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A címről az olvasónak sokféle gondolata, kérdése támadhat. Talán úgy gondolja, hogy ez 

mégiscsak túlzás, hiszen nincsenek mindennap konfliktusok, vagy ha vannak, az elég baj. 

Talán az jut eszébe: mindig ugyanazok a helyzetek, személyek okoznak neki konfliktust, 

vagy talán inkább mindig mások. Van, aki azt gondolja, hogy a konfliktus szükségszerű, 

jó, ha van. De akad olyan is, aki mindent megtesz, hogy kerülje azokat, vagy egyenesen 

menekül  előlük.  Akkor  létezik  mindennapi  konfliktus  avagy  sem?

A  téma  sokkal  összetettebb,  semmint  igennel  vagy  nemmel  lehetne  válaszolni  a 

kérdés(ek)re.  Érdemes  azonban  a  fogalmat  tisztázni.  Pontosan  használjuke  a 

mindennapokban?  Gyakran  tapasztalhatjuk,  hogy  az  „egyszerű”  problémahelyzetet  is 

konfliktusnak nevezzük. Aki úgy éli meg, hogy sok konfliktusa van, először gondolja át, 

milyen  helyzeteket  minősít  annak.  Ezek  valóban  érzelmileg  telített  helyzetek? 

A  konfliktus  definiálására  számos  próbálkozás  született. Maradjunk  a  legismertebbnél: 

ha  a  latin  „confligere”  szóból  indulunk  ki,  akkor  „összeütközni,  egymásnak  ütődni”  a 

jelentése.  Ez  az  egymásnak  ütődés  az  emberek  közötti  különbségből  adódik,  aminek 

következtében  legalább  az  egyik,  de  gyakrabban  mindkét  fél  sérül.  A  konfliktus 

legfontosabb jellemzője a kapcsolat sérülése, ami az érzelmek révén jön létre, és ez az a 

pont, ahol az egyszerű problémamegoldást a konfliktustól el tudjuk különíteni. A kérdés 

az,  mennyire  vagyunk  érzelmileg  érintve,  milyen  mértékben  sérül  a  kapcsolat. 

Fontosnak gondolom azonban a személyek közötti konfliktusok előtt néhány gondolatot 

szánni az  „összeütközni” alapján a személyen belüli konfliktusoknak  is, hiszen – ezeket 

valamennyien  jól  ismerjük  –  nincs  szükségünk  egy  másik  emberre,  vannak  belső 

„ütközeteink”  is.  A  döntéshelyzeteink  során  egymásnak  ellentmondó  érdekeket  kell 

figyelembe vennünk. Nem egyértelmű, mi a jó, és mi a rossz, minek adunk prioritást, mit 

tekintünk  fontosabb  értéknek  önmagunk  számára.  Ha  nem  szánunk  elegendő  időt 

SZABÓ GYŐZŐNÉ 

Mindennapi konfliktusaink
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ezeknek  az  érveknekellenérveknek,  belső  hangoknak  a  meghallgatására,  ütköztetésére,  megvitatására, 

többször kerülhetünk a „nagyon bánom már, nem így kellett volna…” helyzetbe.

Schulz  von  Thun  (2005)  belső  csoport  modelljében  megszemélyesíti,  megnevezi  a  különböző  érdekeket, 

értékeket  képviselő  szereplőket  az  adott  belső  konfliktusban.  A  nevek  gyakran  tréfásak  pl.  karrierista, 

szorongó,  hipochonder,  félős,  öntörvényű  stb. Modelljében  fontos minden  szereplő  érveinek meghallgatása, 

megbecsülése. Ez  időigényes folyamat,  lehetőséget kell adni a véleményeik ütköztetésére – még az egymástól 

nagyon különbözőekére is –, és a mindenki számára legkedvezőbb megoldás megtalálására, elfogadására. Nem 

kell félni ettől a belső beszédtől, ez teljesen normális működésmód, egy lehetőség az alapos, több szempontot 

figyelembe vevő megoldáskeresésre.

Belső konfliktusaink megoldásának dupla előnye van. Egyrészt nyugodtabbak lesznek az éjszakáink, a kevesebb 

belső elintézetlen ügyünk miatt. Másészt nem mindegy, hogy a személyek közötti konfliktusokban stabil vagy 

belső konfliktusokkal jobban terhelt személyiségünkkel veszünk részt. Ezek befolyásolják, hogyan éljük meg az 

interperszonális  helyzeteket,  mi  lesz  az,  amit  konfliktusként  észlelünk,  mi  az,  amit  nem. 

Ha  a  személyek  közötti  konfliktusokat  konstruktívan,  együttműködésben  szeretnénk  megoldani,  annak 

legfontosabb  eleme  az  a  képesség,  mennyire  tudjuk  a  másik  személy  helyzetébe  beleélni  magunkat,  az  ő 

helyzetéből,  nézőpontjából  látni  a  helyzetet.  Ezt  mondani  nagyon  egyszerű,  megvalósítani  annál  nehezebb. 

