az
iskolában, és azt elvégezve a felnőtt világban a kerekesszékkel élőknek,
látás-, hallássérülteknek, a Down-szindrómás gyermekeknek is. Más szemlélet, más iskola… Nagy utat jártunk be. Az 1980-as évek végén, 90-es évek
elején többen voltunk, akik szűknek érezve a hagyományos iskola kereteit,
más utak keresésébe kezdtünk. Úgy gondoltuk, az iskola nem figyel eléggé
a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaira, egységesen tanít, gyakran
elveszi a sikeres tanulás örömét.
A Gyermekek Háza program kidolgozói és tanítói korábban hosszabbrövidebb ideig már dolgoztak az általános iskola különböző területein.
Tapasztalataink és a reformpedagógiák elvei alapján jutottunk el addig a
merész gondolatig, hogy az alapozó oktatás lehetőségeit merőben új oldalakról kezdjük vizsgálni. Az első lépés az volt, hogy tananyagközpontú
iskola helyett személyközpontú iskolában kezdtünk gondolkodni. Az előbbiben központi dokumentumok írják elő pontosan, hogy mit kell tanulnia
mindenkinek. Ez nagyon nehezen biztosít elfogadó környezetet, hiszen az
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egységes tananyagról és nem arról szól, akik tanulják a tananyagot. Arról
szól, hogy mit kell megtanítani, nem arról, hogy kinek.
Amikor a gyermeket állítjuk középpontba, a hozzá vezető utat próbáljuk
megtalálni, máris elindultunk az integráció, az együttnevelés útján. Ha van
időnk megismerni az egyes gyermekek különböző képességeit, adottságait,
lehetőségeit és tiszteljük a különbözőségeiket, akkor már tudjuk úgy szervezni a tanulási folyamatot, hogy az minden egyes gyermek számára megfelelő
legyen. Ez lett a fő célkitűzésünk. Arra törekedtünk, hogy az iskola biztonságot nyújtó, természetes befogadó közege legyen minden kisiskolásnak,
függetlenül egyéni adottságaitól, fejlődési ütemétől, tanulásra való motiváltságától. Tanítóink a gyermekek közt meglévő különbségeket természetesnek tartják és elfogadó iskolai légkör megteremtésére törekednek. Hiszen
az általános iskola – neve is jelzi – olyan intézmény, ami minden gyermek
számára elérhető. Általános integráció nélkül is hatalmas – képességbeli,
szociális, mentális, biológiai és egyéb – különbségek vannak az egy osztályba járó gyermekek között. Innen már csak egy lépés, hogy megnyissuk az
iskolák kapuit a sajátos nevelési igényű, vagy/és szociális hátránnyal küzdő
gyermekek előtt. Valljuk, hogy az iskolának olyanná kell válnia, hogy hatékony tanulási, nevelési környezetet tudjon nyújtani minden egyes tagjának.
Hogyan kezdtünk hozzá az integrációhoz?
A Gyermekek Háza megalakulásakor megfogalmazott alapelvei tehát tükrözik, hogy elsődleges célunk a befogadó iskolai környezet megteremtése
volt.
Részlet a Gyermekek Háza pedagógiai programjából:
„A program tanítói vallják, hogy:
– az alapozó iskola elsődleges, kiemelt feladata a biztos alapkészségek kialakítása minden kisgyermeknél.
– A tanulók számára annyi és olyan jellegű tevékenységre kell lehetőséget
nyújtani, amennyire az adott fejlettségi fokon szüksége van ahhoz, hogy
egy-egy ismeret biztos készséggé válhasson.
– Cél, hogy a kisiskolás a saját lehetőségeinek megfelelő, minél optimálisabb szintre juthasson egyéni fejlődési ütemének figyelembevételével.”
A Gyermekek Háza – ekkor már pontosan megfogalmazott – alapvetései mellett nagy segítséget jelentett a Tempus-programban való részvétel.
A projekt lehetőséget teremtett szakmai fejlődésre, továbblépésre. Továbbképzéseken, konferenciákon, tapasztalatszerzést segítő utazásokon vettünk
részt.
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Az elfogadásról
A Gyermekek Házában, ahol az együttnevelés naponta megvalósul, az elfogadás a világ legtermészetesebb dolga. Természetes, hogy a sérült gyermekek együtt tanulnak, játszanak ép társaikkal. Nincs csúfolás, bántás, kirekesztés, van empátia, tisztelet, tolerancia.
A Gyermekek Háza tanítójaként naponta látom, hogy az integrált nevelés, oktatás mit jelent. A sérült és az ép gyermekekkel együtt töltött mindennapok, apró pillanatok bizonyítják számomra, hogy az elfogadás, a tolerancia ott van minden gyermekben.
Ma már egyre több iskola vállalja az integrált nevelést. Egyre több osztályban, csoportban vannak jelen sérült gyermekek. A Gyermekek Háza
talán abban különbözik az integráló iskolák többségétől, hogy mi nem indítunk osztályt 2-3 sajátos nevelési igényű tanuló nélkül. Látjuk az együttnevelés rengeteg előnyét, látjuk, miként válik elfogadóvá, a különbségeket
értékként kezelővé egy-egy közösség. Megtapasztaltuk az egyéni sajátosságokra figyelő tanulásszervezés örömét, izgalmát. A tanítás igazi alkotássá
vált, sok örömöt nyújt.
A tanulásszervezési módokról
A Gyermekek Háza pedagógusai egy pillanatra sem felejthetik, hogy minden egyes gyermek más-más képességekkel, tapasztalattal, előzetes ismerettel, családi háttérrel kerül az iskolába, vesz részt a tanítás menetében.
Integráló iskolaként azzal is számolnunk kellett, hogy a különbségek még
nagyobbak, szembetűnőbbek lehetnek, hiszen osztályainkban különböző
sérülésekkel, tanulási zavarokkal küzdő tanulók is jelen vannak. Az eredményes tanuláshoz, az egyéni fejlesztés megvalósításához elengedhetetlen
tehát, hogy a gyermekek aktuális állapotának, terhelhetőségének, képességeiknek megfelelő tevékenységeket végezzenek a különböző tanulási helyzetekben. Így, és csakis így biztosítható optimális fejlesztésük. Iskolánkban
tehát olyan tanulásszervezési módok szervezése szükséges, amelyek alkalmasak a tanulók eltérő képességeihez való optimális alkalmazkodásra.
A tananyagról
Hamar kiderült számunkra, hogy a tankönyvi kínálat nem tartalmaz differenciáló, tartalmában, feladataiban a gyermekek egyéni sajátosságaihoz
igazodó tankönyveket. Ezért a Gyermekek Házában többféle tankönyvet
használunk. A több könyv gyakorlata hazánkban még újdonságnak számít, Angliában viszont bevált gyakorlat. Ott láttam, hogy a polcokon több
olvasókönyv volt, számokkal jelölve, melyik milyen szerkezetű, hosszúsá99

gú szöveget, mesét tartalmaz. A tanító a tanulók eltérő olvasási szintjéhez
igazodva választott a könyvek közül. Ezt a gyakorlatot valósítjuk meg mi is.
Emellett folyamatosan készítünk eltérő mélységű feladatsorokat, munkakártyákat. Ezek egy része tankönyv formájában is megjelent.
Együtt a gyógypedagógusokkal
Természetesen tudjuk, hogy a tudatos integrációhoz elengedhetetlen a
gyógypedagógiai háttér biztosítása. Az eredményes együttnevelés érdekében meg kellett tanulnunk együttműködni a gyógypedagógusokkal. Néha
nehéz volt, kerestük, kinek mi a feladata, hogyan tudjuk segíteni egymás
munkáját. Mára elmondhatom, megtanultuk. Sokat tanultunk, tanulunk a
gyógypedagógusainktól. Már a sajátos nevelési igényű tanulók beiskolázásakor gyógypedagógusok, pszichológusok nyújtanak segítséget a pedagógusoknak. Azok a sérült gyermekek kerülnek iskolánkba, akiket a szakértői
bizottságok erre alkalmasnak találnak.
A szakértői bizottságok gyógypedagógusai meghatározott időnként ellenőrzik az integráltan nevelt kisiskolások fejlődését. Ez komoly visszajelzést, segítséget jelent. Állandó gyógypedagógusaink tantestületünk teljes
szerepkörű tagjai, minden iskolai program aktív résztvevői. Sokat segítenek
a tanítók, tanárok felkészítésében, szakmai tanácsokkal látnak el minket.
Bármikor bátran fordulhatunk kérdéseinkkel hozzájuk.
A sajátos nevelési igényű gyermekek segítése, rehabilitációja nálunk
többféle módon valósul meg. Dolgozunk tanórai megsegítést szolgáló kéttanáros modellben, és van, amikor a fejlesztés egyéni órán valósul meg.
A legfontosabb, hogy az egyéni igényeknek, lehetőségeknek leginkább
megfelelő módot megtaláljuk. A személyes kötődésre is nagy figyelmet fordítunk. Figyelünk arra, hogy egy-egy sajátos nevelési igényű gyermek az
iskola nyolc éve alatt ugyanazzal a gyógypedagógussal dolgozzon.
Azt gondolom, hogy a Gyermekek Háza jó úton jár. Sikerült megvalósítanunk a befogadó iskolai gyakorlatot. Mára már nem kérdés, kit tanítunk.
Mindenkit. Tehetségeseket, sérülteket sokféle helyzetű, eltérő lehetőségű
gyermekeket együtt. Számunkra ez a világ legtermészetesebb dolga. Nagyon sok visszajelzést, megerősítést kapunk gyermekektől, szülőktől, kollégáktól.
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Gonda Judit
Tehetségazonosítás és -gondozás kisiskoláskorban
Hétköznapi történet
Dávid 9 éves, harmadik osztályos. Élénk, okos, ötletes gyermek, szívesen
jár iskolába, őt is kedvelik. Különösen érdeklődik az állatok iránt, megfigyeléseket és kísérleteket végez. Kitartóan, különösen hosszan, elmélyülten
vizsgálódik. Rendkívüli módon felkelti érdeklődését annak a környezetismeret órának az anyaga, melyen arról is szó esik, hogy a gyíkok úgy tudnak megmenekülni a rájuk támadó állattól, hogy a farkuktól megválnak,
így az össze-vissza mozgó farok eltereli a támadó állat figyelmét és ezalatt
a gyík el tud menekülni. Az osztály már rég más témáról beszél, amikor
Dávid jelentkezik és megkérdezi: „Az hogy lehet, hogy a páncélos seltopuzik
több darabra szétesett farka is mozogni tud, ha mindegyik darabkához
csak egy-egy csigolya tartozik?” Bár a tanítót váratlanul érinti a kérdés,
hiszen gondolataiban már egészen más témánál tart, és őszintén szólva
azt sem tudja, mi is az a seltopuzik, a kisfiú választ vár… Tanítónője válasza végül megnyugtatóan hat: „Örülök, Dávid, hogy ennyire felkeltette
érdeklődésedet a gyíkfélék menekülési stratégiája, de most nincs időnk rá,
hogy erről tovább beszélgessünk. Kérlek, ne feledd el a kérdést, és tanítás
után térjünk rá vissza!”
Miért is érdemes ezt a köznapi problémát leírni, majd elemezni, amikor
tehetséggondozásról beszélünk? Gyakori, egyszerű helyzet, könnyű jól
megoldani, és legalább olyan könnyű elrontani. Emeljük ki a legfontosabb
mozzanatokat.
Dávid általában együttműködik társaival és a felnőttekkel, megfelelően
szocializált. Az életkorában elvártnál sokkal hosszabb ideig képes egy dologra kitartóan figyelni, és fontos számára, hogy befejezze, amit elkezdett.
Ez az igénye eltér az átlagtól és ütközik az iskolai élet ritmusával, a tanórai
kötöttségekkel. A legtöbb tanuló gond nélkül áll át az egyik tantárgyról
a másikra, hagyja abba, amit éppen csinál. A szociális megfelelés igénye
erősebb, mint a tárgyra irányuló érdeklődés. De vannak olyan gyermekek,
különösképpen a tehetségígéretek között, akiknél ez másképpen van.
Mi a veszélye annak, ha a tanító „hatalmi” szóval, esetleg szidással figyelmezteti Dávidot, hogy nem figyel az aktuális témára, és felszólítja, hogy
csatlakozzon a többiek tevékenységéhez? A gyermekből többféle nemkí103

vánatos reakciót válthat ki. Rögzülhet benne egy negatív énkép: ő figyelmetlen, szófogadatlan. Dacossá válik, megromolhat a kapcsolata tanítójával, elkezdi esetleg ellenségnek tartani nevelőjét. Úgy gondolhatja, tanítója
„nem érdemli meg”, hogy tudását megossza vele, nem néz fel rá annyira,
hogy a kérdéseit neki tegye fel. Talán még ennél is nagyobb baj, ha „behódol”, a megfelelni akarás erősebb lesz, mint a kíváncsiság, a tudás vágya, a
gyermek az ismételt frusztráció hatására közönyössé válik, már nem fontos
számára, amit csinál, és ezzel a tehetség legfontosabb motivációját, a kíváncsiságot sikerült kiirtani.
Mi a veszélye annak, ha nemcsak az értelmes lehetőségek szerint, hanem
azon is túl egyszerűen engedne a tanító Dávid kíváncsiságának? Nem az,
hogy lemarad a tananyagban vagy nem vesz részt a következő programban.
Azt az érési folyamatot nem segíti elő, amelynek során a gyermek vágyvezérelt viselkedéséből kialakul a késleltetés, a kompromisszumkötés képessége, a decentrálás, a realitáshoz való alkalmazkodás, az alkotás igényének
és lehetőségének fenntartásával. A tanítónő viselkedése ezt a kívánatos fejlődést segítette elő. Ha a viselkedését elemeire bontjuk, a legfontosabbak
a következők:
• Empátia. Valóban átérezte, hogy a gyermek kíváncsi, fontos neki,
hogy tudásvágyát kielégítse, s rossz, hogy tovább kellett haladni az óra
anyagával. A hiteles együttérzést a gyermekek mindig megérzik, és ez
könnyebbé teszi a „nemszeretem” dolog megtételét. Rendkívül fontos,
hogy így a gyermeknek nem kell magát engedetlennek éreznie, hogy
értékelik a kíváncsiságát.
• Megértő, pozitív attitűd. Az előbb említett empátia alapvető fontosságú minden gyermekkel, minden helyzetben. Ebben a speciális
helyzetben a tanítónő – talán nem is megfogalmazottan – látta, hogy a
gyermeknek nehézséget okozó témaváltás nagyon is pozitív tulajdonságoknak a csírája lehet. Mintha anticipálta volna azt a későbbi kutatót
vagy más szakembert, aki egy-egy problémán megszállottan tud dolgozni, amíg meg nem oldja, elfeledkezve az időről és kényelméről.
• Segítség a megoldásban. A helyzet optimális megoldása nyilván az,
ha a gyermek tudásvágyát a kérdés feltevése után rögvest ki tudjuk elégíteni, így nem sérül sem az ismeretszerzés igénye, sem a többiekhez
való alkalmazkodás követelménye. Az okos gyermek eszét és tudását jól
föl lehet használni, azonban sokszor előfordulhat, hogy tudása messze
meghaladja osztálytársai ismereteit – időnként a pedagógusét is. Olyan
lehetőséget, légkört kell hát teremteni, amikor bátran felteheti kérdéseit
anélkül, hogy a kortársai esetleg „csodabogárnak” tartanák.
• Veszi a fáradságot. A differenciált bánásmód többletfigyelmet és
-munkát kíván a nevelőtől. Túl azon, hogy a hosszú távú eredmény
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indokolttá teszi a befektetést, jól tudjuk, hogy kisebb (és kellemesebb)
fáradság a jó megoldások kigondolása és véghezvitele, mint az ingerült,
frusztrált, ellenszegülő gyermekek fegyelmezése. Időnként pedig a tanórán kívüli időt kell rászánni a gyermekkel való jó kapcsolat kiépítésére, tudásának kielégítésére.
A fenti történetből látszik, hogy a tehetséges gyermekekkel való foglalkozás,
a tehetséggondozás messze túlmutat az egyes tantárgyakból többletfeladatok adásán, jól teljesítő gyermekek versenyre való felkészítésén stb. Mindenekelőtt pontosítsuk, kik is a tehetséges gyermekek, mi jellemzi őket!
A tehetség fogalma
A tehetségnek, mint oly sok jelenségnek csak nagyon általános meghatározása van. Feldhusen (1985) meghatározása szerint a tehetség olyan előzetes feltételek rendszerét jelenti, amely gyermek- és ifjúkorban kiemelkedő
színvonalú ismeretelsajátítást, felnőttkorban kiemelkedő teljesítményt tesz
lehetővé. A tehetséget Harsányi István (1990) a következőképpen határozza meg: „Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességet értjük, amely
az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosat mes�sze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni.” Feldmann a tehetséget emocionális, intellektuális és környezettől függő tényezők érzékeny, véletlen
kombinációjának tekinti (Landau, 1997). E meghatározások alapján joggal
tehetjük fel a kérdést: Milyen életkortól beszélhetünk tehetségről? Lehet-e egyáltalán tehetségről beszélni kisiskolásoknál?
Ahhoz, hogy valakit tehetséges embernek tartsunk, szükséges, hogy valami kiemelkedő eredményt mutasson fel, valami különleges produktumot
hozzon létre. Természetes, hogy egy kisiskolás korú gyermek erre képtelen. Azonban már ebben az életkorban is felfedezhetjük a tehetség csíráit!
Nagyon fontos leszögeznünk: gyermekeknél tehetségígéretről, gyanúról.
Révész Géza szép megfogalmazásával „tehetségre irányuló hajlamok”-ról
beszélhetünk csak. A „tehetség” kifejezést csak a nyelvi egyszerűség kedvéért használjuk. A fejlődés belső menete és a környezeti, nevelői hatások
egyaránt szerepet játszanak ennek az „ígéretnek” az alakulásában. A gyermekekben ott rejlenek az adottságok, ahhoz pedig, hogy tehetséges ember
fejlődjön, nem is akármilyen adottságokra van szükség. Tehetség csak az
átlagon felüli belső adottságok talaján fejlődhet ki!
Sokszor halljuk, hogy „minden gyermek tehetséges, csak meg kell találni azt, hogy miben”. A tehetség sajnos nem adatik meg mindenkinek.
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Ha „átlag feletti”-ként határozzuk meg, szükségképpen vannak átlagosak
és átlagnál gyengébbek. Természetesen mindenkinek megvannak azok az
adottságai, amelyeket magasabb szintre lehet fejleszteni, mint a többi területet, azonban egyáltalán nem biztos, hogy ez a legjobb képesség eléri
az „átlagon felülit”. Vannak azonban gyermekek, akiknél már igen fiatal
korukban feltűnik, hogy adottságaik valamilyen területen az átlagosnál lényegesen jobbak, és ehhez sokszor a kíváncsiságnak és az akaratnak szokatlan erőssége társul. Fontos kérdés, hogy adottságaival később hogy tud
élni a gyermek, hiszen az adottság csak egy lehetőség, amely áldássá válhat
a belső erők és a környezet hatásai által. Nem szabad ugyanis a tehetség
kialakulásánál figyelmen kívül hagyni, hogy az adottságok csakis a pozitív,
a gyermeknek megfelelő környezeti hatások által fejlődnek képességekké,
esetleg tehetséggé. Kiemelkedő szerepe van tehát a családnak, az óvodának, iskolának, a társaknak. Éppen ezért – kisiskolás korban érdemes és
kell beszélni a tehetség, azaz a „tehetségígéret” felfedezéséről, a személyiség optimális fejlődéséről.
A tehetség összetevői
A tehetséget gyakran – tévesen – kizárólag a kiemelkedő képességekkel
azonosították (magas IQ). A képességek azonban, bármilyen fontosak is,
csak egyik összetevőjét alkotják a tehetségnek. Ezek az összetevők, amelyek állandó kölcsönhatásban vannak, Renzulli (1977) alapján a következők:
• átlagon felüli képességek (általános és speciális),
• kreativitás (eredetiség, rugalmasság),
• feladatelkötelezettség (kíváncsiság, érdeklődés, szorgalom, kitartás).
Mönks (1997) rámutatott, hogy „a tehetség három személyiségjegy interakciójából jön létre. Ennek a három jegynek az egészséges fejlődéséhez megértő, támogató társadalmi környezetre van szükség (család, iskola, társak).
Más szóval: a hat faktor pozitív interakciója a tehetség megjelenésének előfeltétele”.
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1. ábra. Mönks-féle tehetségmodell

Hogyan értelmezhetjük a tehetség összetevőit?
A három kör a személyiségen belüli, egymásra ható fő területeket jelöli,
a háromszög pedig azt a szociális mezőt, mely meghatározza a tehetség
kibontakozását.
A képességek azok az adottságok, készségek, diszpozíciók, melyek különleges teljesítmények véghezvitelét teszik lehetővé. Ezek a legkülönbözőbb területeken nyilvánulhatnak meg: intellektuális képességek (logikus
gondolkodás képessége, figyelem, emlékezet, absztrakció), művészi képességek, pszichomotoros képességek, szociális képességek.
A kreativitás az intelligencia kiegészítője. A kreatív ember divergens
módon gondolkodik, többféle lehetséges helyes válaszra törekszik és ehhez a legkülönbözőbb, szélesebb, a témához nem tartozó ismereteit is
felhasználja. A divergens gondolkodás jellemzői: eredetiség (originalitás),
szellemi rugalmasság (flexibilitás), könnyedség (fluencia).
Talán a legfontosabb, semmi mással nem pótolható motivációs tényező
a kíváncsiság, az érdeklődés. A kíváncsiság kiegészítője kell, hogy legyen a
szorgalom és a kitartás. A motiváltság fontos mozgatórugója a becsvágy, a
teljesítménymotiváció. Ez az a belső erő, ami a gyermeket a kiválóság felé
hajtja, amiért a feladatát a lehető legjobban akarja megcsinálni, és ki akar
tűnni vele a többiek közül.
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Hangsúlyozni kell azonban, hogy annak ellenére, hogy a tehetséges gyermekek mindegyikében közös a kiemelkedő teljesítmény vagy annak lehetősége, semmi esetre sem képeznek homogén csoportot. A tehetséges
gyermekek legalább annyira különböznek egymástól, mintha őket, mint
csoportot az átlagosok csoportjához hasonlítanánk. Tehetségük igen sokféle területen megmutatkozhat, és személyiségükben is nagyon különbözhetnek egymástól.
A tehetséges gyermekek felismerése, azonosítása
Fontos hangsúlyozni, hogy a tehetségazonosításnak akkor van jelentősége,
ha utána a tehetséges gyermekekkel külön szeretnénk foglalkozni (akár
egyénileg, akár csoportosan), ha céljaink között szerepel a tehetséggondozás. Az öncélú „tehetség címke” ráragasztása a gyermekre nagyon sok
veszéllyel járhat, hiszen akár a gyermek, akár a szülők olyan elvárásokat támaszthatnak, amelyekkel kérdéses, hogy a gyermek patronáló vagy mentor
hiányában meg tud-e birkózni.
Az iskolai tehetségprogramokba való beválogatáshoz nem szükséges
pszichológiai eszközöket igénybe vennünk. Pedagógiai módszerekkel
(kérdőívek, megfigyelések, játékok) egy tanító ki tudja választani a tanulók közül azokat, akik különös figyelmet, foglalkozást igényelnek. Érdemes
– lehetőségeinkhez képest – minél szélesebb körben kiválasztani a gyermekeket, mivel az egyik tehetségkomponenst, a motiváltságukat úgysem
fogjuk tudni előre felmérni. Sok esetben pedig a képességek alacsonyabb
szintjén, de nagyon erős elszántsággal fantasztikus teljesítményeket lehet
elérni.
A széleskörű kiválasztás feltétele, hogy a tesztek, kérdőívek kitöltése, a
gyermek viselkedésének megfigyelése mellett vegyük figyelembe az osztályban tanító összes pedagógus és a társak véleményét.
A tehetségazonosítás javasolt menete
1. „Mit tudunk egymásról?” kérdőív kitöltése;
2. az osztályban tanító pedagógusok (lehetőleg minél több) véleményének
összegzése tulajdonságlista segítségével;
3. a fentiekben „kiugró” tanulók kreativitásának megfigyelése: játékszituációban, vagy egy kreatív szabadidős tevékenység megismerését szolgáló
beszélgetés során, kérdőív kitöltésével stb.;
4. problémák végiggondolása az osztályban tanító pedagógusok által, melyek tehetségre utaló jelek lehetnek.
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1. Tanulótársak jellemzése
Az alábbi kérdőív kitöltetésével sok hasznos információhoz juthatunk a tekintetben, kiket tartanak a „legtehetségesebbnek” az osztálytársak. Mivel
az osztályközösség tagjai egészen más szituációkban ismerik meg egymást,
mint amit egy tanár-diák viszony lehetővé tesz, érdemes megnézni, hogyan
vélekednek a kortárs csoport tagjai egymásról. Első-második osztályos
gyermekeknél a kérdőív önálló kitöltése helyett kiscsoportos, a kérdőív
kérdései mentén történő beszélgetés eredményesebb lehet.
MIT TUDUNK EGYMÁSRÓL?
„Néhány kérdést fogtok hallani. Mindegyik kérdés után írjátok fel annak a
gyermeknek (osztálytársnak) a nevét, akit a legmegfelelőbbnek tartotok. Ne
csak a barátaitokat írjátok fel! Egy gyermeket több helyre is felírhattok.”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ha idegen bolygóról vendég érkezne az osztályotokba, ki lenne az a gyermek, aki legtöbbet tudna mondani neki a földi életről?
Ki az a gyermek, aki olyan gyorsan és könnyen tudja elvégezni az iskolai
munkáját, hogy utána még marad ideje másra is?
Ki az a gyermek, aki a legeredetibb, legérdekesebb dolgokat tudja mondani, olyasmiket, ami neked sosem jutott volna eszedbe?
Ha az osztály lakatlan szigetre kerülne, ki lenne az, aki a legjobban meg
tudná szervezni az ottani életet?
Ki a legjobb humorú, legszellemesebb osztálytársad?
Ki az, aki olyan dolgokat tudna feltalálni és elkészíteni, amit korábban
senki sem csinált?
Ha az osztálytársaiddal együtt kitalálnátok egy érdekes programot, ki
tudná az osztályfőnököt rábeszélni arra, hogy vigyen el benneteket?
(Forrás: Gyarmathy Éva)

A válaszok értékelésének szempontjai:
• Mennyire egybehangzó az osztálytársak véleménye?
• Hány gyermek neve merült fel a válaszok során?
• Mennyire cseng össze az eredmény a tanárok véleményével?
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2. Tulajdonságlisták

Életkorához vagy osztályához viszonyítva a
szókincse fejlett. Beszédét kifejezés-gazdagság,
kidolgozottság és folyékonyság jellemzi.
Nagy ismeretanyaggal rendelkezik egy vagy
több területen (Nem biztos, hogy iskolai tantárgyhoz köthető.).
A lényeget könnyen meglátja.
Valamilyen speciális képesség birtokában van.
Kiemelkedő az absztrakciós készsége.
Jó a kombinációs készsége.
Gyorsan átlátja az összefüggéseket, igyekszik
megérteni a dolgok hogyanját, miértjét. Sok
kérdése van.
Jó a következtetőkészsége, logikája. Többet lát
meg valamiben, mint a többiek.
Sokat olvas, nem kerüli el a nehéz olvasmányokat (Főleg ismeretterjesztő művek.).
Kiváló az emlékezete, könnyen megjegyzi és
felidézi a tényeket, adatokat.
Jó a helyzetmegítélő képessége.
Jó kritikai készséggel rendelkezik.
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Nem tudom
megítélni

Nem jellemző

Előfordul

Intellektuális jegyek, képességek

Jellemző

A tehetség feltárásának leggyorsabb és leghatékonyabb módszere az adott
tanulóról tulajdonságlista kitöltése. Ehhez azonban a gyermekeket alaposan ismernünk kell! Hasznos lehet, ha több – a gyermeket tanító – pedagógus közösen tölti ki a táblázatot.

Nem tudom
megítélni

Nem jellemző

Előfordul

Jellemző

Motivációs jegyek

Teljesen elmerül bizonyos témákban, problémákban. Kitartóan keresi a feladatok megoldását, nehéz átvinni egyik feladatról a másikra.
Kockáztatja a tévedést.
Önállóan dolgozik. Kevés külső motivációra
van szüksége olyan munkánál, ami kezdetektől
lelkesíti. A tanár részéről kevés irányítást igényel.
Aktív a problémamegoldásban.
Szeret tanulni, ismereteket szerezni iskolán
kívül is.
Keresztül tudja vinni elképzeléseit, de gyakran
túlzottan kiemeli saját álláspontját, néha egyenesen agresszív, nézeteiben makacs.
Teljesítményorientált, önkritikus, a tökéletességre törekszik.
Nem, vagy csak rövid időre töri le a kudarc.
Könnyen megunja a rutinszerű feladatokat.
Sok energiája van.
Szabadidejében aktívan foglalja el magát.
Van határozott érdeklődési területe.
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Sok ötlete vagy megoldása van különböző
problémákra. Gyakran egyedi, szokatlan,
meglepő válaszokat ad.
Ismereteit többféle területen tudja használni.
Nincsenek gátlásai véleményének kifejtésével
kapcsolatban. Időnként radikális ellentmondó.
Konstruktívan bírál. Nem fogadja el minden
további nélkül a tekintélytől származó kijelentéseket.
Kalandvágyó és töprengő. Szereti a kockázatot.
Színes, eredeti fantáziája van. Gyakran fantáziál
különböző intézmények, tárgyak, szerkezetek,
folyamatok átalakításáról. Ötleteit átdolgozza,
módosítja.
Nagyfokú problémaérzékenységet mutat.
Nonkonformista. Elfogadja a rendetlenséget,
nem érdeklik a részletek.
Jó humorérzéke van.
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Nem tudom
megítélni

Nem jellemző

Előfordul

Jellemző

Kreativitás

Nem tudom
megítélni

Nem jellemző

Előfordul

Jellemző

Vezetői tulajdonságok

Empatikus, jó a beleérző-készsége.
Tevékenységeiben, véleményalkotásában
önálló.
A többiek elfogadják, szeretik.
Szeret másokkal együtt lenni. Szociábilis.
Könnyen teremt kapcsolatokat. Jól együttműködik a társaival és a tanárokkal. Nem szeret
veszekedni, könnyű kijönni vele.
Szívesen vállal feladatokat, tud elköteleződni.
Jól viseli a felelősséget. Lehet rá számítani, hogy
amit megígért, jól elvégzi.
Domináns, általában irányító szerepet játszik.
Könnyen, rugalmasan alkalmazkodik új helyzetekhez.
Ötletes nehéz helyzetek megoldásában.
Jó tervező és szervező.
Jó verbális képességei vannak, könnyen
megértik.
Érzelmileg érett és kiegyensúlyozott.

Szempontok a kérdőív kitöltéséhez, értékeléséhez:
• Lehet, hogy a gyermeket tanító tanárok nem egyformán ítélik meg az
egyes tulajdonságokat. Ha akár egy pedagógus is jellemzőnek talál egy
tulajdonságot, jelöljük!
• Minél több a „jellemző”-pont, annál nagyobb a valószínűsége a tehetségnek.
• A négy részterületet, négy táblázatot külön-külön értelmezzük, hiszen
egyáltalán nem biztos, hogy pl. egy vezetői képességekkel rendelkező
gyermek intellektuálisan is kiemelkedő szinten áll.
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3. A fentiekben „kiugró” tanulók kreativitásának megfigyelése
A kreativitást játékszituációban vagy kérdőív kitöltésével, esetleg egy kreatív szabadidős tevékenység megismerését szolgáló beszélgetés során érdemes megvizsgálni.
Hogyan alkalmazhatók a játékok tehetségazonosítás során?
Az alábbiakban bemutatott játékok csoportban játszhatók, bár egyik-másik adaptálható a pedagógussal négyszemközti változatra. Elsősorban az a
cél, hogy a játéktevékenység során „kiugorjanak” az átlagostól eltérő gyermekek a többiek közül.
Kik az „eltérő” gyermekek?
• akik ötletes, „élményt” nyújtó válaszokat adnak,
• akiknek nagyon sok ötletük van,
• akik más szempontból közelítik meg a kérdést, problémát, mint a többiek,
• akiknek nagyon könnyedén, gyorsan jönnek az ötletei.
Itt szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a válaszokat etikai, erkölcsi szempontból nem szabad minősíteni! A játékokhoz teremtsünk nagyon kellemes,
stresszmentes légkört, mivel a feszült hangulat, a „most meg kell felelnem”
érzés a kreativitást csökkenti! Biztosítsunk több alkalmat a játékokhoz!
Játékok
A HERCEGÚRFI VIZSGÁJA
Leírás
Ketten játsszák, egyikük az udvari tanító, másikuk a hercegúrfi. Az udvari tanító (fejét veszik, ha kiderül, hogy meglehetősen gyenge elmével rendelkező
tanítványa semmit nem tud) csak rendkívül egyszerű kérdéseket mer feltenni,
de a hercegecske ezekre is roppant nagy ostobaságokat válaszol (nem véletlenül, hiszen a herceg úrfi szerepét alakító játékos feladata az, hogy minél jobban próbára tegye tanárát). A tanár mit tehetne…, igyekszik logikusan megmagyarázni, hogy tanítványa válasza nem rossz, sőt jó, voltaképpen kitűnő,
teljesen újszerű, mondhatni forradalmi stb.
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BÁRMI LEHET
Leírás:
Formázzunk gyurmából egy „alaktalan” tárgyat. A tanulók kézről kézre adva
mindannyian elmondják, hogy mi lehet ez a tárgy. Ami ötlet már elhangzott,
az nem ismétlődhet! Több körön át is folyhat a játék, a legeredetibb ötletek
nem az elsők között szoktak előkerülni.

ÍGY HASZNÁLJÁK…
Leírás
Mímes játékok több változatban.
a) Két azonos létszámú csoportban játszunk. Mindkét csapat kap egyegy tárgyat (ezek eltérő alakúak legyenek, például seprű és tányér).
A feladat: más tárgyak használatát kell eljátszani az adott tárggyal (ami tilos: saját funkciójában használni az adott tárgyat!).
Csapatverseny: az a csapat győz, amelyik kötött idő (5-10 fős csapatok esetén két perc) alatt több tárgyat tud eljátszani. Választhatunk alkalmi zsűrit
is, ennek hiányában a vezető látja el a bíró feladatát. Az számít érvényes
találatnak, amit a zsűri vagy a bíró felismer és elfogad. (Például egy tányérral eljátszható a gépkocsi kormánykereke, kalap, tükör, lavór, paletta,
jegyzettömb, könyv, szendvics stb., csak tányér nem.)
b) Körben ül a csoport. A vezető bemutatja egy tárgy használatát, majd átadja a képzeletbeli tárgyat a következő játékosnak, aki előbb használja
azt, majd (a váltást valamilyen egyezményes cselekvéssel jelezhetjük) egy
másik tárgy használatát mutatja be, amit átad a következő játékosnak... és
így tovább, egészen addig, amíg körbe nem értünk.
c) A b) változat memóriajátékként is játszható: mindenkinek meg kell jegyeznie az előző tárgyakat.
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MONDJ EGY TÖRTÉNETET
Leírás
Ebben a játékban az, akire a mesélő szerepe jut, igazából kibeszélheti magát.
No, nem teljesen zavartalanul, ugyanis a társak bele-beleszólnak, s neki a
kapott információkat beépítve kell folytatnia történetét, mégpedig úgy, hogy
az eredeti sztori fő vonala megmaradjon. Példaként álljon itt egy játék részlete: Mesélő: Elindultam hazafelé az iskolából.... Közbeszólás: Űrrakéta. Mesélő:
Eszembe jutott, hogy megy már a tévében az új fantasztikus filmsorozat, tele
űrrakétával meg lézerfegyverrel... Közbeszólás: Szemetesvödör. Mesélő: Otthon persze a házimunkával fogadtak, vigyem le a szemetesvödröt, menjek
bevásárolni, így nem tudtam megnézni a filmet... Kreativitásunk, fantáziánk
kipróbálásához remek lehetőség.

ASSZOCIÁCIÓS JÁTÉK
Leírás
A játékot többféleképpen játszhatjuk:
a) Azt a szót mondjuk, ami eszünkbe jut arról a szóról, amit az előttünk ülő
mondott.
b) Egy „központi” szót mondunk, és arról kinek mi jut eszébe.
Ezek ötvözete, ha gondolattérképet (gondolatfát) rajzolunk: a központi kulcsfogalomról, illetve a már hozzákapcsolódó asszociációkról kinek mi jut eszébe.
Az asszociációs játék során a nagyon távoli asszociációk kitalálójára érdemes
odafigyelnünk „Ez most hogy is jutott erről az eszébe” – élményt nyújtókra.

LEHETETLEN TÖRTÉNET
Leírás
Állítsuk a beszélgetőkör tagjait egy lehetetlen probléma elé. Pl.: Mi történne
akkor, ha: holnaptól mindenkinek 3 lába lenne, vagy soha nem kelne fel többé a Nap? Mindenképpen olyan kérdést kell feltennünk, amelyre nincs egy
vagy több jó válasz, csak több helyes feleletet lehet adni. Ebben az esetben is
sok-sok választ várjunk meg.
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4. Kreatív szabadidős tevékenység
Sokat árulhat el a tanulóról az, ha megismerjük, milyen tevékenységeket
szokott szabadidejében végezni. Sokszor feltesszük a gyermekeknek a kérdést: „Mit szeretsz csinálni szabadidődben?”. A gyermek pedig nem arra
válaszol, amit tényleg tenni szokott, hanem a válaszban ötvözi a tényleges
tevékenységet és a vágyait vagy azokat az elvárásokat, amelyeket szülei,
tanárai támasztanak irányába. Ezért fontos, hogy a kérdőív kitöltése vagy
a beszélgetés során a gyermek tényleges szabadidős tevékenységéről kapjunk képet.
Ha kérdőívet töltetünk ki a gyermekekkel, akkor is érdemes egy beszélgetésre sort keríteni a témával kapcsolatban: olyan információk birtokába
juthat a pedagógus, amelyekre addig nem is gondolt.
„Itt látsz egy listát olyan dolgokról, amiket fiúk és lányok néha saját maguktól
végeznek. Jelöld meg, melyiket csináltad ebben az iskolai évben! Azokat a
dolgokat ne jelöld, amikre kijelöltek, vagy megbíztak vele!”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Írtam egy verset vagy történetet.
Írtam egy dalt.
Szójátékot játszottam más fiúkkal és lányokkal.
Nyelvtani vagy tárgyi hibát találtam újságban vagy könyvben.
Szerepeltem egy színi előadásban vagy jelenetben.
Valamilyen hangszerre készítettem egy zeneszámot.
Csináltam egy új játékot és megtanítottam valaki másnak.
Egy egyedi táncot találtam ki.
Felfedezőútra mentem.
Kristályokat készítettem.
Falevelet, vadvirágot gyűjtöttem, a gyűjteményem rendszereztem.
Megterveztem egy kísérletet.
Felboncoltam egy állatot.
Tintát készítettem.
Tüzet gyújtottam nagyítóval.
Nyulat, fehér patkányt, egeret vagy tengeri malacot neveltem.
Bogarakat gyűjtöttem.
Köveket gyűjtöttem.
Madarakat figyeltem meg.
Megtekintettem egy kiállítást.
Repülőmodellt terveztem, rajzoltam.
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22. Kitaláltam, hogy lehet jobban játszani egy játékot, amit otthon vagy az
iskolában játszottunk.
23. Térképet rajzoltam.
24. Plakátot készítettem valamilyen eseményre.
25. Faliújságot díszítettem rajzzal vagy más módon.
26. Ruhát terveztem.
27. Ékszert készítettem.
28. Fát faragtam.
29. Receptet készítettem valamilyen ételre (hús, saláta, sütemény stb.).
30. Számítógépprogramot készítettem.

A kérdőív értékelésének szempontja: a többi gyermekhez viszonyítva hány
tevékenységet jelölt.
5. Problémák, melyek tehetségre utaló jelek lehetnek
Áldás vagy átok? Bizony a tehetség nem egyértelműen pozitív tulajdonságok „interakciója”. A tehetséges, sokszor nagyon kreatív személyiségű
gyermek gyakran feladja a leckét pedagógusainak. A következőkben olyan
jellemzőket sorolunk fel, melynek tapasztalása esetén érdemes a probléma
okát a tehetséges gyermek személyiségében keresni.
Lehetséges problémák,
amelyekkel a hétköznapok során
a pedagógus találkozik

Tehetségre utaló tulajdonságok

Türelmetlenség mások lassúságával
szemben:
– mechanikus gyakorlást igénylő
feladatok elutasítása,
– ellenállás az alapkészségek tökéletes elsajátításával szemben,
– túlbonyolított fogalomképzés.

Az új információk gyors elsajátítása
és emlékezetben való megőrzése.

Zavarba ejtő kérdések, akaratosság,
szófogadatlanság, túlzott elvárások
másokkal szemben.

Tudakoló attitűd, intellektuális kíváncsiság, belső motiváció, kitartó érdeklődés.

Részletek elhanyagolása,
a gyakorlással szembeni ellenállás,
a tanári eljárások megkérdőjelezése.

Elméletalkotásra, absztrakt szintézisre való képesség, a problémamegoldás és az intellektuális jellegű
tevékenységek kedvelése.
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Lehetséges problémák,
amelyekkel a hétköznapok során
a pedagógus találkozik

Tehetségre utaló tulajdonságok

Bonyolult szabályok és rendszerek
felállítása, önkényesség, ellentmondást nem tűrés.

Tervszerűségre törekvés, a struktúrába való szervezés kedvelése.

Úgy forgatja a szavakat, hogy győztesen kerüljön ki a szituációból.
Unatkozik az iskolában, untatják a
kortársai, igyekszik „mindent tudó”
színben feltűntetni magát.

Nagy szókincs, könnyed kifejezőkészség, széleskörű általános
tájékozottság.

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

Kreatív és újító, szereti újszerűen
csinálni a dolgokat.

Nem hagyja magát félbeszakítani, ha
érdeklődésének hódolhat, semmivel
és senkivel nem törődik, hajlíthatatlan, makacs.

Intenzíven tud koncentrálni, az őt
érdeklő dolgokra kitartóan tud
figyelni, viselkedése célirányos.

A bírálatra, társai elutasítására megsértődik, elvárja, hogy mások az
övéivel hasonló értékekkel rendelkezzenek, a többiek közt idegennek,
másnak érzi magát.

Érzékeny, empatikus, vágyik mások
elfogadására.

A tétlenség frusztrálja, a lelkesedése
hamar lelohad, túltervezi magát,
folyamatos ösztönzést igényel,
„hiperaktív”.

Energikus, nyitott, lelkesedő, intenzív erőfeszítésre képes.

A szülők és a társak segítségét
elutasítja, nonkonformista,
a normákkal nem törődik.

Önálló, bízik magában, az egyénileg
végzett munkát szereti.

Az osztály bohócává válik, hogy felhívja magára a figyelmet, észreveszi
a szituációk fonákságát,
humorát a többiek nem díjazzák.

Jó humorérzékkel rendelkezik.
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Problémák a tehetség körül
Sok kiváló képességű gyermek harmonikusan fejlődik. Igen gyakori azonban, hogy kiváló intellektuális képességű gyermek más területeken életkorának épphogy megfelelő vagy akár lényegesen alacsonyabb szinten áll. Ne
feledjük, hogy a kontraszt akkor is erős lehet, ha a „lemaradó” területen a
gyermek korának megfelelő: automatikusan hajlamosak vagyunk a gyermek
legfejlettebb területének megfelelő szintet elvárni más területeken is. Nem
a többlet, hanem a többlethez társuló hiány okozza a problémát. Két jelentős területen gyakori a relatív vagy valóságos lemaradás (diszszinkrónia),
a pszichomotoros és az érzelmi-szociális fejlődés területén.
A pszichomotoros fejlődés területén való lemaradás
A finommotoros érés fiziológiai folyamat, nincs szükségszerű összefüggése
az intellektus fejlődésével. A gyerek esetleg már 4 évesen jól olvas, ugyanakkor jól látszik, hogy rajzban, finommotoros koordinációt igénylő tevékenységben ügyetlen (nagymozgásban akár jó is lehet), feltehető, hogy az
írás tanulásakor nehézségei vannak. Néha tovább nehezíti a helyzetet, hogy
a gyermek életkorát messze meghaladó kritikai készséggel szemléli saját
rajzait, dühíti, hogy nem hasonlítanak a szándéka szerintihez, és alig rajzol.
Lehet, hogy a gyermek fejlődése életkorának megfelelő, akkor csak az fog
problémát okozni, hogy nem tud gondolkodási tempójának megfelelően
írni. Máskor a gyermek finommozgása valóban gyengébb az elvárhatónál,
ez gyakran familiáris. A nehézség hosszú távon megoldódik – úgyis számítógépen fog írni –, de az iskolai kudarcokat érdemes lehetőség szerint
kivédeni.
Az érzelmi-szociális fejlődés lemaradása
Gyakran a szülőknek is nehéz kezelni, hogy gyermekükkel egyik pillanatban szinte felnőttként lehet beszélgetni, majd szinte átmenet nélkül kisgyerekesen viselkedik, elemi együttélési szabályokat nem tart be, nyafog,
toporzékol. Sokszor konfliktusait nem tudja kezelni, a problémamegoldás,
kompromisszumkeresés helyett pl. elsírja magát. Előfordulhat, hogy lexikonokat böngészik, képregényt készít, de alig tud egyedül felöltözni, csillagászati spekulációkba bonyolódik, de éjjel sírva vándorol a szülők ágyába.
Bonyolult jelenséggel állunk szemben. Először is alaposan át kell gondolnunk: nem mi várunk-e el érettebb, magas intellektusához illő viselke120

dést a gyermektől? Ilyenkor nekünk kell megtanulni ezt a tünetegyüttest elviselni: attól, hogy őslénytant olvas, hempereghet a földön, hiszen gyerek,
gyermeki szükségletei is vannak. Sokszor a gyermek érettségét meghaladó
spekulációk (pl. halálról, háborúról, világűrről) indukálnak a még éretlen
személyiségben olyan feszültséget, amelyet csak kisgyerekes módon tud levezetni. Néha nevelési hiba is van a jelenség mögött: a szülőnek kényelmesebb (és kellemesebb) intellektuális csevegés közben gyorsan bepakolni az
iskolatáskáját, mint unalmas, apró munkával megtanítani rá. Gyakran látjuk
azonban, hogy mégis a szülőnek volt igaza, amikor érzékelte: a gyermek
érése ezen a területen lassúbb. Miért harcoljon valamiért, ami egy-két év
múlva magától is kialakul? Az önkiszolgálás, az alkalmazkodás bizonyos
fokát el kell várni.
Tanulási zavaros tehetségesek
Talán előszörre ellentmondónak tűnik a két kifejezés: tanulási zavar és
tehetség. Azonban sok részképesség-zavaros gyermek kiemelkedő adottságokkal rendelkezik, az ő képességstruktúrájuk nagyon változatos képet
mutat. Átlagon felüli a vizuális memóriájuk, de a sorbarendezés (szerialitás)
nehézséget jelent számukra. Vagy a téri orientáció okoz problémát… Sok
diszlexiás, diszkalkuliás gyermek bizonyos területen kimagasló eredményeket tud elérni. A tehetségazonosítás során azért érdemelnek különös
figyelmet a tanulási zavaros gyermekek, mert az ő esetükben meg szoktunk
torpanni a nehézségek kezelésénél, és a kiemelkedő képességek fejlesztése háttérbe szorul. Megfelelő odafigyelés híján évek múltán többek között
belőlük lesznek az alulteljesítő tehetségesek.
Hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek
A másik, nehezen azonosítható tehetségcsoport a hátrányos helyzetű gyermekek. Amint a fentebb bemutatott Mönks-féle tehetségmodell (1. ábra) is
ábrázolja, a tehetség kibontakozásának egyik alapvető, talán legfontosabb
külső tényezője a család. Ez tudja biztosítani azt, hogy a gyermek egészségesen és kiegyensúlyozottan nőhessen fel.
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A hátrányos helyzetű családokban:
• a szülők alacsonyan iskolázottak;
• kevésbé közvetítenek olyan mintákat, amiket a tehetség kibontakozásához szükséges feltételként tarthatunk számon (pl. érték a tanulás, a
munka, a célkitűzések megvalósítása);
• nem látják a gyermekeikben rejlő többletadottságot;
• nem tartják fontosnak az intellektuális fejlesztést;
• nincs meg az eszköztáruk a szabadidő hasznos eltöltéséhez;
• beszédükre a korlátozott kód jellemző, kommunikációjuk verbálisan
egyszerűbb, a nyelv szerkezete a logikus gondolkodást kevésbé fejleszti.
A hátrányos helyzetű gyermekek elsősorban kreativitásukkal, speciális képességeik kimagasló szintjével tudnak kiemelkedni kortársaik közül: azzal,
hogy jómozgásúak, szépen énekelnek vagy rajzolnak. Ezeken a területeken
szerzett sikereik nagymértékben járulnak hozzá önbizalmuk erősödéséhez,
személyiségük fejlődéséhez. Amennyiben azonban kreativitásukra nem figyelnek fel, ha nem tudják ötleteiket jó cél érdekében hasznosítani, akkor a
családi pozitív minta híján sokkal könnyebben válnak a közösség számára
destruktívvá.
A tehetséggondozás céljai
A tehetséggondozásnál négy célt kell szem előtt tartanunk.
1. Fejlesszük a tehetséges gyermek erős oldalát!
A gyermek erős oldalának megismerése sok esetben nem szokott nehézségekbe ütközni akár egy-egy területen halmozott fel megdöbbentő mennyiségű ismeretanyagot, akár egy képesség (pl. emlékezet, fantázia, logikus
gondolkodás) tekintetében mondható kortársainál jobbnak. Így általában a
legtöbb pedagógus jó érzékkel tapint rá, milyen játékokkal, differenciált feladatokkal lehet a kiemelt területeket fejleszteni, esetleg milyen zenei vagy
sportfoglalkozásra érdemes a gyermeket (illetve a szülőt) irányítani. Segítenünk kell, hogy a gyermek ne csak ismeretek halmazát gyűjtse össze (ennek nagy a veszélye), hanem ezeket asszimilálni, elmélyíteni is tudja. Nem
az a cél, hogy a gyermek korán „kis tudós” legyen, hogy iskolai évfolyamát
megelőzve magasabb osztályok tananyagát elsajátítsa, hanem hogy sokféle
dolgot megismerve tudja későbbi érdeklődési irányait kialakítani.
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2. Erősítsük a gyermek tehetségével összefüggő gyenge területeket!
A fentebb bemutatott problémák kezelése, a hiányosságokat mutató területek fejlesztése elengedhetetlen a tehetség kibontakoztatásához. (A gyermekek esetleges gyenge oldalát/oldalait tehát mindenképpen diagnosztizálni kell, melyhez lehet, hogy pszichológus vagy logopédus segítségét
is kérnünk kell.) Pszichomotoros fejlődés területén való lemaradás esetén
olyan feladatokat célszerű adni (gyurmázás, agyagozás, ragasztás, vágás,
tépés stb.), ahol a durvább mozgások fokozatosan finomodhatnak. A rajzolni nem szerető gyermek gondolataiban nonfiguratív ábrázolás során nem
feltétlenül jelenik meg a „nem hasonlít” problémája. Érdemes előkészíteni a
kompromisszumot: nem kell nagyon ún. gyöngybetűs írásra törekednie, de
olvashatóságra, rendezettségre feltétlenül.
Amennyiben az érzelmi-szociális terület fejlődése lassabb, úgy a fejlesztéshez szükségesek a biztonságos keretek, határok kijelölésére. Jó, ha vannak szabályok, amelyeket be kell tartania, bár esetenként akár felmentést is
kaphat… Sokszor egy-egy kivétel segít az okos gyermekeknek a szabály elfogadásában. Rengeteget segít a humor is! Az érzelmi biztonság és szabadság légkörében, a gyermekek erős oldalára (pl. kiváló rugalmas logikájukra) támaszkodva fejleszthetjük belátó készségüket, a decentrálást, mások
szempontjainak figyelembevételét. Lassú folyamat ez, a tendenciára kell
figyelnünk. Ha valamennyit is csökken az intellektuális és érzelmi-szociális viselkedés közti távolság, jó úton vagyunk. A művészet és a testbeszéd
minden formája segíti az érzelmi érést, ezért fontos különösen, hogy ezek a
gyermekek ne csak intellektuális fejlesztésben vegyenek részt.
3. Megfelelő légkör teremtése
A légkörjavítás semmi esetre sem nevezhető „tehetséggondozásnak”, azonban a tehetség kibontakoztatásának elengedhetetlen feltétele. Olyan légkört kell kialakítanunk a gyermek körül, amely őt elfogadja, személyiségének fejlődését segíti. Ez a tehetség kibontakozásának, a későbbi szociális
felelősségvállalás kialakulásának elengedhetetlen feltétele. A gyermeknek
tisztában kell lenni saját értékeivel, de nem szabad túlbecsülnie azokat. Sajnos gyakori, hogy a gyermek „stréberségével”, „nagyképűségével” elszigeteli magát társaitól. Időnként nehéz megértetni egy 8-10 éves gyermekkel,
hogy ami őt nagyon érdekli, és amiről nagyon sokat tud, nem biztos, hogy
másokat is annyira érdekel, és a többiekkel is nehéz megértetni, hogy társuk nem nagyképűségből magyaráz, és nem „zagyvaságokat beszél”. Nem
is a magyarázat a legcélravezetőbb, hanem olyan helyzetek megteremtése,
amelyekben egy-egy gyermek megoszthatja a többiekkel érdeklődését. Segíthet egy-egy kiemelkedő gyerek integrálásában néhány más, intellektu123

ális téren talán nem olyan kiváló, de jó szociális készségekkel rendelkező
gyermek közreműködése. Így a gyermekek azt is átélhetik, hogy nem csak
az intellektuális kiválóság az érték. Nagy felelősség hárul tehát a vele foglalkozó pedagógusra, hogy helyes mederben tudja tartani a gyermek személyiségfejlődését. Nem az a lényeg, hogy „mindenki kedvencévé váljon”
a tehetséges gyermek, hanem, hogy egy őt elfogadó légkör vegye körül,
amely közösségben ő is jól érzi magát.
4. A pihenés, a relaxáció lehetőségének megteremtése
A tehetséges gyermmekek sokszor meglepően sokat bírnak, kitartóak, nagyon elmélyülten tudnak dolgozni valamin. Azonban a tehetséges gyermekek is csak gyermekek! Nekik is szükségük van kikapcsolódásra, játékra,
sportra vagy „a nagy semmittevésre”. Némelyik gyermek ezt spontán nem
érzi, hajtja őt a kíváncsiság. Sajnos sok szülő is partner ebben, ilyen-olyan
különórákra járatja, „fejlesztő füzeteket” vesz neki, szabadidőben is egyfolytában tanítja, „nehogy elvesszen a tehetsége”. Még az is lehet, hogy mindezt
a gyermek élvezi is! Csakhogy a legtöbb esetben ez idővel megbosszulja
magát. Egyik gyermeknél így, másik gyermeknél úgy. Lehet, hogy a gyermek viselkedése változik meg, és szinte már „senki sem bír vele”, lehet,
hogy tikkelni kezd, az is lehet, hogy ő is elkezdi fáradtnak érezni magát, és
már arra sem tud figyelni, ami amúgy nagyon érdekelné.
A tehetséggondozás három lehetséges útja
1. Gyorsítás, léptetés
Azt jelenti, hogy a gyermekek előbb kezdik az iskolát, évet ugranak, egyszerre több év anyagát sajátítják el. Elméletileg megvan rá a lehetőség,
azonban nagyon körültekintően szabad csak alkalmazni! Figyelembe kell
venni a gyermek intellektuális érettségén kívül a testi fejlettségét, érzelmi
érettségét, szociális alkalmazkodóképességét is. Általában egy, legfeljebb
két évet lehet ugrani, különben nagy a veszélye annak, hogy a gyerek társaitól izolálódik. Azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk a döntés meghozatalakor, hogy a tehetséggondozás fentebb említett négy célja közül itt
csak az erős oldal fejlesztése valósulhat meg!
2. Elkülönítés, szegregáció
Valamilyen kritérium alapján elkülönített tehetséges gyermekek külön iskolákba, ill. osztályokba járnak. Régi módszer, előnyei és hátrányai is van124

nak. Igen nagy hagyománya van, gondoljunk a tagozatos osztályokra, az
elit iskolákra. A tehetséges gyermekek egy csoportja (az iskolai tehetségek) szempontjából ezek a folyamatok inkább kedvezőek. Talán kevésbé
unatkoznak, általában több lehetőségük van, hogy versenyeken megmutathassák átlagnál jobb teljesítményüket. Viszont kérdéses, melyik gyermek
személyiségfejlődésére hogy hat az egyre koraibb életkorra levitt teljesítménykényszer és verseny. A kívánatos az lenne, ha az iskolák kevésbé
tudás- és teljesítménycentrikusak lennének. Nagyobb szerepet kapna a
gondolkodás- és kreativitásfejlesztés, a szociális- és vezetői készségek fejlesztése, stb. Fontos fenne, hogy a komplex jövőorientált problémamegoldás fejlesztése válna meghatározóvá a lexikális anyag sokszor öncélú
elsajátítása helyett. Felmerülnek az elkülönítéssel kapcsolatban olyan kérdések, amelyekre nem tudunk megnyugtató választ adni. Milyen szempontok alapján választjuk ki a gyermekeket? Szabad-e egy osztálynyi átlagon
felüli képességű gyermeket egy csoportba összerakni? Átjárhatók-e ezek
az intézmények, osztályok? A tehetséggondozás céljai közül hányat képes
megvalósítani a szegregáció?
3. Gazdagítás, dúsítás
Az iskolarendszernek vonzó alternatívákat és a hátrányokat kompenzáló
fejlesztési formákat kell kínálnia, és ezt legjobban az egyre inkább terjedő
ún. gazdagító, dúsító programok segítségével teheti meg. Filozófiájában,
alapvető megközelítésében tér el az előző kettőtől, konkrét megoldásmódját tekintve igen változatos lehet. Míg az első két megközelítés arra szolgál,
hogy a tehetséges gyermek a tudásanyagot gyorsabban és hatékonyabban
sajátítsa el, a gazdagító program tervezése abból indul ki, hogy a tehetséges
gyermekeknek mást és másképpen kell tanítani, kreativitásuk, személyiségük egészének fejlesztését célozva. Leglényegesebb ismérvei a következők:
a) A gyermekek a normál iskolai oktatásban vesznek részt és azt kiegészítve, az iskolában (esetleg tehetséggondozó intézményekben) jutnak
hozzá speciális fejlesztéshez.
b) A gyermekek a programokban nem egyszerűen ismereteket sajátítanak el, hanem „felfedeznek”, valódi, jövőorientált problémákat oldanak meg, amihez interdiszciplináris megközelítés szükséges. A programoknak többnyire nincs közük az iskolában tanult tantárgyakhoz (pl.
archeológia, hieroglifák, karikatúra-rajzolás, agybiológia, geometria és
művészet, humor, újságírás, szociális problémák megoldása, filozófia,
retorika stb.).
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c) Nagy hangsúlyt helyeznek a gondolkodás- és kreativitásfejlesztésre, az
empátiás készség, a társas- és vezetői készségek, a személyiség fejlesztésére.
d) A programok tematikájához szorosan hozzátartozik a tehetséggel ös�szefüggő gyenge területek támogatása. Így a gyermek nem „fejlesztésre” jár, hanem tehetséggondozó foglalkozásra, ami már nevében is jobban támogatja a személyiség fejlődését.
Ezeknek a programoknak a megvalósítása a helyi lehetőségek függvényében igen változatos. Beépülhetnek az iskolarendszerbe tanórán belüli kiscsoportos vagy egyéni munka keretében, megvalósulhatnak délutáni
foglalkozások, szombat délelőtti klubok keretében, nyári tehetséggondozó
táborokban stb. A lényeg, hogy ne leterhelje a gyermmeket, hanem a szellemi töltődést szolgálja!
A tehetséggondozó gazdagító projekt
Témaválasztás
A téma kiválasztásánál mindenképpen azt az „alaptételt” kell szem előtt tartani, hogy minden pedagógus azzal tudja elvarázsolni tanítványait, ami őt
is érdekli, foglalkoztatja. Ha egy tanító nem szereti az állatokat, tanítványai
is húzódoznak az élőlények ezen csoportjától, azonban az állatbarát pedagógus „gyermekei” szintén állatbarátok. A festészet iránt érdeklődő tanító a
képcsarnokba járáshoz tud nagy kedvet teremteni, de hasonlóan „fertőző”
lehet a kőzetgyűjtés, a modellezés vagy ékszerkészítés. El kell hát felejtkezni a tantárgyakról, a tananyagról! A tehetséges kisgyermek érdeklődését
általában minden olyannal fel lehet kelteni, ami:
• interdiszciplináris természetű,
• lehetőséget ad független gondolkodásra és cselekvésre,
• eredeti forrásokkal vagy első kézből származó élménnyel teli,
• módot ad továbbolvasásra, önálló kutakodásra,
• elég homályos ahhoz, hogy érdeklődést keltsen, és elég érdekes ahhoz,
hogy megszállottá tegyen (pl. időben és/vagy térben távol áll tőlünk).
Nem szabad túl nagy téma feldolgozására vállalkozni! Egy-egy tudományág
picinyke szelete is bőségesen elég lehet. Főleg, ha szem előtt tartjuk, hogy
célunk elsősorban nem ismeretek átadása, hanem képességek fejlesztése,
kutatási módszerek elsajátíttatása stb.
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Feladattípusok
„Sapere aude!” – mondta Horatius. Azaz: merj gondolkodni! A jó tehetséggondozó program leginkább a gondolkodással foglalkozik, semmint ismereteket ad. Bár elsősorban azoknak a tanulóknak a intellektuális éhségét
kívánja kielégíteni, akik jobbára csak unatkoznak a tanórán. A jó feladatok
alkalmasak minden legalább átlagos képességű gyermek gondolkodásának
fejlesztésére is.
Elméleti és gyakorlati feladatokon, feladványokon keresztül lehet megtanítani a gyermekeket a logikus gondolkodásra, a problémák rugalmas,
a hagyományostól eltérő megközelítésére, amely elvezethet a helyes megoldásokhoz. Fontos, hogy a feladatok arra tanítsanak, hogy minden kérdést
lehetőleg több oldalról közelítsünk meg, gondolkozzunk rugalmasan! Ez
ugyanis sokszor hamarabb eredményre vezethet, mint az egyetlen begyakorolt, belénk rögzült megoldási séma. És mindennek keressék a miértjét,
a logikus okát!
Az absztrakciós képességek, a kreatív gondolkodás és a térlátás fejlesztése, a problémák alternatív (hagyományos gondolkodástól eltérő) megközelítésének, a domináns gondolkodástól való elszakadás képességének
kialakítása és a leleményesség kibontakoztatása – ezen célokat fontos szem
előtt tartanunk a foglalkozás tervezése során. Érdekessé teszi a foglalkozásokat a gyermek számára, ha játékos logikai feladványokat, cseles trükköket, csalafintaságokat fejtünk meg, furfangos eszközöket „szelídítünk” meg,
valamint érdekes, furcsa történeteket (pl. ún. logi-sztorikat) nyomozunk ki
közösen.
Ajánlott feladattípusok – a teljesség igénye nélkül, hiszen ahány gyermekcsoport, ahány téma, annyi korlátlan lehetőség:
• az önálló ismeretszerzés, a kutatás módszereinek bemutatását célzó
feladatok (kísérletek, megfigyelések, szakirodalom keresése, rendszerezések, csoportosítások);
• kreatív gondolkodást igénylő játékok, eszközök használata;
• érdekes, furcsa történetek, közös nyomozás;
• logikai feladványok: matematikai, nyelvi, vizuális (optikai csalódás, térlátás, képalkotás, felfoghatatlan ellentmondások feloldása);
• játékos bűvészet, a „csodák” logikus megfejtése, cseles csalafintaságok,
rafinéria;
• stratégiai játékok;
• a mindennapi élet problémáinak logikája, gyakorlati logika;
• lazító játékok;
• érzelmekre ható, empátiát, toleranciát fejlesztő feladatok;
• a csoport tagjainak szükséglete szerint: finommotorikát, monotóniatűrést, figyelmet stb. fejlesztő feladatok.
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Hogyan töltsük meg tartalommal és fűzzük projektté a különböző típusú
feladatokat? Hogyan tehetjük játékossá, de úgy, hogy az intellektuális érdeklődést is kielégítsük? Példaként bemutatunk egy projektet, mely szemlélteti a gazdagító foglalkozások módszertanát.
Az „India” csak egy ötlet… Az elmúlt évek folyamán számtalan nagyszerű tehetséggondozó projekt született olyan témákban, mint „Pénz”, „Láb”,
„Víz” vagy éppen „Sokszögek”. A lehetőségek tárháza nagy!
„India” – tehetséggondozó projekt
A projekt célja
India világának megismertetése a gyermekekkel, a távoli kultúrák iránti
érdeklődés felkeltése. Teljesség igénye nélkül annak bemutatása, hogy
milyen sok oldalról lehet egy országot, egy népet, egy kultúrát megismerni. Multikulturális tartalmak közvetítése, toleranciára nevelés. Figyelemkoncentráció erősítése, finommotorika fejlesztése.
Életkor: 9–11 év
Létszám: 6–8 fő
Időtartam: kb. 5 foglalkozás, hetente 1 alkalommal, ami igény esetén folytatható. Foglalkozásonként 1–1 és fél óra.

1. foglalkozás – India világa
Érzelmi ráhangolódás
Előzetesen a teremben indiai enteriőr kialakítása szőnyegekkel, párnákkal,
gyertyákkal, mécsesekkel, füstölővel, halk zenével. Elhelyezkedés a földre,
párnákra.
• Mit éreztetek, amikor beléptetek?
• Minek az illata érződik?
• Miből készülhet a füstölő? A gyermekek kézbe kapnak füstölőket, hogy
megvizsgálják illatuk, színük, tapintásuk szerint.
• Miért szoktak füstölőt égetni az emberek?
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Indiáról szóló ismeretterjesztő film megtekintése (esetleg helyette Indiáról szóló képek nézegetése).
Sok szépséget, érdekességet mutat be pl. ez az angol nyelvű 30 perces film
(http://www.youtube.com/watch?v=w7NA50Mo6E8).
Megfigyelési szempontok: életmód, gazdagság, szegénység, építészet,
közlekedés, öltözködés, ékszerviselet, táplálkozási szokások, állat- és növényvilág – India sokszínűsége!
Cél: kapjon egy összbenyomást a gyermek a távoli világról.
„Mi vagyok én?”-játék
Indiához kapcsolható kifejezéseket, képeket (pl. indiai elefánt, királykobra,
hastánc, Gangesz, riksa, füstölő stb.) ábrázoló kártyák közül húz/választ
minden gyermek egyet-egyet, majd első szám első személyben bemutatja
azt. A többi gyermeknek ki kell találni, kinek vagy minek a bőrébe bújt
társuk. Pl. indiai elefánt: „Én vagyok a második legnagyobb szárazföldi emlősállat, csak Afrikában élő távoli rokonom előz meg a „tornasorban”. Eredeti élőhelyemen már évezredek óta munkára fognak, fakitermelésben és
vadászatokon is használnak.”
Kreatív játék. „Mi a különbség közted és egy szál füstölő között?”
A gyermekek azokat a tulajdonságokat próbálják meg összegyűjteni, amelyek megkülönböztetik őket egy szál füstölőtől. (A foglalkozás befejezéséül
ez a játék sok nevetésre adhat alkalmat!)
Előzetes feladat: A következő foglalkozásra gondolkozzanak el azon, vajon honnan eredhet az a kifejezés, hogy „mesés India”.
(Az előzetes feladatok elvégzésével a gyermek motiváltságáról kaphatunk
képet, hogy két foglalkozás közt eltelt időben foglalkoztatja-e a téma.)

2. foglalkozás – „Mesés India”
Előzetes feladatról beszélgetés
Miért „mesés” India? Miért épp ezt a jelzőt találták ki Indiára? (Kulturális
világa elképesztően sokszínű, a több ezeréves múlt egyszerre van jelen a
modernitással.)
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„Meséből a Földre” – képzeletbeli utazás
Hol van a Földünkön ez a „mesés India”? Földgömbön India megkeresése. Képzeletbeli utazás megtervezése: „Magyarországról (saját országból)
indulva mely országokon keresztül utaznál Indiába? Miért ezt az útvonalat
választottad? Ki menne más útvonalon, miért arra? Mivel utaznál? Meddig
tartana az út? Hogyan tudjuk kiszámolni?
A negyedik hajó – logikai feladvány
Valahol az Indiai-óceánon négy vízi jármű halad egyenlő sebességgel,
mindegyik India felé. Mind a négy jármű a többitől ugyanakkora, mégpedig
2 km-es távolságra van. Az egyik egy utasszállító, a második egy halászhajó,
a harmadik motorcsónak. Mi a negyedik jármű?
A gyermekek 2-3 fős csoportokban pl. LEGO-kockával modellezhetik a
helyzetet, de kérdéseikre a tanítótól csak igen-nem válaszokat kaphatnak.
(Megoldás: Négy hajó csak akkor helyezkedhet el a leírt módon, ha egy
képzeletbeli tetraéder négy csúcsán vannak. Mivel három hajó az óceán
felszínén van, ezért a negyedik hajó csak tengeralattjáró, esetleg léghajó
lehet.)
Információgyűjtés internet, világatlasz, útikönyvek segítségével –
India éghajlata
Milyen ruhákat csomagolnál a bőröndödbe? Miért? Mire számítasz, milyen
lesz ott az időjárás? Miből gondolod? (Ha van rá mód, érdemes az Interneten megnézni az épp aktuális indiai időjárást! Melyik weboldalon találjuk
meg a választ?)
„Mesés India” indiai mesén keresztül
„Az alku” (indiai mese, Sunítá Kattí nyomán) című mese meghallgatása (forrás: http://www.mommo.hu/media/Indiai_mese-Az_alku )
Beszélgetés a „Szent tehén”-ről, alakjának értelmezése.
„Hiszed-e?” – igaz-hamis totó
(A játékszelvényt párokban töltik ki a gyermekek, így alkalom van arra,
hogy véleményük mellett érveljenek, megtanulják elfogadni a másik javaslatát.)
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Állítás

Igaz

Hamis

1. Indiában a teheneket mintegy 3500 éve szent állatnak
tekintik.
2. A hinduk a tehenet a vallás jelképének tartják.
3. Sok helyen a haldokló ágyához tehenet vezettek, hogy
az majd a tehén farkát fogva könnyebben átjut a
túlvilágra.
4. Indiában több ezer állatmenhely működik, ide bárki
beadhatja megöregedett tehenét és azok életük hátralevő
napjait kifogástalan bánásmódban élhetik le.
5. A hinduk szemében a tehén a termékenység, a bőség,
a tápláló anya megtestesítője.
6. Indiában tilos levágni a teheneket és a húsát sem
fogyaszthatják el.
7. Indiában közel 400 millió tehén él.
8. Az erdőkben és városokban szinte bármit megesznek,
ami az útjukba kerül a papírtól kezdve az ételmaradékig.
9. Az állat minden termékét felhasználják valamilyen
gyógyító céllal.
10. Még a tehén trágyájának is tisztító, fertőtlenítő hatást
tulajdonítanak, ezért elfogyasztása megszabadítja a hívő
embert bűneitől.

Előzetes feladat:
A következő foglalkozásra hozzanak magukkal Indiával kapcsolatos képeket, tárgyakat, könyveket stb. emberekről, indiai tárgyakról.
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3. foglalkozás – „Mesés” tárgyak Indiából
Hozott gyűjtemény megtekintése
Hasonlóságok – különbözőségek összegyűjtése.
Rendszerezés, csoportosítás
A gyűjtemény kiegészítése a tanító által hozott tárgyakkal: textilek, ékszerek különböző anyagból, élelmiszerek, fűszerek.
Csoportosításuk: Tegyük kosarakba őket! Milyen címkét akasszunk a kosárra? Miért? Hogyan lehetne másképpen csoportosítani?
Az indiai viselet
A férfi és női viselet megfigyelése a képek segítségével.
Okok keresése: Vajon mi az oka, hogy hosszú, vékony anyagból készült
öltözéket viselnek?
Egy kisfiú és egy kislány felöltöztetése kurtába, illetve száriba, a szári
megkötésének technikája.

1. kép. Gyermekek száriban

Az indiai viselet kiegészítői: az ékszerek
Milyen testrészükön viselnek ékszert az indiai nők? Férfiak?
Miből készülnek ezek az ékszerek?
Miben hasonlítanak – különböznek a nálunk viselt ékszerektől?
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Kézműveskedés: ékszerkészítés
India ihlette ékszerek, díszek készítése különféle anyagokból: agyag,
gyöngy, kifúrt pénzérme, szalag, huzal stb.
A készített tárgyakból kiállítás készítése
Melyik tárgy lenne a legdrágább, ha a kiállítási tárgyakat el szeretnénk adni?
Miért?
Ki melyiket venné meg? Miért?
Előzetes feladat:
A következő foglalkozásra érkezzenek nagyon tiszta kézzel!

4. foglalkozás – A henna, testfestés
Ötletbörze az előzetes feladat kapcsán
Gondolkodtatok-e, miért kérhettem, hogy tisztára sikált kézzel gyertek?
Ismerkedés a hennával
Az asztalra kikészített tárgyak megfigyelése (hennapor, henna növény, feketetea, eukaliptuszolaj, szegfűszeg, citrom, cukor)
Mire használhatják a hennát?
• Testfestés: mikor, milyen ünnepekkor?
• Gyógynövényként: hűsítő hatás, hajfestés.
A hennafestés szimbolikája
Motívumok megfigyelése képeken. Az indiai motívumok aprólékos, vékony vonalakkal összefont virág- és kacskaringóminták, amelyek beborítják az egész felső végtagot és a lábfejet a sípcsontig.

133

Jelképek:
• Mag: sok indiai szimbóluma magból indul ki, hiszen magból csírázik ki
minden.
• Hattyú: siker.
• Hullámok: vágyakozás, szenvedély.
• Lótusz: a föld bősége, életfa.
• Csillag: isteni jelenlét, remény.
• Ötágú csillag: az öt elemet foglalja magába.
Hennapép készítése
Hozzávalók: 1 evőkanál hennapor, 20 csepp 100%-os eukaliptusz olaj, 1 teáskanál kristálycukor, 1 dl citromlé, műanyag tálka, kanál és egy műanyag
teaszűrő.
Testfestés
A gyermekek – a különböző alakzatok szimbolikáját figyelembe véve, egymással megbeszélve, hogy milyen motívum miért és hova kerüljön – festik
meg egymás bőrét.
Előzetes feladat: A következő foglalkozásra kényelmes öltözékben érkezzenek a gyermekek, amiben tudnak mozogni.

5. foglalkozás – Emberi tulajdonságok, a lelki-testi megtisztulás
„Snakes and ladders”-játék
Játék bemutatása:
Eredetileg a gyermekek erkölcsi oktatására használták. Idővel a játék
több módosításon is átment, de a jelentése megmaradt. Vagyis: az embernek
jó tetteket kell véghezvinni, hogy lelkileg feljebb emelkedjen, míg a bűn a
mélybe húzza. A kígyók képviselték a gonoszságot, a létrák az erényeket.
Olyan állomások szerepeltek, mint például a hit, nagylelkűség, megbízha134

tóság, jóság, tudás, a másik oldalon a hiúság, büszkeség, közönségesség,
arrogancia, lopás, adósság, részegség, düh és kapzsiság, vagy akár a gyilkosság. A vesztes az újraszületés ciklusába került, a győztes felszabadult.
A felsorolásból is látszik, hogy az eredeti hindu játékban több volt a kígyó, mint a létra, arra emlékeztetve a játékost, hogy nehéz az erény útján
megmaradni. Dél-Indiában a piacokon és a templomok főbejárata előtt is
árulják.
Saját játéktábla elkészítése párokban:
Állapodjanak meg, mely jó és rossz tulajdonságok kerüljenek fel a táblára, az üres (számmal nem jelölt) mezőkbe.
A játék kipróbálása.

2. kép. A „Snakes and ladders” társasjáték játéklapja

A testi-lelki megtisztulás – a jóga
Miért hasznos a jóga? Javítja az egészséget, jó közérzetet teremt, mentális
megtisztulást hoz és az életminőség javulását eredményezi.
Ki próbálta már?
Mit tapasztalt?
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Jógagyakorlatok 20-25 percben
A foglalkozássorozat zárása
Hogy érezték magukat?
Mi tetszett a legjobban?
Ezt a témát szeretnék folytatni, vagy a következő projekt másról szóljon?

A tehetséggondozó munka eredményessége
Minden pedagógust érdekel, hogy mennyire eredményes az a tevékenység,
amit a gyermekekkel végez. A tehetséges gyermekekkel való munkát nem
lehet a „jól sikerült-e a dolgozat”-módszerrel mérni, és nem is azon van a
hangsúly, hogy mennyi olyan dolgot tud a gyermek, amit még életkoránál
fogva nem kéne. Sokkal fontosabb azt látni, hogy azokat a célokat, amelyeket a tehetséggondozó munka megkezdésekor kitűztünk, elértük, vagy jó
irányban haladunk:
1. A gyermek jól érzi magát a foglalkozásokon, szívesen jár oda. Érdeklődik
a téma iránt, nem unatkozik. A versenyezni szerető gyermekek eredményeket érnek a megmérettetéseken.
2. A tehetséggel összefüggő lemaradó képességterületeken fejlődés tapasztalható, a gyermek pozitív önképét nem rombolják az esetleges lemaradások.
3. A gyermek jól érzi magát a foglalkozásokon, intellektuális partnert talál a
közösségben. Emberileg jól kijön pedagógusával, személyében mentorra talál.
Ki kell mondani, ez a nagyon szép és megtisztelő „munka” sok többletfeladatot kíván a pedagógustól. Azonban nincs nagyobb jutalom, mint az,
ha évekkel később a tanítvány boldog, megelégedett ember, s a kialakított
kapcsolat eredményeképpen felkeresi volt pedagógusát és beszámol sikereiről.
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Shubert Zita – Blazicsek Anikó
Tehetséggondozás a Vermes Miklós
Általános Iskolában
Az iskola mint, a tehetséggondozás színtere
Az iskolai tehetséggondozás szükségességéhez nem fér kétség. A tehetséges gyermekek azonosítása után kompetenciáik fejlesztése, tehetségük
kibontakoztatása, gondozása nem csupán egyéni érdek, hanem az egész
társadalom igénye. Ezáltal gazdagodik a társadalom szellemi tőkéje, így válik képessé a korszerű elvárásoknak, új kihívásoknak megfelelni, a változásokra reagálni, ezzel megfelelő környezetet biztosítva az egyén számára.
A tehetségek felismerése, azonosítása a folyamat kezdeti szakasza. Az
iskolának ebben nagy szerepe van. Az iskoláskorú, tehetségígéretnek számító kisgyermek az óvodához képest új lehetőségekkel, új eszközökkel,
módszerekkel, találkozik egy számára teljesen új környezetben. A gyermekekben a tehetség azonosítására a lehető legkorábban figyelmet kell fordítani. Minél előbb tudjuk a fejlődésükhöz a szükséges feltételeket biztosítani, annál biztosabb lehet, hogy tehetségük kibontakozik. A tehetséges
gyermekek felismerésekor elsősorban azokat a szempontokat kell alapul
venni, amelyek segítenek bennünket a kiemelkedő és az átlagosnak mondható kompetencia-együttessel együtt élő gyermekek közti különbségek
meghatározásában.
A felismert tehetségígéretnek számító kisgyermek kompetenciáit fontos
a mindennapi oktató-nevelőmunka során tervszerűen fejleszteni. Ennek
legjellemzőbb színtere az iskola. Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása
azt feltételezi, hogy ez csak magas színvonalon funkcionáló közoktatási
intézményben dolgozó kiváló pedagógusok közreműködésével történhet.
A személyi, tárgyi és anyagi feltételek megléte együttesen biztosítja a kiváló
szakmai munka, ezen belül a tehetséggondozás feltételeit.
A közoktatás-nevelés különböző szereplői által megfogalmazott értékítéletek ritkán tükrözik az egységes, azonos platformon kialakítható minősítést, ezért nagyon nehéz megfogalmazni, hogy milyen a jó iskola. Vajon
az, ahol az ott tanuló gyermekek magas tudásszinttel rendelkeznek, vagy
ahol nagy tudású pedagógusok tanítanak, vagy amelyikben a legmodernebb oktatástechnikai eszközök állnak rendelkezésre, vagy az, ahol jó az
érdemjegyek átlaga, vagy az, ahol a továbbtanulási arány jobb a többi iskoláénál, esetleg az, amelynek tanulói a szaktárgyi versenyeken kimagaslóan
jó eredményeket érnek el?
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Kérdés lehet, vajon az iskoláskorúvá vált tehetséges gyermekének hogyan
választja ki a legmegfelelőbb intézményt a szülő. Milyen szempontokat
vesz figyelembe a választáskor? Mi a helyzet azokon a településeken, ahol
nincs lehetőség az iskolaválasztásra, abba az iskolába kényszerül a szülő
beíratni a gyermekét, amelyik a lakóhelye közelében található? A tehetséges gyermek számára akkor jó egy iskola, ha teljesülnek azok az elvárásai,
amelyeket a pedagógusai felé támaszt. Ezek – többek közt – a megfelelő
mennyiségű és minőségű információ, a nyugodt, munkavégzésre alkalmas
környezet, megfelelő eszközök. Amelyben engedik a gyermek kreativitásának kibontakozását, motiválják, kompetenciáinak megfelelő mennyiségű
és minőségű feladatok elé állítják, lehetőséget kap arra, hogy problémáiról,
gondolatairól beszélhessen, nem különcként tekintenek rá és támogatják őt
abban, hogy a társas kapcsolatait kialakíthassa.
Fontos tehát, hogy tudjuk, milyen elvárásai vannak a tehetséges gyermeknek, mit várnak az őket körülvevő felnőttektől. Akkor lehet alkotó jellegű a tehetséggondozás, ha az iskola, a pedagógus a tehetséges gyermekkel
együttműködik, kölcsönösen figyelembe veszik egymás szándékait, céljait.
A pedagógus szerepe a tehetséggondozás folyamatában
Hatékonyan működő tehetséggondozó gyakorlathoz nemcsak a pedagógus személyiségében rejlő jegyek szükségesek, hanem az is fontos, hogy a
pedagógus megfelelő szakmai felkészültséggel végezze mindennapi munkájának ezt a szegmensét. E feladatban a pedagógus szerepe igen sokrétű.
Szükséges, hogy olyan kihívások elé állítsa tanítványait, amelyek az adott
fejlettségi szintnek, fejlődési szakasznak megfelelnek. Legyen képes mentálisan támogatni a tehetséges gyermeket, tanácsokkal segítse a tehetséges
tanulót és annak családját. Vázolja a továbblépés lehetőségeit, egyéni fejlődési terv szerint fejlessze tanítványa kompetenciáit.
Kisebb hatékonysággal alkalmazhatja a pedagógus a bevált pedagógiai
eljárásokat, módszereket, munkaformákat, eszközöket, ha az adott életkorban a személyiségben végbemenő folyamatokat, a tehetségfejlődés
megfelelő szintjeit nem ismeri. Munkáját segítheti az iskolában dolgozó iskolapszichológus és a fejlesztőpedagógus, akik nemcsak a tehetséggondozásban, de a tehetségazonosításban is részt vesznek.
Az iskola megfelelő hátteret és feltételeket tud biztosítani a tehetséges
tanulók fejlesztéséhez, fejlődéséhez. A szociokulturálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetében fokozott a veszélye annak, hogy a családi
háttér, az ingerszegény környezet, a korszerű életfeltételek hiányos volta
visszavetheti a tehetséges tanuló fejlődését. Ezért is bírnak nagy jelentő140

séggel a tanórán kívüli tevékenységek és a szabadidős programok. Ezek
kompenzálják a sokszor erőteljes hatással bíró visszahúzó körülményeket,
képesek a korlátok helyett a lehetőségeket megvilágítani a hátrányos helyzetű tehetséges gyermek számára. A jól szervezett szabadidős programok
egyszerre jelenthetnek munkát, a kompetenciák fejlődését és szórakozást.
A gyermek egész életére, személyiségének fejlődésére és a tehetségének
kibontakozására kedvező hatással lehetnek.
Tehetséggondozó programok
A mindennapi tehetséggondozó gyakorlat szükségszerűen tervszerű. Az
egyéni fejlesztési terveken túl szükség van az egyes időszakokra tervezett
programok összeállítására. A fejlesztendő területek ismeretében kell megválasztani azokat a programokat, melyek a fejlesztést szolgálják, amelyben
az iskolahasználók, köztük a folyamat főszereplője, a tehetséges tanuló jól
érzi magát. Kellenek szakkörök, táborok, szülőkkel közös kirándulások,
hosszú, tartalmas, közös beszélgetések, közös játékok. Az egyén és közösség formálásában ezeknek a közösen eltöltött, vidám óráknak nagy a fejlesztő hatásuk.
Anyagi források biztosítása
Ahhoz, hogy megfelelő hatékonysággal legyen képes működni az iskolai
tehetséggondozó gyakorlat, anyagi erőforrásokra is szükség van. Ezeket
pályázati pénzből lehet előteremteni. A jó gyakorlat és az anyagi források
kölcsönösen erősítik egymást: minél több szakmailag értékes munkát végez
egy iskola, annál nagyobb eséllyel adhat be pályázatokat nagyobb pénzös�szegekre, ezt az intézményt szívesen támogatják a pályázatot kiíró cégek
abban, hogy a munkáját folytathassa, lehetőségei bővüljenek. Az pedig, ha
az intézmény pénzhez jut, nagyobb lehetőségeket biztosít számára játékok,
eszközök, anyagok vásárlására, programok szervezésére, ajándékok beszerzésére egy-egy verseny vagy kiállítás jutalmazásához.
Iskolánk bemutatása
Iskolánk, a Vermes Miklós Általános Iskola, Budapest XXI. kerületében,
Csepelen, 1985-ben kezdte meg működését. Évek óta ökoiskola és madárbarát iskola vagyunk, Akkreditált Kiváló Tehetségpontként 2013 eleje óta
működünk.
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Kiemelt hangsúlyt fektetünk a kompetenciák differenciált fejlesztésére és a
hátránykompenzációra egyaránt. Nevelőtestületünk célja nem korlátozódik
a tanítási órákon történő ismeretátadásra, sokkal inkább a kompetenciák
fejlesztése, a készségek, képességek, jártasságok alakítása, tanulóink pozitív attitűdformálása kerül előtérbe.
A 2011–2012-es tanévben a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács felhívására csatlakoztunk a Tehetségpontok hálózatához. Oktató-nevelőmunkánk
egyik kiemelt területének a matematikai-logikai kompetenciák fejlesztését
tartjuk.
Tanítványaink sikeressége kiválóan mérhető azokon a szaktárgyi versenyeken, amelyeken részt veszünk. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az
egyéni versenyzés mellett tanulóink megtapasztalhassák a közös cél érdekében való együttműködést, együttgondolkodást. Tehetségsegítő szakkönyvtárunkat folyamatosan bővítjük. Logikai, stratégiai, figyelemfejlesztő
játéktár kialakításába kezdtünk, már mára is gazdagnak mondható a repertoár. Széles skálán mozog azon logikai játékok sora, amelyekkel matematikai logikai játszóházunkat működtetjük. Ezeket tanórai differenciáláshoz,
egyéni fejlesztésekhez, szakköri foglalkozásokhoz, játékdélutánokhoz, játéknapokhoz használjuk rendszeresen.
A Tehetségpont jelentése
„A Tehetségpontok elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció,
a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. A Tehetségpontok összegyűjtik és tematizálva ajánlják fel
az ország és a határon túli térség minden tehetséggondozással foglalkozó
szervezetének a szolgáltatásait. (…) A Tehetségpontok nyílt intézmények,
amelyek a saját településük, régiójuk minden hozzájuk forduló fiataljának
információt és segítséget biztosítanak. Fontos, hogy a Tehetségpontok
munkáját akár alkalomszerűen, önkéntes segítőként pedagógus, pszichológus és az informatikai rendszert kitűnően használó szakember segítse. A tehetségpontokat a tehetséges fiatalokért tenni akaró és tudó helyi közösség
képviselői és/vagy szervezetei alapíthatják meg. Lesz, ahol a Tehetségpont
működtetésére új civil szervezet alakul, lesz, ahol egy korábbi hasonló profilú szerveződés gondozza majd a Tehetségpont működését. (…) A feladat
komplexitása és a fiatalok tehetségének sokszínűsége nem engedi azt meg,
hogy a tehetségeket valamilyen »célprogram«, vagy »akcióterv« csupán néhány, előre gyártott elemet tartalmazó kockájába gyömöszöljük bele. Az
újonnan és újonnan felbukkanó, más és más tehetségek segítése új és új
eszközöket és megoldásokat kíván, amelyeket csak egy jól működő helyi
közösség egészének a kreativitása tud megteremteni.” (Geniusz portál)
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Iskolánk „Jó gyakorlatának” elemei a logikai, matematikai tehetséggondozás területén
Leginkább azt a diákot tekintik „jó matekosnak”, aki sorra nyeri a példamegoldó versenyeket, a legjobb iskolának pedig azt, amelynek falai között
a legtöbb gyermek ér el mérhetően kimagasló helyezést ezeken a versenyeken. Mi nem teljesen így gondoljuk. Fejlesztőek ezek a papíralapú versenyek, de a tehetséges gyermekek többségének nem ez válik leginkább
hasznára jövőjében, felnőtt életében. Főleg nem kisiskolás korában! Rutinos
és magas szintű feladatmegoldáson túl a problémamegoldó gondolkodás,
az alkalmazkodás, az ötletesség, a kreativitás, az elmélyült elhivatottság is
szükséges a kis tehetség igazi kibontakozásához. A magányos üldögélés
a versenypéldák fölött mindennel ellentétes, ami egy éles logikájú, nyughatatlan, állandóan megoldást kereső kisgyermek személyiségére ebben a
korban jellemző. Azoknak a gyermekeknek, akik tehetségesek, s mégis valahol, valamikor eltávolodnak a matematikától, igazán az említett megmérettetések veszik el a kedvüket. Főleg, ha nem igazán érnek el kimagasló
sikereket. A versengés, a verseny lehet motiváló, de legyen inkább alkotó,
magával ragadó, hévvel teli.
Az általunk képviselt tehetséggondozásban széles körben játszatjuk gyermekeinket. A tehetségesekkel többet, nehezebbet és más módszerekkel is
játszunk. Természetesen velük a hagyományos, papíralapú versenyekre is
készülünk, de ügyelünk arra, hogy számukra ne csak erről szóljon a matematika!
Szakkörök
1–7. évfolyamon heti rendszerességgel tartunk 45 perces szakköröket.
A szakköreink befogadó jellegűek, ami azt jelenti, hogy minden érdeklődő
gyermek jöhet matekozni. Éppen ezért kicsit sokan vagyunk vegyes képességekkel, így a versenyeztetést, tehetségfejlesztést nem csak itt oldjuk meg.
Még ötödikben, hatodikban is szükség van a matematika megszerettetéséhez nagyon jó játékokra, logikai feladatokra. A „versenyfeladatok” erre nem
alkalmasak, de természetesen van olyan időszak, amikor zömében ezekkel
foglalkozunk.
Ha matematikát szerető, érdeklődő tehetséget sikerül felfedeznünk, nevelnünk, akkor belső indíttatássá válik, hogy „versenyfeladat-rutint” szerezzen, s nem lesz gond „munkára” fogni. Ha versenyfeladatokon nő fel, pont
az marad ki, ami ebben a korban élvezet a matematikában, s a gyermek
inkább tehernek érzi a feladatmegoldást.
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1. kép. Különféle malomjátékok a második osztályos matematika szakkörön

Egy jó szakköri foglalkozás nem csak matematikával kapcsolatos képességeket fejleszt. A más területen tehetséges gyermek is kap valamit, hiszen
fejlődik a figyelme, memóriája, a verbális felfogása, a szókincs alkalmazásának a folyékonysága stb. Jónak tartjuk a csak a tehetségesekre koncentráló
szakkört is, ha a kiválasztás szempontjai, módszerei elfogadhatók.
A szakkörök másik fontos funkciója a feladatelkötelezettség kialakítása,
erősítése, hiszen a tehetséges gyermeket ez viszi előre. Az összetevők közül
a kíváncsiságot, érdeklődést, tudásvágyat jól tudjuk a szakkörökön fejleszteni. Nem mellékes a teljesítménymotiváció kialakulása sem.
A szakkörökön a kreativitás fejlesztését tartjuk a legfontosabbnak, hiszen
az iskola feladata egy olyan jövőre felkészíteni a gyermeket, mely előre még
5-10 évre sem nagyon tervezhető. A kreativitás viszi előre a világot, ez az
életképesség feltétele! Nagyon fontos, hogy megtanítsuk: bátran tévedjen!
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2. kép.Táblás játékok negyedikesekkel a matematika szakkörön

3. kép. Az elsősök a sakk játékkal ismerkednek
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A szakkörök tartalma
A szakköröket ráhangoló feladatokkal indítjuk. Itt „bemelegítünk”, felpörgetjük a gondolatainkat, teljesítményre hajtunk. A tanár szerepe: facilitátor,
hajtja, „csúcsra járatja” a gyermekeket, hogy az érdemi munka elkezdődhessen. Ezt követik a játékos feladatmegoldások, melyek önálló, elmélyült
munkához vezetnek majd. A tanár csak „kollaborál”, ha kell, együttműködik. A gyorsabban haladóknak mindig rendelkezésre áll differenciált feladat: vegyes kombinatorikai feladatok a tanult összefüggések gyakorlására,
melyet önállóan, vagy csoportokban ellenőrizhetnek készen kapott megoldás segítségével vagy közös ellenőrzéssel. Végül a logikai, stratégiai feladatok, játékok következnek.
2-3 hetente megismerkedünk valamilyen, a matematikában alapműveltségnek számító játékkal:
• megismerkedünk a játék történetével,
• bemutatjuk a játék szabályát, célját,
• bemutatjuk a játékot,
• kipróbáljuk a játékot,
• játékot készítünk (modellezés, produktum előállítása).
Legfontosabb módszer ekkor a vita, ötletelés.
A tanár inkább csak koordinálja az eseményeket.
Sokszor kapnak a tanulók olyan feladatot, mellyel küzdhet a család. Apa,
anya és a gyermekek meghitt matekozásánál nincs szebb családi program!
(A gyermekek beszámolója alapján ez sokszor zárul úgy, hogy apa kijelenti:
nincs megoldás.)
Gyakran tartunk olyan szakkört, mely egy-egy téma köré épül. Pl.: kocka, kombinatorika, testek építése stb. Jobban kedveljük azonban a változatos, témákban, gondolatmenetben összetett szakkörfelépítést. Fenntartjuk
a tevékenységközpontúságot, azaz „használja…”, „alkalmazza…” típusú
elvárásokat támasztani a gyermekek felé.
A szakkörök célja
Reményeink szerint a következő kompetenciák, személyiségjegyek fejlődtek a gyermekekben: problémamegoldó gondolkodás, memória, számolási
készség, figyelemkoncentráció, vitakészség, érvelés, szimbólumhasználat, kommunikáció, megfigyelőképesség, algoritmusok önálló felállítása,
feladatérzékenység, asszociáció, együttműködési képesség, szabálytartás.
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a gyermekek minden évfolyamon
nagy örömmel vesznek részt a szakkörökön.
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Tehetségnap
Iskolánkban az évente egy alkalommal megrendezésre kerülő tehetségnap
egy olyan csapatverseny, ahol kerületünk 3–6. osztályos diákjaiból alakított
négyfős csapatok küzdenek egymás ellen. A tehetségnapot mindig április
elején rendezzük, Vermes Miklós születésnapjához a legközelebbi alkalmas
napon.
A csapatjáték különböző helyszíneken, többségében „híres” matematikai
feladatok adaptációjára készült eszközökkel és feladványokkal zajlik. Minden csapat 8 helyszínre megy, ahol különböző játékokkal, gondolkodtató
feladványokkal ismerkedhetnek meg a gyermekek. Egy helyszínen 15 percet töltenek. A csapatokat egy-egy diákunk kíséri a következő állomásra,
ahol a felügyelő tanárok jelenlétében egy tanulónk adja fel a feladványt,
mondja el a játékot. Mindig két csapat lesz egy helyszínen.
Kapnak olyan feladatot, ahol a csapatok egymás ellen küzdenek, máshol
együtt kell működni a két „idegen” csoportnak, hogy eredményesek lehessenek. Az is előfordul a játék során, hogy egymástól külön tevékenykedik
a két csapat.
Az elérhető pontszám minden helyszínen 10 pont, melyből 7 pontot a
megoldásért (ötletesség, felhasznált segítségek stb., állomásonként másmás szempontok), 3 pontot az együttműködésért kap a csapat (csapaton
belüli, és gyakran a csapatok közötti együttműködésre van szükség a hatékony munkához).
Különleges felkészülést a verseny nem igényel a jelentkező csapatoktól,
annál inkább nagy munkát a szervező iskolától. A játék után, a zsűrizés alatt
a gyermekek uzsonnázhatnak, játszhatnak iskolánk játékaival, kipróbálhatják logikai játszóházunkat, diákjainktól zsonglőrlabdázni, ördögbotozni, jojózni, diabolózni tanulhatnak. Az eredményhirdetésnél mindenki kap egy
diákjaink által készített játékot (3 zsonglőrlabda, ördöglakat stb.). Az első
három csapat tagjai ajándékot választhatnak.
Miért csapatban játszunk? Milyen előnyökkel jár ez a gyermek tehetségfejlődésében? Együtt gondolkodni, dolgozni, csapatban célokat, eredményeket elérni a jövő legvalószínűbb munkaformája. Az a gyermek lesz sikeres, aki amellett, hogy megtalálja azt a munkát, melyben kiteljesedhet, jól
tud csapatban dolgozni. Azaz:
• El tudja mondani ötleteit, logikus gondolatmenetben át tudja adni megoldási javaslatait.
• Képes megérteni, azonosulni csapattársa megoldási terveivel.
• Képes továbbgondolni saját és társa ötleteit, képes a számára „idegen”
gondolatmenetbe bekapcsolódni.
• El tudja fogadni és a magáé fölé helyezni a jobb, a megvalósíthatóbb, az
eredetibb gondolatokat.
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• Meg tudja védeni saját álláspontját, képes ésszerű érvek felsorakoztatására, képes különböző aspektusból megmagyarázni azokat.
• A közös érdekekben meglátja a sajátját, és a saját érdekét képes beágyazni a közös munkába.
• Képes a munkamegosztásban, a feladatok elosztásában elfogadni azt,
amit a csoport a leginkább neki valónak szán, hiszen az viszi a legjobban a csoportot előre, ha mindenki azt a feladatrészt kapja, amiben ő a
legjobb, a leghatékonyabb.
Így a gyermek megtanul igazi csapattaggá válni, közös célokért dolgozni, a
csapatban kiteljesedni. Ez a tehetségét még jobban erősíti, értékesebbé teszi.
Játékkészítés
1. Már meglévő játékok felnagyítása
A legegyszerűbb, hogy a már bevált, megszeretett fejlesztő játékot elkészítjük nagyban, csapatjátékra alkalmassá tesszük. Egyik közkedvelt játékunk
a Callisto. Ez egy játékboltban kapható logikai társasjáték, amely alapján
elkészítettük szőnyegpadlóból a saját változatunkat, s a szabályt kissé módosítottuk, csapatban játszhatóbbá tettük. (Itt az a saját ötlet, hogy milyen
anyagból, milyen módon gyártsuk le a játékot.)
Hasonló módon valósítottuk meg a Qwirkle játékot is, melynek elemeit DVD-tokokba ágyaztuk. A tokokat a családok gyűjtötték. Így készült a
téglás építőnk is, a Brick by Brick játék mintájára. Nagy kedvenc a Rubikszőnyeg is. Az apukák által gyártott óriás ördöglakatokkal akár bent, akár
az udvaron is tudunk játszani.

4. kép. Szőnyeg-Callisto a tehetségnapon, harmadik és negyedik
osztályosok küzdenek
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5. kép. Ötödik osztályosok Qwirkle-versenye

6. kép. Negyedikesek Qwirkle-t játszanak a családi szakkörön
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7. kép. Felnagyított Brick by Brick játék szülőkkel, a családi szakkörön

8. kép. Rubik-szőnyeg a tehetségnapon
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9. kép. Gyerekméretű ördöglakatok a zsibongóban

2. Logikai feladványok átfogalmazása
Adott gondolatmenetre épülő logikai feladványt átfogalmaztunk, adaptáltunk, teljesen más formába öntve, de azonos ötletre, algoritmusra épülő
megoldhatóságra törekszünk. (Ezeknél a játékoknál az átfogalmazás tartalma a sajátunk.)
Ilyen például a híres Hanoi-torony átfogalmazása, tanítványaink egyik
legkedvesebb játéka, a hamburger, melynek alkotórétegei: zsemle alja, hús,
sajt, saláta, zsemle teteje. Velúr anyagból varrtuk, szivaccsal béleltük, szezámmag helyett gyöngyökkel hintettük be. A szabály egyszerű: „Tegyétek
át az öt alkotórészből álló hamburgert a másik asztalra úgy, hogy egyszerre
csak egy réteget tehettek át, és ha egy réteg egy másik fölött volt, soha nem
kerülhet alá! Segítségül használhattok egy harmadik asztalt.”
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10. kép. Hanoi-hamburger-tornya

3. Egyedi játékaink
Egyedi játékaink ötletét, szabályait, megvalósítását végig saját forrásból tervezzük meg.
Népszerű játékunk a „Tökfödők”.
Ez egy logikai készlet. Minden fejre való alkalmatosságot három tulajdonság jellemez: a formája (kalap, baseballsapka, halászsapka), a színe
(kék, sárga, fekete, piros), jelöltsége (emblémás, nem emblémás). A tanteremben kihúzott kötelekre csipesszel akasztjuk fel, így gyorsan lekapható,
fejre tehető.
A játékmester kártyákat húz, melyeken állítások szerepelnek. Ilyenek:
„Kék, nem igaz az, hogy nem lyukas”, vagy „Nem kalap, és nem halász
sapka”. Az a csapat nyer, amelyik többször találja meg a helyes megoldást,
többször teszi az állításnak megfelelő tökfödőt a fejére.
Rendkívül jó, hogy tulajdonságokon belül is bővíthető, a kisebbeknek
szűkíthető (pl. zöld is lehet), a tulajdonságok is ugyanígy differenciálhatók
(pl. anyaga szerint is választható), s a kártyák is logikai műveletekkel nehezíthetők.
Számtornyainkat is ide soroljuk. Nagy összhangra és gyors számolásra
van szükség ahhoz, hogy az oszlop minden oldallapján a számok összege
egyenlő legyen!
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11. kép. A felcsipeszelt tökfödők várják a játékos kedvű csapatokat

12. kép. A szülők is szívesen küzdenek a számtoronnyal

153

Saját készítésű játékainkat azért tartjuk rendkívül jónak, mert
• nagy motiváló hatással bírnak,
• csapattal hozzáférhetőek,
• nagymozgással játszhatók, amelynek feszültségoldó hatása is van és nagyon gyermekközeli,
• mivel gyakran a gyermekekkel készítjük, sajátjuknak érzik, s ez nagyon
szerethetővé teszi ezeket a játékokat,
• csak rajtunk múlik a játék bővíthetősége (pl. még egy réteg a hamburgerbe stb.),
• a közösséget rendkívül jól fejlesztik,
• nem csak a logikára, a matematikával kapcsolatos képességek fejlesztésére hatnak (a helyes fejfedő megszerzéséhez nem csak gyors észjárásra, de gyors lábakra, rövid reakció időre, jó helyzetfelismerésre is
szükség van).
A készített játékoknak van patrónusa. Ez mindig 1-2 olyan gyermek, aki az
adott játékot szereti, a szabályt nagyon ismeri, kiválóan el tudja másoknak
magyarázni. Ezek a gyermekek irányítják a játékokat, teszik ismertté mások
számára. Ők játszatták a Tehetségnapon a vendégcsapatokat, a nyílt szakkörökön a szülőket, a gyermekeket tanították, s a szakértőknek, egyetemi
hallgatóknak is ők mutatták be az adott játékokat.
Logikai, matematikai feladatok „eljátszása”,
dramatizálása
Számos olyan matematikai feladványt ismerünk, amelyet ha „kézbe vehetnénk” sokkal érthetőbb lenne. Az természetes, hogy bizonyos feladatmegoldó rutinnal el kell tudni ezeket képzelni, absztrahálásra képessé kell válni, de nem tanulmányaink elején. Ha igazi megértésre törekszünk, láttassuk
a feladatot, ha az arra alkalmas!
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13. kép. Megelevenedett logikai feladat a tehetségnapon

14. kép. A logikai feladat megoldása érdekesebb „élőben”, mint papíron
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15. kép. Csalafinta palacsinták

Gazdagító tevékenységek
Nem áll módunkban itt mindent felsorolni, hiszen tehetségeseinknek számtalan ilyen jellegű tevékenységet szervezünk. Gyakran tartunk több évfolyam diákjait bevonó, sok résztvevővel megvalósuló, végül az iskola minden diákjának örömöt adó programot. Ilyen volt idén a kockafa. Az alapötlet
kidolgozása után úgy osztottuk el a tevékenységeket, hogy lehetőleg minél
több matematika szakkörös gyermek részt vehessen benne. Így az elkészült
produktum (jelen esetben a kockafa) láttán mindannyian azt érezhették,
hogy részt vettek a megvalósításban. Néhány gyermek a fát cipelte a Dunáról, volt, aki „ültette”, aki a kockákat hajtogatta, aki a fát díszítette. Így lett
az alkotás igazán közös, nemcsak „matekos”, nemcsak dekorációs szerepet
betöltő, de erősen közösségformáló, az összetartozás érzését erősítő.
A kockafa szépségében mindenki gyönyörködhet, hiszen a bejáratnál
helyeztük el.
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16. kép. Kockakészítés hetedikesekkel

17. kép. Az elkészült alkotások
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18. kép. A feldíszített kockafa

Ügyelünk arra, hogy diákjaink
egyéb területeken is fejlődjenek: zsonglőrködünk, kötélen
egyensúlyozunk, célba dobunk,
kardozunk. Ezek a programok
biztosítják a résztvevő gyermekek számára a lazítást, a feszültségoldást, és nem utolsó sorban
erős közösségformáló hatással bírnak. „A neurológiai harmonizáció egyik szórakoztató
módja a zsonglőrködés, amely
a tanulási zavar, figyelemzavar
és hiperaktivitás kezelésében
is hatásos eszköz” (Gyarmathy,
2012).

19. kép. Egyensúlyozó gyakorlat
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20–21. kép. Izgalmas játék a kardokkal való küzdelem. Aki kiesett, csak akkor
állhat vissza a játékba, ha az őt kiejtő játékos is a pálya szélére került

Családi programok
Idén több olyan programot is szerveztünk, amelyben nemcsak a tehetséges
gyermekek és az őket oktató-nevelő pedagógusok vettek részt, hanem a
szülők is. A szülő–gyermek–pedagógus együttműködés nagyon jó hatással
van a társas kapcsolatokra, jobban megismerhetjük egymást, ettől a jövőben
még hatékonyabb munkát remélünk. Voltunk együtt „Matekos-kiránduláson”, szerveztünk matek szakköröket a szülőkkel, három alkalommal meghívtuk a neveléstudomány és a pszichológia neves szakértőit, akik „szülői
értekezleteket” tartottak a tehetségről. Kellemes estéket töltöttünk együtt,
jókat beszélgettünk, rengeteg, eddig megválaszolatlan kérdésre kaptunk
választ, szülők, pedagógusok egyaránt.
Családi játékkészítés

22. kép. A tanórák közti szünetekben jókat lehet játszani
az otthon készült, kiállított logikai játékokkal
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Pályázatot hirdettünk. A gyermekek szüleikkel készítettek logikai vagy valamilyen matematikai kompetenciát fejlesztő társasjátékot. Rengeteg ötletes
munka született. Az aulában kiállított játékokkal heteken át játszottak a gyermekek, ebbe nem ritkán a gyermekükre várakozó szülők is bekapcsolódtak.

23. kép. Egy utolsó játék, mielőtt haza megyünk

Dobókocka kiállítás
Dobókockát lehetett „házilag” készíteni. Meglepő, sokszínű, ötletes megoldások születtek. Minden kategóriában hirdettünk győztest, de emléklap és
ajándék nélkül senki nem távozott.

24. kép. Dobókocka kiállítás a zsibongóban
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Nyílt szakkörök
Közös játékra hívtuk a matematika szakkörös gyermekeket és szüleiket.
Rengetegen eljöttek. Jó volt látni, ahogy a szülők és a pedagógusok is önfeledten játszottak.

25. kép. A családi szakkörön szülők és gyermekek együtt játszanak

Nagy hozadéka ennek a programnak, hogy a szülők alaposan megismerhették az iskolában folyó tehetséggondozó-munkát, láthatták gyermekeiket
játék közben. A tanulóknak, tanároknak is nagy élmény volt ez a program.
A nagyobb diákok szüleikkel egész délután origamiztak és kirigamiztak,
remek alkotások születtek.

26. kép. A felső tagozatos diákok a szüleikkel origamiznak, kirigamiznak
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Matematika szaktábor
2012 nyarán 1–7. évfolyamos tanulókkal utaztunk Délegyházára, matematika szaktáborba. Akkora volt a lelkesedés, akkora népszerűségnek örvendett, hogy idén nyárra két turnust kellett szerveznünk, mert 90 diák jelentkezett. Jó döntés volt, hogy 1–7. évfolyamos gyermekekkel együtt utazunk
a táborba. A nagyobbak gondoskodóak a kisebbekkel, s a matematikával
kapcsolatos tevékenységekben a mentor szerepét is betöltik. A táblás játékokat és a különféle logikai játékokat együtt is nagyon szívesen játszották.
A szigorúbban vett szakkör jellegű matematikai tevékenységet 12 óra és
15 óra között végezzük évfolyamonként. Ebben az időben nem egészséges
napra menni, így a szabadtéri játékokat, a strandolást, a sportolást más időpontokra szervezzük. Amíg 2-3 csoport matekozik, addig a többiek gazdagító tevékenységként kézműveskednek: ördöglakatot, zsonglőrlabdát, poit
(meteort), táblás játékokat, különféle logikai játékokat készítenek.

27. kép. Készülnek az ördöglakatok. 		
						

28. kép. Nem könnyű
a poit megforgatni

A többi programot is igyekszünk matematikával, gondolkodásfejlesztéssel
átszőni. A szabadidőben a gyermekek szívesen játszanak logikai, táblás,
memóriafejlesztő játékokat. Kedvenceink, többek között: a különböző malomjátékok, a Quarto, a Mancala, a Pentago, a golyólabirintusok, a Pylos, a
Gobblet, a Rubik játékok, az ördöglakatok, a Surakarta.
Szívesen hívunk zsonglőröket, akik oktatják a gyermekeket, Rubik-kocka-bajnokot, aki trükkökre tanítja őket.
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29. kép. Gondolkodtató feladatsorok megoldása

30. kép. A két Rubik-kockát egyszerre
rakta ki Balázs 		

31. kép. Érdekes, de nem könnyű
játék a diaboló

Időgépet tervezünk csapatokban, s az elkezdett munka után a csapatoknak
cserélniük kell. Más ötleteit, gondolatait, terveit megérteni, megvalósítani
nagy és fejlesztő kihívás.
A tábori kirándulást is matekossá tesszük: különféle mérőeszközökkel
megmértük a Ráckevei hidat.
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32. kép. Kedvelt játék az időgép készítés

33. kép. Elsősöknek komoly feladat megmérni a Ráckevei híd hosszát
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Hajómalomban búzát, lisztet mértünk. A piacon statisztikai adatokat gyűjtöttünk, melyet a táborban feldolgoztunk. Átlagot, mediánt, móduszt számoltunk, grafikonokat készítettünk.
A piacon az életkori sajátosságoknak megfelelő nagyságú pénzzel fizettünk, így rendkívül sokszor kellett a tanult alapműveleteket alkalmazni.
Idén a Gyöngyösi Állatkertben „Állati matek” címen feladatokat oldunk
meg, melyhez az adatokat az állatkert tábláiról s a személyzettől tudhatják
meg. Tura elhagyatott kastélyában felújítási terveket, költségvetést készítünk. Ügyelünk arra, hogy kötetlen játékra, strandolásra, pihenésre, barátkozásra, közösségépítésre is jusson idő.
A pedagógusoknak nagy munka felkészülni ezekre a táborokra, nagy
lebonyolítani, de hatalmas élmény gyermeknek, pedagógusnak egyaránt.
Jól mutatja ezt, hogy a tábort mi, pedagógusok is mindig nagyon várjuk.

34. kép. Készül a napirend
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Összegzés
A tehetségek azonosítása, gondozása, védelme, a „tehetség-tanácsadás”
komplex feladat. Nagy rész hárul ebből a közoktatással-neveléssel foglalkozó intézményekre. Az iskolában tanító pedagógusok felelőssége, hogy
észreveszik-e, fejlesztik-e a rájuk bízott közösség tagjaiban a tehetséget,
hozzájárulva ezzel a gyermek, egyúttal a társadalom gazdagodásához.
A tehetségek azonosításában és a gondozásban a pedagógusnak együtt
kell működnie azokkal a kollégákkal, akik a gyermek fejlesztésében részt
vesznek (tanítók, tanárok, fejlesztőpedagógus, pszichológus), valamint a
szülőkkel. Fontos, hogy olyan szakmai továbbképzéseken vegyenek részt,
amelyek saját kompetenciáik fejlesztését szolgálják, időt, energiát nem sajnálva magukénak érezzék e nemes ügyet. A tehetségfejlesztés körülményeinek a megteremtése, az anyagi erőforrások elérhetősége minden szereplő
érdeke, ezért – s mert ezek nagyban segítik a munkát – előteremtésük fontos feladat.
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Nagyné Árgány Brigitta
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
tehetséggondozásának alternatív formája
Bevezetés – Foglalkoztatás és iskolázottság
kapcsolata Magyarországon
Magyarországon alacsony a foglalkoztatottság, a munkanélküliek és inaktívak aránya nemzetközi összehasonlításban rendkívül magas. A magyar foglalkoztatási ráta több mint 10 százalékponttal marad el az EU-tagországok
átlagától. E téren való lemaradásunk iskolai végzettségi kategóriánként
igen különböző: a felsőfokú végzettségűekre nézve 3-4, a középfokú végzettségűeknél 7-8 százalékpontnyi, a középfokúnál alacsonyabb végzettségűek esetében azonban már igen jelentős: 15-30 százalékpontot tesz ki.
Az elmúlt 30 év trendjeit értékelve összességében megállapítható, hogy
a körülbelül 35%-os aluliskolázottsági arányból 30 év leforgása alatt
15%-ot sikerült Magyarországnak ledolgoznia. Ennek a fejlődésnek azonban
a 80%-a (12%-nyi csökkenés) esik az időszak első 15 évére. Az 1985 utáni időszakot a legteljesebb pangás jellemzi. E 15 év alatt mindössze 3%-ot
sikerült az alacsony iskolázottsági arányból az országnak lefaragnia. A magyar iskolarendszer tehát változatlan és igen magas arányban folyamatosan
újratermeli a tartós munkanélküliség utánpótlási bázisát: a nagyon alacsony
iskolázottságú népességet. Az egy születési évjáratból a nagyon alacsony
(nyolc osztálynál, illetve szakiskolánál nem magasabb) iskolázottsági szinten megrekedt népesség aránya a nyolcvanas évek közepétől kezdve nagyjából a húsz százalékos szinten stabilizálódott. Ezt az évről-évre újratermelődő húsz százaléknyi iskolázatlan tömeget a középfokú oktatás már csak
úgy lenne képes felszívni, ha az alapfokú oktatás minőségileg radikálisan
megújulna, és képes lenne hozzájuk kreatív módon eljuttatni a modern társadalomban való eligazodáshoz feltétlenül szükséges tudás minimumát.
Magyarország foglalkozási lemaradásának zöme abból adódik, hogy bajok
vannak az alacsony iskolázottságú munkaerő foglalkoztatásával: az EU átlagához képest túl sokan vannak, és rosszabbul is foglalkoztathatók. A hazai
iskolarendszer (és foglalkoztatáspolitika) valódi nagy gondja az alul levők
krónikus iskolázatlansága. Sokan vannak az iskolázatlanok, és a gazdaság
szerkezeti problémái miatt nehezen is foglalkoztathatók. A nagy foglalkoztatási lemaradás tehát döntően erre vezethető vissza – foglalja össze Kertesi
Gábor és Varga Júlia a foglalkoztatás és az iskolázottság kapcsolatát egy
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tanulmányban (Kertesi – Varga, 2005). E néhány mondat súlyos megállapításai közül két lényeges momentum kapcsolható témánkhoz. Ezek a következők:
• a magyar iskolarendszer folyamatosan újratermeli a nagyon alacsony
iskolázottságú népességet;
• az alapfokú oktatásnak minőségében radikálisan meg kellene újulnia
ahhoz, hogy ezeket a kedvezőtlen folyamatokat megállítsa.
Az első gondolatot rögtön ki is egészíthetjük azzal, hogy a nagyon alacsony
iskolázottságú népesség újratermelődése kapcsolatot mutat jelenlegi iskolarendszerünk társadalmi egyenlőtlenségeket növelő mibenlétével, mely
hosszú távon negatívan hat a gazdasági növekedésre. „A nemzetközi szakirodalom szerint erős kapcsolati összefüggések mutathatók ki egy ország
gazdasági ereje, társadalmi fejlődési potenciálja, illetve a társadalom minden tagja számára hozzáférhető és megfelelő minőségű oktatási rendszer
között. Minél kisebbek az oktatási teljesítményben mért eredmények eltérései a társadalmilag előnyös, illetve hátrányos helyzetű csoportok között,
annál nagyobb az ország gazdasági teljesítőképessége” (Jelentés a magyar
közoktatásról. 2006. 377–378.).
A szociokulturális környezet teljesítménybefolyásoló
szerepe az oktatásban
Az elmúlt évtized és napjaink nevelés- és társadalomtudományi kutatásai
egyértelműen kimutatták, hogy jelenlegi iskolarendszerünk nem mérsékli,
hanem növeli és újratermeli a társadalmi egyenlőtlenségeket. Vizsgálatok
és oktatásstatisztikai adatok szerint az iskolában kudarcot valló, lemorzsolódó, leszakadó tanulók aránya nő és a szociokulturális környezet teljesítménybefolyásoló szerepe magas.
A „Jelentés a magyar közoktatásról 2006” című összefoglaló kiadvány
olyan adatokkal szolgál, melyek számokban is kifejezik a családi háttér és
az iskolai teljesítmény közötti erőteljes kapcsolatot. A 2000-ben végzett
PISA-felmérés alapján az OECD-országok összességében a teljesítményt
legnagyobb mértékben (50%) a tanulói jellemzők, legkisebb mértékben
(mindössze 8%) az iskola által nem befolyásolható tényezők magyarázzák.
A magyar közoktatás ettől jelentősen eltér: hazánkban az eredményességet
leginkább a tanulók átlagos társadalmi háttere (a szülők iskolai végzettsége és egyéb családi háttérjellemzők) magyarázza. Ez főképp abból fakad,
hogy a rendszer erősen szegregáló, így az iskola típusa és átlagos társadalmi
háttere nagymértékben meghatározza, hogy milyen eredményt érnek el az
adott intézménybe járó tanulók (Jelentés a magyar közoktatásról, 2006).
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A későbbi vizsgálatok is hasonló kapcsolatot tártak fel a családi háttér és
a teljesítmény közt: „Az OECD-országok sorában Magyarországon a legerősebb a családi háttér és a teljesítmény közötti kapcsolat, a tanulók teljesítménye szórásnégyzetének 26%-a származik az ESCS-index különbségeiből” (PISA, 2009. 56.). „Magyarországon tehát a családi háttér teljesítményt
meghatározó szerepe továbbra is erős, az oktatási rendszer nem tudja ezt
a hatást gyengíteni, így a társadalmi különbségek újratermelését nem tudja
megakadályozni” (uo. 56–57.).
A 2008 júliusában megjelent Zöld könyv1 Bevezetőjének megállapításai
is megerősítik és összefoglalják az eddigi tudományos kutatási eredményeket, egyben arra utalnak, hogy a hatékony megoldások keresése a közoktatás több aspektusát, így témakörünket tekintve is egyre sürgetőbbé válik.
E vitaanyagban szintén megfogalmazódik, hogy Magyarországon működik
a fejlett világ egyik leginkább szegregált közoktatási rendszere, ami a legkevésbé képes mérsékelni a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó induló
különbségeket. Ezzel összefüggésben az oktatási rendszer a legrosszabb
gazdasági helyzetben lévő gyermekek százezrei számára nem nyújtja a jobb
élet esélyét, hanem konzerválja a hátrányokat. A legtöbb ilyen fiatalnak
esélye sem lesz arra, hogy felnőttkorában tartós munkát találjon magának
(Zöld könyv, 2008).
A második irányvonalat tekintve szintén e kötet további fejezeteiből ös�szegezzük azokat a gondolatokat, amelyek rávilágítanak – a magyar közoktatásban az általános iskola kezdő szakaszát nézve – az alapfokú oktatás
megújulásának fontosságára! Nagy József véleménye szerint: „Az iskola nagyon kevés olyan tevékenységet kínál a tanulók számára, amely lehetővé
tenné a különböző társas szerepek, az együttműködéshez szükséges szociális készségek elsajátítását” (Zöld könyv, 2008. 59.), majd a későbbiekben
kiemeli, hogy a tanulásra való késztetés fejlesztése és a cselekvő-tevékeny
tanulás alapvető feltételei a változásnak az iskola kezdő szakaszában.
Csapó Benő állapítja meg a középiskoláról írt tanulmányában, hogy: „…
az utóbbi években egyre sokasodnak azok a jelzések, amelyek az iskola
affektív hatásainak elégtelenségét bizonyítják” (uo. 83.). A megoldási javaslatok közt kiemeli, hogy: „Ki kell dolgozni azokat az indikátorokat, amelyek
alkalmasak lehetnek arra, hogy az affektív szféra fejlesztésének eredményességét jellemezzék. Minden iskolai tantárgyban szisztematikusan fel kell
tárni az affektív szféra fejlesztésére használható tartalmakat, és vissza kell
állítani azoknak a műveltségterületeknek a szerepét, amelyek a fejlesztésre
különösen alkalmasak (például képzőművészet, zene, szépirodalom olvasása)” (uo. 89.).
Zöld könyvnek nevezik a kormányzati intézkedéseket előkészítő, konzultációs célokat szolgáló vitaanyagot, amely vázolja az orvosolni kívánt problémákat és az azokra adható megoldások irányát.
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Havas Gábor írásában megfogalmazza, hogy a magyar közoktatási rendszer
jelentősen felerősíti a társadalmi induló helyzetből adódó esélykülönbségeket, melyben a közoktatási rendszer végletes polarizáltsága, a szegregáció,
a pedagógus-társadalomnak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal
kapcsolatos pedagógiai fatalizmusa és a középosztály azon szemlélete játszik fő szerepet, mely szerint gyermekeit nem kívánja olyan iskolákba járatni, ahol magas a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya. Hangsúlyozza, hogy a mélyszegénységben élők területi koncentrációja tovább
erősíti az iskolai szegregációt. Mivel a társadalmi hovatartozás szempontjából vegyes összetételű osztályok ezeken a területeken nem tudnak létrejönni, így hiányoznak a tanulási motivációt erősítő minták is a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok gyermekei számára (Zöld könyv, 2008). Ez
utóbbi gondolatot folytatva szót kell ejtenünk a roma/cigány gyermekek
iskoláztatásának kérdésköréről.
Roma/cigány gyermekek az oktatásban
Említsünk először néhány adatot az előző évtized e témával kapcsolatos
kutatásaiból! Gazdasági szempontból (is) igen kedvezőtlen, hogy „Magyarországon a munkaképes korú roma férfiak 30,8%-a, a nők mindössze
17,5%-a foglalkoztatott. Minden harmadik cigány tanuló mindkét szülője
munkanélküli” – állapítja meg Gúti Erika egyik tanulmányában (Gúti, 2001.
55.). Ez a tény szoros kapcsolatban áll azzal, hogy a roma/cigány és a nem
roma/cigány gyermekek közt igen jelentős, drámai különbség van abban,
hogy hány éves korban fejezik be az iskolát, illetve abban, hogy befejezik-e
egyáltalán. A nem roma gyermekek 70 százaléka 14 éves korában, a későbbi életkorokban pedig elenyésző arányban végzi el az általános iskolát. A
roma gyermekek esetében az évek keresztmetszetében azonban stabilan
10 százalék körüli azok aránya, akik egyáltalán nem fejezik be az általános
iskolát. Munkaerőpiaci szempontból tehát az általános iskolát befejezett
roma fiatalok összesen 15,6–22,1 százaléka jut be esélyt nyújtó középfokú
képzésbe, míg a nem roma fiatalok esetén ez az arány 34,7–53,2 százalék
(Babusik, 2003).
A kérdést az esélyegyenlőség oldaláról közelítve az alábbi adatokkal
szembesülünk: „A cigány gyermekek oktatási helyzete az utóbbi két évtizedben egyedül az általános iskola befejezése terén javult, a közép- és
felsőfokú képzésben romlott. Az esélyegyenlőtlenségi indexekből kiderül,
hogy „…egy cigány gyermeknek ötvenszer kisebb esélye van arra, hogy
befejezett középiskolai végzettséget szerezzen és felsőoktatási intézménybe felvételizhessen, mint egy nem cigány gyermeknek. …Hiába viszonylag
170

magas a nyolcosztályos végzettségűek aránya, a nyolcosztályos végzettség
értéke szinte semmivé foszlott, s szakiskolai vagy szakmunkás végzettséggel is sokszor a munkanélküliek táborát erősítik a cigány tanulók” (Kende,
2001. 65.) „… a cigány és nem cigány gyermekek között a legnyíltabb törés
a középiskolai továbbtanulásnál áll be. 1994-ben a továbbtanuló nem cigány gyermekek száma a 16 éves korcsoportban 60%, míg a cigány gyermekeknél 6% volt. Ez tízszeres esélykülönbséget jelent közöttük (uo. 68.).
Több kutatás is arra az eredményre jutott, hogy a cigány népesség körében tehát az iskolázottság növelése jelentheti az egyetlen előre vivő utat
a jelenlegi, sokszor kilátástalannak tűnő helyzetből. Hiszen, „ha a gyermekek korán elhagyják az iskolarendszert, jelentősen csökkennek az esélyeik
arra, hogy integrálódhassanak a többségi társadalomba. A cigányok jövője
nagyrészt attól függ, hogy az iskola, a közoktatási rendszer, a tantervek és
maga a műhelyszintű tanítási gyakorlat milyen irányba fejlődik. A cigányok
is kezdenek már úgy tekinteni az oktatásra, mint létük, s még inkább jövőjük kulcsfontosságú tényezőjére” (Forray – Hegedűs, 2003. 90.).
Az esélyteremtés hatékony eszköze:
a tehetséggondozás
„Az esély a legáltalánosabb értelemben azt jelenti, hogy valaki képes arra,
hogy tegyen valamit vagy rendelkezzen valamivel. Ebben az értelemben
az esélyt úgy is felfoghatjuk, mint az egyéni szabadság specifikus esetét.
Az esély tehát valamihez való hozzáférhetőség, valamivel való rendelkezhetőség, ami viszont aktivitást feltételez. Azt jelenti, hogy az esélyhez kell
maga az esély alanya is. Ahhoz például, hogy az esély valóságosan létezzen, nekem tudnom kell, hogy egyáltalán van ilyen lehetőségem. Ha nem
tudom, akkor számomra ez nem jelent esélyt. Ha nem kellően komplex az
információm, akkor kisebb a lehetőségem, az esélyem, mint annak, akinek
több az információja. Ha magamról keveset tudok, akkor szintén csökkenhet az esélyem, ha az én versenyképességeim mások vagy különbözőek,
akkor eltérőek a lehetőséghez való viszonyulásaim, viszonyaim” (Mihály,
1999. 12.).
Érdemes e fogalomkört a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
esélyeire vonatkoztatva a tehetség felismerésével és gondozásával kapcsolatban értelmeznünk, hiszen e csoport esetében látszólag több akadályba
ütközünk. Kiindulhatunk ez esetben is a PISA 2009 Összefoglaló jelentésének egyik megállapításából, mely szerint: „azokban az országokban (azonban), amelyekben erős a kapcsolat a családi háttér és a teljesítmény között,
ott a tanulási lehetőségekben nagy egyenlőtlenségek vannak, és az oktatá171

si rendszer nem képes kiaknázni a tanulókban rejlő lehetőségeket” (PISA
2009. 55.). Ehhez kapcsolódóan megfogalmazható az is, hogy a méltányosságon alapuló oktatáspolitikának célja kell, hogy legyen „egy olyan oktatási
környezet kialakítása, amely hozzáférést biztosít minden tanuló számára
saját egyéni képességei és készségei maximális fejlesztésére” (Jelentés a
magyar közoktatásról, 2006. 381.).
Hiszen pl. tény, hogy a tehetséges gyermekek legtöbbje magas
szociokulturális hátterű családokból kerül ki, illetve, hogy az értelmi képességeket mérő tesztekben a rosszabb hátterű gyermekek kis százaléka
képes magasabb szinten teljesíteni (Gyarmathy, 2003). Az ő esetükben „a
legmegbízhatóbb módszer a tehetség azonosítására a tehetség gondozása,
és ez különösen így van az alulteljesítő tehetségesek esetében. Ezeknél a
gyermekeknél fejlődésük során számos, a képességeik realizálásához szükséges tényező hiányzik, így a későbbi kiemelkedő teljesítményekhez szükséges képességek és személyiségjegyek gyakran ki sem tudnak fejlődni”
(Gyarmathy, 2003. 73.)
A gyermekek meglévő erősségeiből kell kiindulni. A szociokulturálisan
hátrányos helyzetű gyermekek elsősorban a jobb agyféltekéhez köthető képességekben lehetnek kiválóak.
Amiben jók:
• ötletesek, igazi újítók,
• szerepjátszásban kiemelkedők,
• vizuális művészetekben kiemelkedők,
• műszaki érzékük fejlett,
• zenei érzékük, mozgásuk kiváló.
Ezeket a képességeket kell használni a gondolkodási képességek fejlesztéséhez (uo. 74.) „Ezért fordulat kell a pedagógiai szemléletben: értékhangsúlyozás a hátránycentrikusság helyett. A modern pszichológia szerint mindenki tehetséges valamiben. Ez az a pont, ahol a hátrányos helyzet
kompenzálása és a tehetséggondozás – a pozitív énképet hangsúlyozó
egyéni nevelési program – egybeér” (Szárny és teher, 2009. 41.).
A következő fejezetekben e kiindulási pontok jegyében mutatom be a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek körében társadalmi összefogással létrejött tehetséggondozás egy alternatív formáját.
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A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozásának alternatív formája a kaposvári egyetemen
A program indításának indokai, regionális, társadalmi beágyazottsága
Az utóbbi évek oktatáskutatásai azt is igazolják, hogy az alapfokú nevelésioktatási intézmények társadalmi hatásokat mérséklő képessége nagyobb és
tartósabb, mint az iskolarendszer felsőbb lépcsőfokaié. Az azonos adottságokkal induló halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai eredményei az azonos életkorú, eltérő feltételekkel induló gyermekek teljesítményeihez viszonyítva jelentősen elmaradnak. A tehetség kibontakozásának
lehetőségei az ő esetükben gyakran korlátozottak. A család a gyermekeket
számos okból nem tudja támogatni. Mindezen jelenségek hatványozottan
vannak jelen a hátrányos helyzetű régiókban, így a Dél-Dunántúlon is. Mivel a probléma a középiskola szintjéig nem jut el, az általános iskolákra
hárul a feladat, hogy e gyermekeket az „utolsó padból” előbbre juttassa.
Különböző okok miatt az általános iskola ezt a feladatot nem, vagy csak
jelentős erőfeszítésekkel, néhány elkötelezett pedagógus tevékenységének
köszönhetően tudja ellátni. Ezekben az esetekben a gyermek problémáinak kezelése mellett a szülőkkel való kapcsolattartás is jelentős szerepet
játszik. A néhány „sikertörténet” mintát nyújt a közösségek részére, de szélesebb rétegek felemelkedését nem szolgálja. Az előzőek következménye,
hogy alacsony a továbbtanuló halmozottan hátrányos helyzetű diákok száma, és későbbi munkaerőpiaci alacsony esélyeik is erre vezethetők vissza.
Az adott populáció teljes népességének támogatását meg kellene oldani,
melyben jelentős szerepe lehet az iskolarendszeren kívüli tevékenységek
szervezésének. A kutatások ugyanakkor arra is rávilágítottak, hogy több,
ezzel a területtel foglalkozó program pályázati forrásból jött létre, majd az
anyagi lehetőségek szűkülésével nem volt hosszabb távon fenntartható, így
hatását csak korlátozott mértékben tudta kifejteni. Ez fogalmazódik meg
Kende Ágnes szavaiban is: „Kevés a megvalósult program, ha működik is
valami ebből, az partikuláris és elenyésző számú: az iskolán belül talán van
egy ilyen osztály, kihangsúlyozva, hogy kísérleti jellegű, továbbá alternatív
és reform egyszerre, ami gyakran annyira kihívó és újszerű, hogy meg is
szűnik mondjuk egy igazgatóváltással. Vagy, ha túl is éli a kezdeti időszakot, nincs folytatása és a gyermekek szétszélednek további sikerek nélkül”
(Kende, 2001. 70.).
Mindez nyilvánvalóvá teszi, hogy az egyenlőtlenségek leküzdésében
olyan hosszabb távon fenntartható programok segíthetnének hatékonyabban, melyek az alapozó szakaszra koncentrálva a gyermekközpontúságot,
az egyéni bánásmódot és a differenciált nevelést tartják szem előtt.
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Felismerve e folyamatok jelentőségét, 2010 februárjában a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának szervezésében kezdetét vette a helyi önkormányzat két alapfokú oktatási intézménye és egy helyi civil szervezet együttműködésével a halmozottan hátrányos helyzetű kisiskolások országos szinten
egyedülálló komplex tehetséggondozó programja, melyben az iskolák kiválasztásakor a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magas aránya volt
az alapvető.
A program hosszú távú céljai
A felsőoktatási intézmény kettős küldetés megvalósítását tűzte ki célul: egyrészt a társadalmi felelősségvállalásban való fokozott részvételt, másrészt –
hosszabb távon – a régió humán erőforrásának fejlesztését, a foglalkoztatás
növelésének elősegítését, ezáltal a Kaposvári Egyetem régióban betöltött
szerepének növelését és kapcsolatainak megerősítését, az együttműködés
elmélyítését a helyi és a megyei oktatásügy szereplőivel.
Stratégiai célok
Kiemelt stratégiai cél a nevelés-oktatás területén ezzel a programmal példát mutatni az oktatásban megvalósuló „jó gyakorlatok” területén, továbbá a foglalkozásokba bevont halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
optimális személyiségfejlődésének elősegítése és követése az általános iskola alsó szakaszától a középiskola végéig, a szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtésével. Cél a gyermekek – a hagyományos iskolai
keretektől és módszerektől eltérő – művészeti (képzőművészeti és zenei)
tevékenységekbe való bevonása, a matematikai és irodalmi (magyar nyelvi)
nevelés által tanulási kedvük és motivációjuk erősítése, rendszeres iskolán
kívüli, szervezett tevékenységekhez való szoktatásuk, valamint önmagukhoz való pozitív viszonyuk fokozása. Kapcsolódó cél az egyetem hallgatói
számára szabadon választható kurzusként a programban való aktív részvétel biztosítása, továbbá a program működtetésével kapcsolatos tapasztalatok gyűjtése, tudományos célú felhasználása (helyzetelemzés, értékelés,
akciókutatások, esettanulmányok, követéses vizsgálatok stb.), a tudományos eredményeinek közkinccsé tétele és továbbadása. A kutatásokba szakdolgozó és tudományos diákköri munkát végző hallgatók bevonásával a
program jól kapcsolódik az egyetem tehetséggondozó tevékenységéhez is.
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A tehetséggondozó műhely azonosító munkája, módszertana, várható eredmények
Mivel a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók teljesítményei körülményeikből adódóan a nagy átlag teljesítményéhez viszonyítva nem mutatkoznak
kiemelkedőnek, így objektív vizsgáló eljárásokkal nehezen megismerhetők. Ezért a gyermekek kiválogatásánál elsősorban a velük foglalkozó pedagógusok véleményére építünk, akik a gyermekek teljes személyiségének
ismeretében tehetnek javaslatot a programba kerülésre. A tehetséggondozó
munkába bevont tanulók célcsoportját két kaposvári alapfokú oktatási intézmény halmozottan hátrányos helyzetű gyermekei jelentik, akik magas
arányban roma/cigány származásúak. Az iskolákkal és az oktatókkal való
megállapodás alapján a program során főképp a 3. osztálytól a 6. osztályig
szorgalmazzuk a gyermekek tehetséggondozását. Bekerüléskor a korábbi
iskolai eredményekről és teljesítményekről, a tanulási tevékenységekben
megmutatkozó szorgalom, magatartás jellemzőiről és a matematikai, nyelvi, vizuális és/vagy zenei tevékenységek iránti érdeklődésről tájékozódunk.
A csoportok szervezésénél fontos szempontnak tartjuk az alacsony létszámokat, hogy az egyénre szabott fejlesztés minél inkább megvalósulhasson.
A programban a Kaposvári Egyetem főállású oktatói vesznek részt. Egyetemünk hallgatói közül aktív tevékenységet vállaltak az eddigiek során az
óvodapedagógus, a tanító és a gyógypedagógia szakos hallgatók.
A művészeti (zene- és képzőművészet) és matematikai, illetve magyar
nyelvi tehetségnevelő foglalkozások heti rendszerességgel (heti 2x45 percben) folynak három éve a Kaposvári Egyetemen. A matematikai és magyar
nyelvi foglalkozásokra járó gyermekek heti egy zenei foglalkozáson is részt
vesznek. (Ez a vizuális nevelés esetében nem megoldható, mivel ez a tevékenység hosszabb időt vesz igénybe.)
A matematikai tehetséggondozó programban a kognitív kulcskompetenciák, elsősorban a gondolkodási képességek (konvertáló, rendszerező,
logikai, kombinatív képesség) fejlesztése geometriai rejtvényekkel, téri-vizuális képességeket és memóriát fejlesztő feladatokkal, divergens gondolkodást, kreativitást alakító játékokkal (tangramok, társasjátékok, kártyajátékok) történik.
A nyelvi tehetséggondozás során a témakörök feldolgozása mindig tartalmaz nyelvi, irodalmi, publicisztikai gyakorlatokat. A tervezésben fontosnak
tartjuk a szóbeli és az írásbeli feladatok megfelelő arányát, a típusvariációkat
a ráismeréstől a kreativitást igénylő helyzetgyakorlatokig. A kooperatív technikákra alapozunk, bizonyos témakörben a projektmódszert is alkalmazzuk. A
tevékenységek során előnyben részesítjük a drámapedagógiai módszereket.
A zenei program középpontjában a tevékenykedtetés, a konkrét manipulációs tevékenységek (úm. hangszerjáték – Orff-ütőhangszerek, hangszerké175

szítés), a zene szeretetére nevelés, zenei élmények szerzése (hangszerjáték,
ének, zenehallgatás) és a zenei kreativitás fejlesztése (rögtönzéses játékok)
áll, hangsúlyozottan az aktív zenélés által. A zenei tehetségsegítés feladata
mindezek alapján egyrészt a gyermekek zenei adottságainak támogatása
és erősítése, másrészt biztosítani, hogy a zenei nevelésben rejlő személyiségfejlesztő hatások segítő tényezőként szolgáljanak a tehetséges gyermek
egész személyiségének komplex fejlesztésében.
A vizuális foglalkozáson nem egyszerűen a látványszerű, rajzos, reprodukciós vizuális megnyilvánulások fontosak, hanem elsősorban a kommunikációs készség fejlesztése. Ez ad lehetőséget a gyermek számára, hogy
önmagát kifejezze, képes legyen a környezetével vizuális alapú üzenetváltásokra és eligazodjon a mai audiovizuális kultúránkban. A vizuális program a feldolgozás iránya felől alkotási, közlési gyakorlatokat (tervezés,
kivitelezés), a feldolgozás területei szerint közvetlen, személyes témát feldolgozó megismerő, imitáló, elemző, funkcionális, dekoratív, manipulatív
és kifejező, metaforikus feladatokat tartalmaz.
A program hatására mindegyik területen számítottunk az önbizalom
növekedésére, a fegyelmezett viselkedésre, a gyermekek érdeklődésének
fokozódására, a másik elfogadásának és tolerálásának fokozott érvényesülésére, az önfegyelem fokozódására, a szabálytudat fejlődésére. Azt vártuk,
hogy a csoportos tevékenységek nyitottabbá teszik a gyermekeket, fejlesztik
a társakkal való verbális és kiemelten a nonverbális kommunikációt, pozitív
irányba alakítják önfegyelmüket és felelősségérzetüket, produktív együttműködésre és megértő magatartásra szoktatják őket, egyben biztosítják
folyamatos sikerélményhez jutásukat, énképük és önbizalmuk alakulását.
Vártuk továbbá a kompetencia hatására meginduló, a tehetségterületeken
való teljesítménynövekedést. Fontosnak tartottuk az éves munkák során
a gyermekek haladásának folyamatos megfigyelését, elemzését, értékelését és a tapasztaltak beépítését a további gondozásukba. Ennek mérését az
adott foglalkozást vezető oktatók végzik. A teljesítmények értékelésénél az
iskolai eredmények alakulását, illetve egyéni és csoportos feladatmegoldásokat (pl. vetélkedők, zenei bemutató, kiállítás) alkalmazunk.
Eddigi történések és eredmények (2010–2013)
Az első projektciklusban (2010 február–július) megvalósult programok.
Az első félévet zenés-irodalmi összejövetel – „Tavaszi zsongás” (mesejáték bemutatása, hangszeres és énekes darabok bemutatása, képzőművészeti munkák, mesejátékhoz díszletek kiállítása) – zárta, melyen részt vettek
és szerepeltek a gyermekeken kívül az egyetem hallgatói is.
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Az első nyáron egyhetes tábort szerveztünk a tanulók számára az egyetemen, melynek központi elemei a gyermekek számára felkínált kreatív tevékenységek (bábozás, drámajáték, sporttevékenységek, képzőművészeti
alkotó tevékenység, zenei kreatív játékok) voltak. A tábor lebonyolításába
szakmai gyakorlat keretében nappali tagozatos hallgatók is bekapcsolódtak. Ezenkívül a tanulók kirándulásokon vehettek részt a civil egyesület
szervezésében
A második-harmadik projektciklus (2010 szeptember – 2011 június)
során a gyermekek létszámát tíz fővel emeltük, újabb képzőművészeti
csoportot indítottunk, ezáltal még egy kolléga vállalt feladatot a gyermekek nevelésében. Mindegyik területen voltak önkéntes hallgatóink, akik
az oktatók munkáját segítették és az oktatók felügyeletével vehettek részt
a gyermekek foglalkozásain. Az optimálisabb működés és a pályázati lehetőségek kiszélesítésének érdekében a Kaposvári Egyetem együttműködési
megállapodást kötött a programot támogató civil szervezettel.
Az Oktatásért Közalapítvány Tehetséggondozói Alkuratóriumának NTPOKA-XXIII. kódszámú „Roma tehetségműhelyek és fiatal roma tehetségsegítők támogatása” című pályázatának elnyerésével, a civil egyesülettel
együttműködve sikerült a program eszközparkját bővítenünk (úm.: matematikai társasjátékok, hangszerek, vizuális és anyanyelvi nevelés eszközei).
Továbbá e pályázat eredményeként egy roma származású, gyógypedagógia szakos hallgató ösztöndíjasként kapcsolódhatott be a munkába. Szintén
e pályázathoz kapcsolódva jött létre „Tehetségnap” elnevezésű regionális
rendezvényünk, melynek délelőttjén előadásokat tartottunk, délutánján pedig a gyermekek bemutatkozása történt meg a tehetségterületeknek megfelelő foglalkozási területeken a szülők bevonásával. E napon került sor
alkotóműhellyel egybekötve a képzőművészeti tehetséggondozó műhely
újabb kiállításának megnyitására.
A negyedik-ötödik projektciklus (2011 szeptember – 2012 május) idején a program az eddigi időbeosztásoknak és tehetségfejlesztő területeknek megfelelően folytatódott. Szabadon választható tárgyként bekerült
a pedagógusképzési területek tantervébe a „Halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek tehetséggondozása” elnevezésű tárgy. A programban feladatot
vállaló hallgatók száma tovább emelkedett: a matematikai tehetséggondozásba bekapcsolódtak a tanító szakos, matematika műveltségterületes hallgatók. A „Tehetséghíd” programsorozaton belül bemutatkoztak gyermekeink egy matematikai foglalkozás keretében, illetve e napon került sor eddigi
munkánk újabb népszerűsítésére egy előadás formájában. Az évet ismét a
vizuális nevelésre járó gyermekek kiállításának megnyitásával zártuk, mely
egyben az év ünnepélyes lezárása volt, ahol jutalomként a gyermekek oklevelet és könyvet kaptak. A program a következő tanévben is folytatódott,
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a tehetséggondozó tevékenységbe az egyetem Roma Szakkollégiumának
hallgatói is bekapcsolódtak.
Összefoglalva az eddigi történéseket, az alábbi események/rendezvények tették eddig egyedivé ezt az alternatív programot:
• rendszeres, heti kétórás tehetséggondozó foglalkozások négy területen
3–6. osztályos halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára egy felsőoktatási intézményben;
• nyári napközi megvalósítása az adott felsőoktatási intézmény gazdag
infrastruktúráját kihasználva;
• tudományos konferencia kapcsolódása a létrejött alternatív programhoz;
• a program bemutatása és népszerűsítése az oktatásügy egyéb szereplőinek és a gyermekek szüleinek bevonásával;
• egyedi elképzelések alapján megvalósított zárórendezvények (évzáró koncert, mesejáték, kiállítás-megnyitók, kézművesudvar, bemutató
foglalkozások).
A tehetséggondozó munka tapasztalatai a tanulók, az
oktatók, a hallgatók és az iskolák vezetőinek véleménye alapján
A program további eredményei között tarthatjuk számon, hogy egy tanító szakos, ének-zene műveltségterületes hallgató szakdolgozati témaként
választotta és írta meg tapasztalatait (2011). A hallgatók pozitív élményekről és hasznos pedagógiai tapasztalatokról számoltak be. Kiemelték, hogy
olyan foglalkoztatási formákat és módszereket ismerhettek meg, amelyre
eddigi gyakorlataik során nem volt lehetőségük.
Az oktatók véleménye alapján több gyermeknél határozottan nyomon
követhető volt pl. az önbizalom növekedése, a fegyelmezett viselkedésre
való törekvés, az érdeklődés fokozódása, a másik elfogadása és tolerálása,
az önfegyelem javulása és a szabálytudat fejlődése, illetve az adott tehetségterületen a teljesítmény differenciálódása. A munka során egyes területek
esetében (pl. matematika) egyértelművé vált, hogy csak hosszabb távon
érhetünk el tartós eredményeket. Az oktatói tapasztalatok összefoglalása
több publikációban is megtörtént.
Az iskolák visszajelzései szerint a foglalkozásokon való részvétel kimondottan jó hatással van a tanulókra mind magatartásukat, mind szorgalmukat
és tanulmányi eredményüket illetően.
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A program létrehozásakor célunk volt az is, hogy a gyermekek szüleit minél
mélyebben és nagyobb arányban vonjuk be. A velük való együttműködést
több színtéren is igyekeztünk megvalósítani: minden félév kezdetekor szülői értekezletet tartunk az egyetemen, a program zárórendezvényein minden alkalommal számítunk a szülők aktív részvételére, illetve folyamatosan
biztosítunk lehetőséget a programon folyó tevékenységekbe való betekintésre (nyílt napok). A szülők a program kezdetekor rendkívül aktívak voltak, a későbbiekben sajnos érdeklődésük kissé alábbhagyott.
A tanulóktól az előző év során vizuális feladatban érdeklődtünk a program sikerességét illetően. A gyermekek rajzaiból egyértelműen pozitív
hozzáállás tükröződött. Kiemelten pozitívan értékelték a zenei és az irodalmi foglalkozásokat. Több gyermeknek a buszozás és az egyetemen
a számítógépek jelenléte is pozitív élményt jelentett. Negatív benyomásaik
elenyészők voltak. Szintén e tanulók keretében végeztünk pályaképükkel
kapcsolatos rajzos felmérést is („Mi szeretnék lenni?”). Ennek során megállapítottuk, hogy a gyermekek mindegyike rendelkezik korának megfelelő
elképzelésekkel jövőjét illetően. A lerajzolt foglalkozások közt a rendőrtől
az erdészig, az orvostól az ügyvédig találtunk elképzeléseket. Egyetlen irreális, vagy nem tanuláson, majd munkán alapuló jövőbeli választott szakma
sem jelent meg. A rajzokhoz kapcsolódó szóbeli kikérdezés alkalmával az
is kiderült, hogy a gyermekek pályaválasztását jelen esetben pl. nem a szakma anyagi vonzata motiválja, és mindannyian tisztában vannak azzal, hogy
céljaik eléréséhez tanulniuk kell.
A gyermekek érdeklődése és motiváltsága a program iránt töretlen, létszámuk csak külső okok miatt (pl. költözés, iskolaváltás) változik, de így
is kiegyenlítettnek mondható. A lemorzsolódás nem jellemző, ami az ő
esetükben kiemelten jó eredménynek számít. Egy, a matematikai tehetséggondozásra kezdetektől járó gyermekünk 2012-ben felvételt nyert a Csányi
Alapítvány tehetséggondozó programjába és foglalkozásainknak azt követően is aktív részvevője maradt. Több, a programban kezdetektől részt vevő
gyermekünk ért el a három év alatt helyezéseket különböző tanulmányi,
irodalmi (pl. mesemondó) és népzenei versenyeken. Természetesen mindez tükrözi a társadalmi szereplők (pedagógusok, oktatók, szülők, civil szervezet képviselői) együttműködésének eredményességét is.
A zenei foglalkozásokról
„...a zene nemcsak zenére tanít. Ezek a gyermekek jobban számolnak, mert
a ...szám nem elvont fogalom nekik, testükben érzik a ritmussal. Szebben,
pontosabban írnak, mert a kottaírás nagyobb vigyázatra szoktat... A helyes179

írást is gyorsabban megtanulják, grafikai érzékük is fejlődik... nő a gyermek
önérzete;... A gyermek emberi fejlődésének nincs ennél hatásosabb eszköze...” – fogalmazta meg Kodály Zoltán az ének-zene tagozatos általános
iskolákkal kapcsolatban, a zenei nevelés transzferhatásáról szólva (Kodály,
1974. 305.).
Célom e foglalkozásokkal, hogy a zenei nevelésben rejlő személyiségfejlesztő hatások és a zenei nevelés transzferhatása segítő tényezőként
szolgáljon a hátrányok leküzdésében, kifejezetten támaszkodva például a
halmozottan hátrányos helyzetű roma/cigány gyermekek esetében a roma
kultúrában lévő zenei értékekre és az ő esetükben gyakorta előforduló jó
zenei adottságokra. További célom, hogy a csoportos és egyéni zenélés
tegye érdeklődővé és nyitottá a gyermekeket saját zenei kultúrájuk és más
zenei kultúrák megismerésére, fejlessze a társakkal való verbális és kiemelten nonverbális kommunikációjukat, pozitívan alakítsa önfegyelmüket és
szoktassa őket a társakkal való produktív együttműködésre és megértő,
toleráns magatartásra. Ismert tény, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek identitásukkal és saját, belső értékeikkel elégedetlenebbek.
Feladatomnak tartom még, hogy pl. a csoportos zenéléssel biztosítsam
a gyermekek folyamatos sikerélményhez jutását, ezáltal énképük és önbizalmuk erősödését.
Abból kiindulva, hogy e – főképp szociokulturális alapon – halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében a családi nevelésből fakadóan
a kevés verbalizmus, a minél több cselekedtetés, a megfelelő, követendő
modell adása lehet célravezető a tanulási folyamat során, a zenei nevelés
kimondottan alkalmas az érzelmi oldal megközelítésével a hatékony hátránykompenzálásra. Ugyanakkor fontos szem előtt tartani és biztosítani
a lehetőségét annak, hogy a foglalkozások minden gyermeknek abból adjanak többet, ami számára sikerélményt nyújt, ezáltal énképét és önbizalmát erősíti, mert mindez a későbbiekben segítségünkre lehet a hátrányok
leküzdésében. Hiszen „a művészeti tevékenységben szerzett motiváció és
siker nagy segítséget ad a más tárgyakban tapasztalható lemaradás feldolgozásában. A művészeti nevelés a hátrányos helyzetű és a roma tanulók
integrálásának számukra kiemelkedést, pozitív élményt, sikert adó, igen
hatékony eszköze” (Szárny és teher, 2009. 53.).
A program zenei foglalkozásai alapvetően különböznek az iskolában
megszokott ének-zene óráktól, mert:
• az órák négy (hat) kulcsszava: játék, jókedv, élmény, kreativitás, alkotás és önkifejezés;
• kis csoportban, differenciáltan, hangszerekre alapozva történik az órák
szervezése, gyakran foglalkoztatva a gyermekeket egyénileg, párban,
trióban;
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• nem a lexikális (zenei) ismereteken van a hangsúly, hanem a gyermekek
motiválásán, aktivitásának biztosításán, újabb zenei élmények szerzésén;
• az egyéni produkciók beleilleszkednek egy közös, közösségi zenélésbe, ezáltal megadják a gyermekeknek az egyéni sikerélményen túl az
együtt zenélés örömét;
• lehetőség van a társművészetekkel való szorosabb együttműködésre,
így a még szélesebb körű transzferhatásra.
A zenei program sajátossága az is, hogy bár kodályi alapokon és elveken
nyugszik, azokat mégsem a megszokott módon alkalmazza: a foglalkozások során a Kodály-koncepció korábban említett, sokkal inkább nevelési
célokat és személyiségfejlesztést hangsúlyozó elemei kerülnek előtérbe.
Továbbá – mivel a zenei program része egy hosszabb folyamatnak – a közös
zenélési lehetőségek magukban foglalják az egyes közismereti tárgyakkal
(főképp matematika és anyanyelv, illetve vizuális kultúra) való koncentráció kihasználását is, mely által a komplexitás növelhető és a tehetségnevelés további területei nyílhatnak meg.
A foglalkozások felépítése és anyaga
Kezdetben a különböző jellegű foglalkoztatási és szervezeti formák tervezésekor még alapvető információkkal is alig rendelkeztem a hozzám kerülő
gyermekekről. A célokban biztos voltam, viszont a hozzájuk elvezető utakat
és módszereket a tanulók képességeinek, érdeklődésének, irányultságának
függvényében szerettem volna kiválasztani. Így többször előfordult, hogy
a gyakorlat merőben átírta az elméletet és az előre eltervezetteket.
A 45 perces foglalkozásokon általában 6-9 gyermek vesz részt, akik különböző életkorúak (2–6. osztályig) és különböző neműek (a matematikai
csoport esetében több a fiú, a magyaros csapatban több a lány). Helyszínül
a zeneterem szolgál, ahol a székeket körben helyezzük el (kivéve pl. ha vetélkedőt vagy hangszerkészítést tervezek). Az órán használt hangszereket
a gyermekek vehetik ki a szekrényekből, vagy a tanár veszi elő úgy, hogy
pl. a gyermekek becsukják a szemüket és a hangszer hangszíne alapján ki
kell találniuk, melyik hangszerekkel játszunk aznap. Minden foglalkozáson jelenléti ívet vezetünk (egy mosolygós J matricát ragaszthat a gyermek
a neve mellé, ha jelen van, aki nincs jelen, annak a neve mellé szomorú
matrica kerül). Egy félévbe általában 10-12 foglalkozás fér bele.
Változatos foglalkoztatási formákat alkalmazok, melyekhez a gyermekek
hozzászoktatása nem volt mindig zökkenőmentes (pl. az elején némelyek
ragaszkodtak a padban üléshez). Tudatosan kerülöm az iskolai ének-zene
órák megszokott felépítését és a zenei írásbeliséget, hiszen a foglalkozások
célja közt egyik sem szerepel kiemelten. Praktikus kottaolvasási ismere181

tek elsajátíttatására törekszem: csak annyit használunk a zenei notációból
(főképp ritmikai jelek), amennyire szükségünk van. Némely esetben magunk találunk ki olyan „kottákat”, amelyeket könnyedén tudunk olvasni
(pl. egyes dalok közös lejátszásához). A foglalkozások állandó és változó
elemekből épülnek fel, illetve minden félévben készítünk ritmushangszereket és vetélkedünk vagy zenei társasjátékkal játszunk (Egy régi családi
társasjátékunkat alakítottam át zenei játékká.). Minden foglalkozás során
arra törekszem, hogy néhány új zenei anyagot ismerjünk meg, ismételjünk
át és az adott zenei anyagokkal minél több szempontból és minél többet
tevékenykedjünk, így az egyes (a tevékenységekhez nélkülözhetetlen) zenei fogalmakat az élő zenei tapasztalatainkból sajátítsuk el. Az összes játékot úgy építem fel, hogy alkalmat adjon a gyermekek önkifejezésének
megnyilvánulására, az egyéni, a páros és a kiscsoportos zenélésre. Az órák
mindegyike zenehallgatással zárul, melynek aktív és passzív formáját is alkalmazom. Változó elemként szerepelnek például a légzőgyakorlatok (ha
több az éneklés), a mozgásos játékok (nem körjátékok, hanem pl. a ritmus
kijárása, eltáncolása; a dallammozgás eljátszása; a zongorajáték tempójának
és/vagy hangerejének megfelelő szabad mozgás), a vetélkedő és a hangszerkészítés óra.
A közös zenélésben kiemelt szerepet kaptak – különösen a kezdetekkor
– a ritmusjátékok, mert a gátlásosabb gyermekek számára is biztosították
a sikerélményt és a zenei alkotás örömét. A zenei anyagok kiválasztásakor
fontos szempont, hogy megfeleljenek a gyermekek életkorának, érdeklődési körének. Eredetüket tekintve tartalmazzanak magyar, illetve európai
népzenei és műzenei szemelvényeket. Minden esetben elsőbbséget élvez
az élőzenei bemutatás, mivel egyrészt sok hangszer adott ehhez, másrészt
a gyermekek figyelmét is sokkal jobban leköti. Olyan területeket is beillesztek a közös zenélésbe, melyek az általános iskolai zenei nevelésben háttérbe szorulnak (pl. sok egyszerű zenei rögtönzéses-alkotási játék). Minden
esetben törekszem a differenciálásra pl. a zenei anyagok megválasztásával,
illetve a különböző foglalkoztatási formákkal, adott esetben a különböző
művészeti ágakban lévő komplexitást kihasználva (főképp zene-drámatánc).
Minden alkalommal használunk ritmus- és dallamhangszereket (többségében Orff-hangszereket, ún. ritmusbotok, cabasa, guiro, xilofon és
metallofon hangok) és énekelünk is (lásd 3. 4. 5. 6. sz. melléklet: foglalkozásvázlatok). A zenei játékoktól (néhányat ezekből lásd 8. sz. melléklet)
függően a hangszereket önmagukban, vagy kíséretként alkalmazzuk. Egyéb
eszközként szoktak szerepelni ritmus- és dallamkártyák, illetve egyéni és
közös tevékenységként még a tánc (pl. ritmusok kitáncolása). Fontos szempont továbbá a játékok összeállításakor a gyermekek tehetségterületének
figyelembe vétele (lásd. 1. és 2. sz. melléklet játékai).
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A foglalkozásokon kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy a gyermekeket pozitív benyomások érjék, szívesen vegyenek részt a játékokban, ezért sokat
motiválom, aktivizálom és dicsérem őket. Minden alkalommal lehetőség
van a közös zenélésre és – önkéntes alapon – az egyéni megmutatkozásra,
az önkifejezésre is. Nagyon fontosnak tartom, hogy az együtt töltött idő
minél tartalmasabb legyen, továbbá, hogy alaphangulatként a jókedv és a
derű jelenjen meg. Az órákat értékeléssel zárjuk, ahol ők is elmondják, mi
tetszett nekik a legjobban, illetve én is megfogalmazom az észrevételeimet
– összességében és személyre szabottan is. A gyermekek zenei fejlődését
és viselkedését minden óra után rögzítem a későbbi könnyebb nyomon
követés érdekében (lásd 7. sz. melléklet: példák a gyermekek haladásának
bemutatására). Készítettem számukra egy „Hangszereljünk” elnevezésű füzetet, amelybe ők is egyszerű módon feljegyezhetik tapasztalataikat (pl.:
kedvelt dalok, hangszerek, játszótársak, játékok, dicséretek stb.).
Az eddigi munka összegzése a zenei nevelés oldaláról – további módszertani
tapasztalatok

A program egyes – hosszabb távú – célkitűzései a rendelkezésre álló idő
alatt természetesen még nem valósulhattak meg. Ugyanakkor ez a néhány
év is olyan eredményeket hozott, amelyek mindenképpen igazolják a zenei
nevelés személyiségfejlődésben betöltött kiemelkedő szerepét – nem csak
a zeneileg tehetséges gyermekek esetében. Ez több gyermeknél határozottan nyomon követhető, adott esetben hétről-hétre (pl.: önbizalom növekedése, fegyelmezett viselkedés, érdeklődés fokozódása, a másik elfogadása
és tolerálása, önfegyelem fokozódása, szabálytudat fejlődése). Meglepő
volt kezdetben, hogy a személyiségfejlődés csoportszinten is viszonylag
gyorsan (mondhatni párhuzamosan) éreztette hatását: a tanulók segítették egymást (attól a pillanattól kezdve, hogy érezték, ez mennyire fontos),
megkövetelték egymástól az általunk állított szabályok betartását, ezt már
kulturált formában is tudták közölni a másikkal (tolerancia). Kiemelendő
továbbá, hogy nagyszerűen tudnak együtt dolgozni a különböző életkorú
gyermekek: a nagyobbak figyelmet fordítanak a kisebbekre – ha kell, még
a kezüket is megfogják, hogy tevőlegesen segítsenek nekik. (Az azonos
életkorúak ugyanakkor néha nehezebben tolerálják egymást.)
Sohasem gondoltam volna, hogy a merev, szabályokhoz való kötöttséghez ragaszkodnak a gyermekek, számukra (szerintem) egyfajta kapaszkodót, biztonságot, állandóságot jelent. Meglepődve tapasztaltam, hogy egyes
gyermekek mennyire kötődnek pl. a padban üléshez. Ezért nem minden
esetben ragaszkodtam a székek és a padok átpakolásához. Ismét bebizonyosodott, hogy a szabályok fontosak a gyermekek életében, igénylik is
ezeket, ugyanakkor nagyon következetesen be is tartják azokat. Főképp
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akkor, ha azokat közösen állítjuk fel és tartatjuk be. (Pl. ha belépünk a terembe, nem ugrunk neki a zongorának. Csak óra végén játszunk rajta.)
A foglalkozások oldott hangulatban folynak, szintén bizonyos közösségi
szabályok betartásával (pl. nem firkálunk a táblára; nem csúfoljuk a társunkat; segítjük a másikat; türelmesen meghallgatjuk a társainkat; segítünk
a kisebbeknek stb.). Ugyanakkor azt is tudomásul kellett vennem, hogy
amennyiben lehetséges, csökkentenem kell a konfliktusok kialakulásának
forrását. Ez némely esetben olyan egyszerű szervezési feladatot rótt rám,
hogy pl. el kellett biztos helyre tüntetnem a teremben lévő összes krétát és
filcet. (Ellenkező esetben a gyermekek „olthatatlan vágyat” éreztek ezek folyamatos használatára.) Máskor viszont úgy tereltem e törekvésüket mederbe, hogy óra végén kidíszíthették a foglalkozáson szereplő, adott esetben
általuk létrehozott „kottákat”.
Az a gondolat is igaznak bizonyult a gyakorlatban, hogy a zenei élmények és a pozitív megerősítés – legyenek azok akár a saját, akár a társ,
akár a pedagógus által nyújtottak – páratlan módon képesek motiválni
a gyermekeket.
A zenei program mind anyagát, mind foglalkoztatási formáját tekintve
a gyermekek többségénél pozitív fogadtatásra talált. Szeretik és igénylik
a hangszeres órákat, szinte kivétel nélkül szívesen vesznek részt a zenei
tevékenységekben, melyeknek során egyre nyitottabbak, bátrabbak és felszabadultabbak lettek. Mindkét csoportnak más-más arculata alakult ki,
melyet főképp a gyermekek összetétele (életkor és nem) és érdeklődési
köre határozott meg. Beigazolódott, hogy a gyermekek foglalkoztatásában
a manipulációs tevékenységeknek kiemelt szerepet kell játszaniuk a zenei
nevelés során. Viszont ezekből a tevékenységekből képesek az elvont zenei fogalmak megközelítésére. Nemcsak zenei képességeik, de ismereteik
is folyamatosan bővülnek, minden esetben a gyakorlati megtapasztalásból
kiindulva (pl. volt olyan harmadikos, aki a legegyszerűbb ritmusjeleket sem
ismerte; megvizsgáltuk, hogy a zongora miért húros hangszer stb.).
Szándékosan nem mértem fel előzetesen a zenei képességeket, és úgy
gondolom, jól tettem. Több kisgyermekről az együtt töltött idő során derült
ki, hogy jó zenei képességekkel rendelkezik. Némely esetben azokról is,
akikről elsőre ez nem látszott. Ugyanakkor a gyermekek – mivel többségük
nem kiemelkedő zenei képességű – haladása ahhoz képest, amit elképzeltem, lassúbb. Úgy vettem észre, hogy elég hamar (kb. 25 perc) elfáradnak
a mikrocsoportos játékokban, mivel sokkal többet kell munkálkodniuk,
mint pl. egy harmincfős osztályban. Ebből okulva a foglalkozásokba több
pihentető, „passzív” részt iktatok be (pl. ismert dal közös éneklése; a tanár
énekének vagy hangszeres játékának hallgatása).
A gyermekek nagyon kedvelik a szóló-tutti típusú játékokat, illetve azokat, amelyekbe pl. a saját nevüket énekelhetik bele, vagy változtathattak
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valamit a szövegen (pl. az Éliás, Tóbiás kezdetű dalban: egy tál dödölle helyett más szám, vagy dödölle helyett más étel neve). Ilyenkor kapcsolatunk
és társaikkal való kapcsolatuk még szorosabbá válik azáltal, hogy pl. együtt
nevetünk ötleteinken. Ezenkívül még jobban megismerhetjük egymást,
mely a további társas kapcsolatainkat erősítheti. Volt úgy, hogy e játékok
kapcsán pl. kiderült egy étel nevének kicserélésekor, hogy vannak köztünk
kiváló „szakácsnők”.
Törekszem a komplexitásra, különösen a két másik tehetségterületet illetően (matematika, magyar nyelv). Többször találkoznak a gyermekek zenei
fejtörőkkel (logikai feladványok, sorozatok, bűvös négyzetek), nyelvtörőkkel, játékos légzőgyakorlatokkal. Minden alkalmat igyekszem kihasználni
pl. a szép artikuláció, a helyes és érthető éneklés, beszéd kialakítására. Bővítem a gyermekek szókincsét a dalokban előforduló szavak magyarázatával és bemutatásával (pl. dödölle, kikelet, akó stb. lásd 1. 2. sz. melléklet).
A zenei élményeket a foglalkozásokon a tanár hangszeres-énekes játéka,
illetve a gyermekek saját „produkciói” garantálják. Az idő előre haladtával a
gyermekek zenei fantáziája is sokat fejlődött, egyre több egyéni ötlettel és
javaslattal álltak elő. Az évek során kialakult az az állandó hangszerpark is,
melyet a sok megismert hangszer közül azok alkotnak, amelyeken a gyermekek szívesen játszanak. Érdekes módon a gyermekeknek ez a csoportja sokkal inkább előnyben részesíti a dallamhangszereket, holott azt vártam, hogy a ritmushangszereket fogják preferálni. Ennek oka valószínűleg
a hangszerek (xilofonhangok) érdekessége és gyönyörű hangszíne, mely
kiváló minőségüknek köszönhető. (Továbbá valószínű, hogy az iskolai
zeneoktatás során inkább a ritmushangszerekkel találkoznak.) A gyermekek nagy „tisztelettel” és óvatossággal közelítik meg ezeket a hangszereket,
kezdettől fogva vigyáznak rájuk, holott „bekerülési költségüket” sohasem
hangsúlyoztam.
Meglepő volt ugyanakkor, hogy kezdetben a zongora irányába sokkal
bátrabbak voltak. Nem érezték ugyanazt a megilletődöttséget, és hosszú
időbe telt, míg megtanulták, hogy arra a hangszerre is kell vigyázni, és hogy
miért (kvázi szét is szereltük). Ennek módja az volt, hogy minden foglalkozás végén jutalomként „zongorázhattak” egy rövid ideig. A későbbiekben
ezt úgy fokoztuk és tettük hagyománnyá, hogy én játszottam egy dallamot,
ők pedig a nyolckezes kíséret voltak, már meghatározott hangokat ritmikusan billentve. (A zongora iránti érdeklődésüket azóta is motivációként
alkalmazom.)
Kiemelten kezelem minden esetben a gyermekek közötti kommunikációt (pl.: közös zenei tevékenység irányítása tekintettel) és a társas kapcsolatok erősítését (sok páros játék), hiszen a tehetséges gyermeknek be kell
illeszkednie a társadalomba és társai közé is, ami nem feltétlenül zökkenőmentes. A csoportos zenei játékok nagyon jól beváltak az együttműködés
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és a figyelem fejlesztésére, a közös munkálkodások (vetélkedő, hangszerkészítés) tovább fokozzák az egymással való kooperációt. Világosan kitűnt,
hogy kik azok a gyermekek, akik a közösség érdekében kamatoztatják
tehetségüket, és kik azok, akik elsősorban önmagukat helyezik előtérbe.
Kezdetben hagytam, hogy ezek az együttműködések spontán alakuljanak.
A későbbiekben viszont már tudatosan irányítottam a gyermekeket egy-egy
csoportba (pl. a vetélkedőnél). De még három év után is egyes tanulóknál
kénytelenek vagyunk megküzdeni időről-időre az önbizalom hiányával, az
iskolában őket ért kudarcok feldolgozásával (ez különösen a lányoknál jellemző), illetve pl. fiúknál a kitartás hiányával.
Záró gondolatok, a továbblépés lehetőségei
Elsőként kiemelendő, hogy e program sikeres működése a benne szereplők
(felsőoktatási intézmény, önkormányzat, iskolák, civil szervezet, tanulók,
tanítók, oktatók és szülők) együttműködésén alapul. Amíg e résztvevők
párbeszéde folyamatos, alapvető céljaik megegyeznek, konstruktivitásra
képesek az újabb megoldások (gondolok itt pl. a finanszírozási gondok)
keresésében, addig a fenntarthatóság némi zökkenőkkel ugyan, de biztosított. Ez az alapja annak, hogy hosszabb távon gondolkodhassunk – mindenekelőtt a gyermekek érdekeit szem előtt tartva. Továbbá ez adhatna jó
alapot a további, akár integrált csoportokban történő tehetségneveléshez.
Későbbi céljaink közt szerepelhet pl. a gyermekek számára egyéb foglalkoztatási formák gyakoribbá tétele, illetve bevezetése (úm. kirándulás, tábor, látogatás a zeneiskolában, hangverseny-látogatások), illetve a
program további tevékenységi vagy tehetségi területekkel való bővítése.
Elképzelhető lehetne a foglalkozások kiterjesztése 7–8. osztályra, majd a
középiskolás évekre felmenő rendszerben, vagy pl. a nagyobb gyermekek
egyéni mentorálása tehetségterületüknek megfelelően, hiszen a kisiskoláskor a tehetséggondozásban elsősorban az alapozás funkcióját tölti be.
Ezzel összefüggésben tehetséggondozó curriculumok létrehozása a távlati
céloknak megfelelően. Pályázati lehetőségek alapján a későbbiekben ez az
alternatív program kiindulópontja lehetne akár egy olyan komplex, hosszú
távon fenntartható központ működésének, amely a gyermekek foglalkoztatásán, tehetségsegítésén túl a szülők támogatását is igyekezne megoldani. Ezenkívül a gyermekekkel foglalkozó pedagógusok összefogásának és
adott esetben továbbképzésének megszervezését is felvállalná.
Az eddig a programban részt vevő közel ötven gyermek esetében ugyanakkor fontosnak tartom visszatérni az esély korábbi értelmezéséhez és ezzel kapcsolatban ahhoz a célunkhoz, hogy közülük mindegyik gyermek
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fejezze be jó eredményekkel az általános iskolát, majd úgy tanuljon tovább,
hogy:
• tudatában legyen értékeinek, annak, hogy mely területen képes kiemelkedő teljesítményre;
• rendelkezzék egészséges önbizalommal, pozitív énképpel;
• tudja, hogy hová forduljon, ha információt szeretne tanulásával kapcsolatban és e fórumokat és forrásokat képes legyen igénybe venni;
• rendelkezzen reális, képességeiknek és érdeklődési körének megfelelő
célokkal;
• képes legyen tenni azért, hogy kitűzött céljai megvalósulhassanak és
ezek elérésében kitartó legyen.
Hiszen: „Nemétől függetlenül minden gyermek a tehetségek sokaságával
születik. Az embereknek sok csodálatos dologhoz van tehetségük, de ritkán élünk annyi ideig, hogy mindet kibontakoztassuk. Valamennyiünkben
ott él az énekes, a táncos, a művész, a gyógyító, a tanító, a vezető, a bohóc,
a mesélő és így tovább. Lehet, hogy nem hisszük el, lehet, hogy egy része
nem érdekel bennünket, de az nem csökkenti a tehetséget. Mindössze arról van szó, hogy nem ismerjük el, vagy nem tiszteljük önmagunknak azt
a részét” (Marlo Morgan).
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MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet
Példa zenei játékra a matematikai tehetséggondozásban részt vevő
gyermekeknek
Ritmuskártyák találhatók az asztalon: a húzott állítás szerint gyűjts belőlük kettőt!
Állítások:
• Van a kártyáimon titi ritmus. A kártyáimon titi és tá ritmus is van.
• A kártyáimon csak titi és tá ritmusok vannak.
• A kártyáimon nincsen szünet. A kártyáimon van szünet.
• A kártyáimon szünet és tá is van.
• A kártyáimon csak szünet és tá van.
• A kártyáimon titi, tá és szünet is van. A kártyáimon nincs titi. stb.
A kiválogatott kártyák hangoztatása egyénileg/csoportosan változatos
hangszínekkel tapssal-combbal-csettintéssel stb.
Találjatok ki ti is állításokat és gyűjtsetek hozzá kártyákat! A többiek találják ki, mi az állítás!
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Példa a vetélkedő egyik feladatára a matematikai tehetséggondozásban részt vevő gyermekeknek:
Egy zenekarban négyen játszanak együtt: egy hegedűs, egy xilofonos, egy
zongorista és egy furulyás. Milyen sorrendben üljenek le, hogy az alábbi
szabályok igazak legyenek? Írjátok be a hangszerek kezdőbetűjét a megfelelő helyre!
• A xilofonos nem szeret a zongorista és a hegedűs mellett ülni.
• A zongorista a furulyás mellett érzi jól magát.
• A hegedűs mindig az első helyen játszik.
.................
.......1.

.................
....... 2.

.................
.................
........3.		
4.

Tíz dobos játszik egyszerre a színpadon. Hat kivételével mindegyiknek eltörik a dobverője. Hányan játszanak tovább?
2. sz. melléklet
Példa zenei játékra a magyar nyelvi tehetséggondozásban részt vevő
gyermekeknek
Légzőgyakorlatok:
• belégzés – kilégzés: sssssssssssss
• belégzés – kilégzés: szszszszszsz
• belégzés – kilégzés: Fut-robog a kicsi kocsi, benne ül a Haragosi kezdetű vers elmondása (1×, 2×, 3× egy levegővétellel.)
Új dal: Gryllus Vilmos: Mi szél hozott, kis futár? (kérdés-felelet játék)
+ a dal megtanulása; szómagyarázat: kikelet, fűnevelő, futár
+ éneklés 2 csoportban felelgetve, majd csere
Más alkalommal:
Új dal: Gervaise: Táncdal
Hoztam nektek egy új dalt. Figyeljétek meg, mely hangszerek szerepel
nek benne?
A dal megtanulása: (1 versszak)
Szómagyarázat: lant, danájuk
• mozdulatokkal a hangszereknél.
• helyes artikuláció, szép szövegmondás.
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A vetélkedő alkalmával ők ilyen feladatot is kaptak:
Igaz, vagy hamis az állítás? Ha igaz, írjatok mellé „I”, ha hamis írjatok
mellé „H” betűt!
• A zongora húros hangszer.
……………….
• A dödölle egy jármű.
………………. stb.
3. sz. melléklet
Foglalkozásvázlat 1.
Matematika-zene csoport
3. foglalkozás – március
Eszközök:
• C”E”G” és C’G’ xilofonhangok
• ritmushangszerek:
– 2 db claves (ritmusbot)
– 2 db „béka” (ütőhangszer)
– 1 db guiro („kaparós” ritmushangszer)
• zongora
• ritmuskártyák
Zenei anyag:
• Aki nem lép egyszerre – magyar gyermekdal.
• Menetel az ezred – gyermekdal.
• Zenehallgatási anyag: az énekelt dalok tanári játéka zongorán.
A foglalkozás menete
• Ritmikai játék: nevünk eltapsolása, majd „Kinek a nevét tapsolom?”
játék.
• Bűvös négyzet játék: a táblán egy 3×3 négyzetből álló, egy-egy négyzet egy ritmusértéket tartalmazó ábra. Játék: tapsolás, combütés, dobbantás, fülhúzogatás stb. (a gyermekek által kitalált mozdulatokkal) a
négyzetekben lévő ritmusok megszólaltatása különböző irányokban
először a tanár által meghatározva, majd a gyermekek találják ki, mutatják be, a többiek feladata pedig megfejteni a szabályt, ami szerint
társuk haladt.
• Dalfelismerés: Aki nem lép egyszerre (hangkészlet: sz-m-d; szép szövegkiejtés).
– Daléneklés + menetelés helyben, majd körben, majd visszafelé.
– Daléneklés + ritmustaps közösen, majd motívumonként egyenként
haladva.
– Daléneklés közösen (Hányféle hangból áll?).
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– Daléneklés közösen: Menetel az ezred – éneklés helyben menetelve és tisztelegve; éneklés körben menetelve, a „hátra arc” szövegnél
megfordulva.
• Az „Aki nem lép egyszerre” kezdetű dal játéka és kísérete dallamhangszerekkel és ritmushangszerekkel: xilofonhangok C” E” G”
és C’ és G’ + a dal ritmusának hangoztatása ritmushangszerekkel (A
dallamhangszeres és a ritmuszenekar tagjai cserélődnek, körbejárnak a
hangszerek, differenciálás.).
• Alkotási gyakorlat: A xilofonhangok méret (magasság) szerinti sorba
állítása a kör közepén, szabad játék (rögtönzés) egyenként a hangokon.
• Zenehallgatás: a tanár zongorajátéka. A zongora bemutatása (Hogyan
működik? – húrok, kalapácsok stb.).
• Értékelés: személyre szabottan.
A foglalkozáson történtek rövid összefoglalása.
Valami okból a gyermekek nagyon felfokozottan érkeztek a foglalkozásra, már az épületbe lépéskor konfliktusok voltak közöttük és ebből nehéz volt őket kizökkenteni. Nem tolerálták egymást, veszekedtek, sőt hajba
is kaptak volna. Olyan magatartásformákat produkáltak, amelyeket eddig
nem. A hangszerek egyéni használata és az ügyesen dolgozó néhány gyermek folyamatos pozitív megerősítése volt az, ami végül eredményesnek
bizonyult a konfliktusok kezelésében. Továbbá az, hogy a foglalkozás végén az egyéni értékelés részletes volt, amiben alaposan átbeszéltük a történteket.
4. sz. melléklet
Foglalkozásvázlat 2.
Matematika – zene csoport 4. foglalkozás – március
Eszközök:
• ritmushangszerek:
– 1 db claves (ritmusbot),
– 2 db „béka”(és nyeles béka, ütőhangszer),
– 1 db guiro („kaparós” ritmushangszer),
– 1-2 db maracas (csörgő, rumbatök),
• C”E”G” (dallam) és C’G’ metallofon hangok (dallamkíséret);
• ritmuskártyák;
• zongora;
• huszárkártya.
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Zenei anyag:
Ismétlés: Aki nem lép egyszerre – magyar gyermekdal.
Zenehallgatási anyag: „katonás” dalok furulyán és zongorán.
A foglalkozás menete
A gyermekek elhelyezkedése: padok nélkül, körben ülve (állva)
• Táblán ritmuskártyák: hogyan tudod folytatni a ritmussort?
(9 üres kártya) – ritmuskígyó létrehozása ¦ hangoztatni oda-vissza
együtt, párban, majd egyenként testhangokkal (diff.)
• 1. kártya: ti-ti-ti-ti ti-ti tá ¦ Melyik már énekelt dalunk kezdődik így?
(Aki nem lép…)
• Az „Aki nem lép egyszerre” kezdetű magyar gyermekdal éneklése.
• A dallam megfejtése: Találjuk ki, hogyan következnek a hangok? Hányféle hang? (3) mély-közepes-magas „Élő metallofont” játszunk: 3 gyermek a háromféle hang ¦3 „dallamhang” kiosztása a gyermekeknek +
a két kíséret és az egy ritmushangszer (6 gyermek vett részt, kettő hiányzott).
• Hogyan szólalnak meg ezek a metallofonon? A „valódi”hangszerek kiosztása, a dal hangszeres játéka. C’C’C’E’G’G’G’ stb. „kotta” felírása a
táblára. Többszöri játék, majd a kotta letörlése (a gyermekek kérésére!)
¦ játék fejből.
• Rögtönzéses feladat: a 3 gyermeknek (diff.): Találjatok ki más dallamot ugyanezekkel a hangokkal! (A gyermekek fordított sorrendet alkotva találtak ki más dallamot. G’G’G’E’C’C’C’stb.).
• A táborban a huszárok biztosan tréfálkoztak is: Katonás dalok zongorán és furulyán (Bécs várában…, Menetel az ezred, Aki nem lép
egyszerre).
16 kezes játék: mindenki kapott egy hangot a zongorán, miután a tanár
egyszer eljátszotta az összes dalt, miközben figyelték a zongora felnyitott
fedele felett a kalapácsok ütését.
A foglalkozáson történtek rövid összefoglalása:
A gyermekek szinte maradéktalanul betartották az elmúlt alkalommal
megbeszélteket. Mielőtt kinyitottuk a terem ajtaját, összegeztük a „játékszabályokat”. Mindenre emlékeztek. Nagyon ügyes volt a ritmuskártyák közti kapcsolat (szabály) kitalálásában Bence. A ritmus alapján a dalt Kornél
fejtette meg. A dallam játszásában Dani, Kornél és Bence remekelt, ügyesen együtt dolgozva. Evelin szeretett volna nagyon a középpontba kerülni,
ezért néha már zavarta a foglalkozást (pl. kiment akkor is a táblához, amikor nem kellett volna). Ádám érdeklődése akkor erősödött fel, amikor szóló szerepet és dicséretet kapott. A 30-35. perc után már egyre fáradtabbak
voltak a gyermekek.
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5. sz. melléklet
Foglalkozásvázlat 3.
Magyar nyelv – zene csoport 7. foglalkozás – április
Eszközök:
• ritmushangszerek:
– 1 db claves (ritmusbot),
– 2 db „béka” (ütőhangszer),
– 1 db guiro („kaparós” ritmushangszer),
– 1 db maracas (csörgő, rumbatök);
• C’D’E’F’G’ xilofonhangok;
• C szoprán blockflöte.
Zenei anyag:
Ismétlés: Éliás, Tóbiás – mozgással és dallamhangszerekkel kíséret
(xilofonhangok).
Gryllus Vilmos: Mi szél hozott kis futár.
Új dal: Gervaise: Táncdal (Csendülj, pendülj… – szóló és tutti formában,
mozgásokkal kísérve – diff.).
Zenehallgatási anyag: Gervaise: Táncdal – blockflötén.
A foglalkozás menete
A gyermekek elhelyezkedése: padok nélkül, körben ülve (állva).
• Légzőgyakorlat: Fut-robog a kicsi kocsi…
• Éneklés l-s-m hangkészletű dallammal, napi történésekről szabadon
(kérdés-felelet is).
• Dalismétlés: Gryllus: Mi szél hozott… – éneklés együtt, majd párokban, egymást kérdezve + ritmustaps (+ C’ és G’ dallamosztinátó a
kíséret).
• Éneklés szóló-tutti formában hangszerkísérettel (diff.).
• Dalismétlés: Éliás, Tóbiás – dallam megfejtése és memorizálása.
• Dalismétlés: Gervaise: Táncdal.
– rögtönzött mozdulatokkal a hangszereknél;
– helyes artikuláció, szép szövegmondás, szövegmagyarázat;
– a dal előadása szóló + tutti formában – diff. (refrén a tutti).
• Az új dalhoz ritmuskíséret hangoztatása. (A hangszeres résznél mutatjuk a hangszerhasználatot.) – a gyermekek találják ki (diff.).
• Zenehallgatás: Gervaise: Táncdal + kívánságműsor… a tanár éneke,
furulya-, majd metallofonjátéka.
• Személyre szabott értékelés.
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A foglalkozáson történtek rövid összefoglalása:
Kimondottan öröm velük együtt dolgozni. Egyre jobban elfogadják egymást, szívesen együttműködnek, mellőzik a csúfolódást, elismerik a másik
jó teljesítményét. Vannak már kedvenc játékaik, a hiányzóknak mindig pontosan elmesélik, miről maradtak le és segítik őket. Igénylik a tanár énekét,
hangszeres játékát, szeretnek élőzenét hallgatni és abban „gyönyörködni”.
6. sz. melléklet
Foglalkozásvázlat 4.
Magyar nyelv – zene csoport 8. foglalkozás – május
Eszközök:
• ritmushangszerek:
– 1 db claves (ritmusbot),
– 2 db „béka” (ütőhangszer),
– 1 db guiro („kaparós” ritmushangszer),
– 1 db maracas (csörgő, rumbatök);
• C’D’E’F’G’ xilofonhangok;
• F alt blockflöte;
• kendő;
• lepke kártya.
Zenei anyag:
Ismétlés: Éliás, Tóbiás – mozgással és dallamhangszerekkel kíséret (xilofonhangok).
Gryllus Vilmos: Mi szél hozott kis futár.
Gervaise: Táncdal (Csendülj, pendülj… – szóló és tutti formában, mozgásokkal kísérve).
Új dal: Lepke, te kedves – szlovák népdal.
Zenehallgatási anyag:
Gervaise: Táncdal – blockflötén.
Lepke, te kedves – szlovák népdal – metallofonon.
A foglalkozás menete
A gyermekek elhelyezkedése: padok nélkül, körben ülve (állva).
• Kitalálós játék: Melyik hangszerre gondoltam? Egy-egy kisgyermeknek megsúgom egy hangszer nevét: feladata: mutassa el a többieknek, vagy írja körül, melyikre (lant, hegedű, furulya, dob, citera stb.).
• Légzőgyakorlat: Fut-robog a kicsi kocsi…
• Éneklése (Fut-robog...) l-s-m hangkészletű dallammal – alkotási gyakorlat.
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• Dalismétlés: Gryllus: Mi szél hozott… – éneklés együtt, majd párokban, egymást kérdezve + ritmustaps (+ C’ és G’ dallamosztinátó a
kíséret).
• Dalismétlés: Éliás, Tóbiás.
• Dallam- és ritmushangszerek kiosztása „szembekötős” játékkal.
(Ismerd fel a hangjáról!) Hangszeres játék. Dallam-dallamosztinátóritmus.
• Dalismétlés: Gervaise: Táncdal.
• A dal második versszakának megtanulása
– mozdulatokkal a hangszereknél;
– helyes artikuláció, szép szövegmondás, szövegmagyarázat ;
– a dal előadása szóló + tutti formában, diff. (refrén a tutti).
• Az új dalhoz ritmuskíséret hangoztatása (A hangszeres résznél mutatjuk a hangszerhasználatot.) – a gyermekek találják ki (alk.gyak.).
• Zenehallgatás: Lepke, te kedves… a tanár éneke, furulya-, majd
metallofonjátéka.
• Aktív zenehallgatás: lepkék leszünk: ha gyorsabban játszom, fürgébben repkedünk, ha lassabban, ha hangosabban, ha halkabban, ha halkan és lassan…stb.
• Személyre szabott értékelés.
7. sz. melléklet
Néhány zenei játék a foglalkozásokról
• Ha kötötten (legato) játszom a hangszeremen (furulya, zongora),
a gyermekek járjanak egyenletesen. Ha szaggatottan (staccato) játszom
szökdeljenek, ha abbamarad a játék, guggoljanak le vagy álljanak meg.
• Ugyanezt játszhatjuk úgy is, hogy gyorsabban vagy lassabban játszom,
és ennek megfelelően kell lépkedni vagy futni (nem feltétlenül csak
egyenletesen). Ügyesebb gyermekek átvehetik a szerepemet. Nehezítésképp az utóbbi kettőt össze is kapcsolhatjuk. (lassan-halkan; gyorsan-hangosan; lassan-hangosan; gyorsan-halkan).
• A gyermekek ritmushangszereket (lehet az pl. folyami kavics is!) kapnak és azokon egy megadott ritmusmotívumot adnak tovább. A minta
után ők is találhatnak ki új motívumokat. Az is lehet játék, hogy pl. az
egymás után elhangzott két-két motívumot meg kell jegyezni, majd felkerül a táblára (zenei memória fejlesztése + lehet versengeni, ki ebben
a legügyesebb). Ennek változata lehet az is, ha pl. egy ismert mondóka, vers vagy dal ritmusát adják tovább motívumonként, vagy nagyobb
egységekben.
• A tanár hangszerjátékát (xilofon, metallofon, furulya, zongora) a gyermekek előre megbeszélt ritmusmotívummal kísérhetik. A gyermekeket
akár két csoportra is lehet osztani. Egyik csoport pl. ritmusbot, másik
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csoport pl. kavics. Megszólalhatnak a csoportok egyszerre vagy egymás
után, felváltva.
• Hanglánc játék: a gyermekek különböző ritmus, vagy dallam hangszereket kapnak (pl. fémháromszög/metallofon hang). Addig nem szólaltathatják meg a sajátjukat, míg a másik hangszerének hangja meg nem
szűnt.
• Ismert, kedvelt dalainkat énekeljük egymás után, melyben folyamatosan adjuk tovább pl. az egyenletes lüktetést hangszereinkkel. Egy-egy
dal után tovább adhatjuk hangszerünket a szomszédunknak, vagy cserélhetünk, vagy egy-egy párost megkérhetünk rá, hogy dolgozzanak
együtt és egyszerre szólaltassák meg a hangszerüket.
• Dalok éneklése hangszerkísérettel – dallami osztinátó pl. d-m-sz vagy
d-r-m-sz hangkészletű dalokhoz a d-sz osztinátó (dudabasszus) tökéletes (pl. d’ és a’ vagy c’ g’ hangokkal). Lehet a hangokat egy-egy gyermek kezébe adni, majd felváltva játszani, illetve egyszerre is.
• Körbeadunk diót, kavicsot, ritmushangszert stb. egyenletesen, közben
mondókát vagy ritmikus verset mondunk vagy dalt énekelünk. Amikor
a végéhez értünk, akinél van, az mondja meg, hogy hogyan mondjuk
tovább: halkabban vagy hangosabban, magasabban vagy mélyebben,
gyorsabban vagy lassabban stb.
• Ugyanazt a dalt énekeljük, mondókát, verset mondjuk más karakterrel:
dacosan, dühösen, bájosan, kedvesen, mérgesen, bosszúsan, sajnálkozva, jókedvűen, morcosan, pattogósan, csodálkozva, ijedten… vagy
más zenei eszközökkel: staccato, legato.
• Barkochba játék: melyik hangszerre gondoltam? (Mutatom, hogyan
játsszunk rajta.).
• Logikai fejtörők: pl. Folytasd a ritmussort, dallamsort a szabálynak megfelelően! Találd meg, melyik kártya hiányzik a ritmussorból! Miért?
• Betűrejtvény: elbújtatni benne pl. hangszerek nevét.
• Memóriajáték készítése hangszerekkel.
• Ritmusdominó: dominó játék ritmuskártyákkal (egy-egy kártyán két
kettes ütemnyi ritmus található).
• Hangszerkészítés: zenekar alakítása a készített hangszerekből (karmester választása, karmester játék).
• „Becsapós tapsolós”: megy körbe a taps egyenletesen és egy újabb
tapssal (vagy titivel) meg lehet fordítani a kört.
• A csoportos zenei játék irányítása karmesterként, de nem kézmozdulatokkal, hanem tekintettel (az játszik, akire nézek).
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