Szerencsére  az  idegrendszerben  az  ún.  tükörneuronok  a  segítségünkre  vannak  ebben  a másik  emberre  való 

hangolódásban. Működésüket sokszor nehezítjük azzal, hogy a konfliktuspartnert „leminősítjük”, megfosztjuk 

értékes emberi mivoltától, mintegy tárgyként kezeljük. 

A  konfliktusok  kezelésnek  központi  eleme  az  érzelmek  kezelése,  ami  kettős  feladat,  a  következőkben 

foglalkozzunk ezzel. Egyrészt hogyan kell a saját, másészt a másik fél érzelmeit kezelni. 

Az érzelmek kezelése az érzelmi intelligencia egyik eleme. A kezelés nem jelenti azok elfojtását, vagy semmibe 

vételét, mert ebben az esetben ők  irányítanak bennünket, kiszolgáltatottak vagyunk a nem tudatosított, nem 

megnevezett érzelmeinknek. Az érzelmekhez energia kapcsolódik. Ha nem kezeljük megfelelően, kerülő utakon 

visszatérnek,  vagy  máshol  jelennek  meg,  esetleg  nagyobb  problémát  okozva.  Az  érzelmek  kezelésének  két 

szélsőséges  módját  napi  tapasztalatokból  ismerjük.  Az  egyik  azok  levezetése,  kiengedés,  kontroll  nélküli 

továbbadása,  ami  konfliktusokban nem  ritka,  de  kevésbé  szocializált módszer.  A  környezet  ezt  igen  gyakran 

agresszióként  éli  meg.  A  másik  véglet  az  érzelmek  elnyomása,  lenyelése,  amely  a  szubmisszív,  önalávető 

viselkedéssel társul. Ez a környezet szempontjából kellemesebb, de maga a személy hosszú távon nem „ússza 

meg” büntetlenül ezt a megoldást. 

Az érzelmek szabályozásáért az ősi agyterület, a  limbikus rendszer a  felelős. A fenti két szélsőséges megoldás 

helyett,  a  több  lépésből  álló  érzelmi  szabályozást  kellene  tanulni,  gyakorolni. 

Érzelmeink szabályozásának első eleme a pontos önészlelés, az érzelmek azonosítása. Csak ezután következhet 

ezek  irányítása,  kontrollálása,  hogy  ne  legyünk  az  érzelmeknek  kiszolgáltatva.  Egyegy  intenzív 

konfliktushelyzet után a résztvevők gyakran megélik azt, el sem hiszik, mit tettek, ugyanis az érzelmeknek való 

kiszolgáltatottság  együtt  jár  a  kognitív,  gondolkodási  folyamatok  csökkent mértékével.  A megélt  érzelmeket 

nemcsak maga a helyzet, hanem annak kognitív kiértékelése váltja ki, ahogyan gondolkodunk róla. Ha képes 
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vagyok  ezt,  a  saját  kognitív  kiértékelésemet,  az  adott  esemény  minősítését  megváltoztatni,  más  érzéseket 

megélni, módosulni fog az általuk indított, kiváltott cselekvés, viselkedés is. Az érzelmek kontrollálása szorosan 

kapcsolódik a halasztani tudás képességéhez, hogyan tanuljuk meg gyermekkorban a megjelenő szükségletek, 

vágyak azonnali kielégítését, vagy annak halasztását. Az érzések közül talán a dühöt legnehezebb szabályozni, 

hiszen ilyenkor önmagunk veszélyeztetését éljük meg. Ha átkeretezzük, ha más lesz a helyzet kiértékelése, ez 

segít az érzelem kordában tartásában, a helyzet megváltoztatásban. 

A  következő  lépés  az  érzelmek megnevezése,  a  verbalitás  egy más  szintre  hozza  az  érzést.  Szabályozhatóbb, 

kifejezhetőbb  és  mások  számára  is  érthető,  értelmezhető  lesz.  A  korábban  már  említett  empátia  a 

tükörneuronok segítségével  járul hozzá a mások érzelmi állapotának  (is) az észleléséhez. Ez pedig – a másik 

ember  érzelmeinek  észlelése  –  az  első  lépés  lesz  ahhoz,  hogy  meg  tudjuk  fogalmazni,  értjük  a  másikat, 

lehetőség  van  a  közös megoldás  keresésére. Hiszen  azt  jeleztem  a másik  felé,  hogy megértem  az  ő  érzéseit, 

elfogadom azokat. A másik  érzéseinek  elfogadása nyitja meg  az utat  a  tartalmi megegyezés  felé. Ha képesek 

vagyunk  az  érzelmek  szabályozására,  akkor  van  esély  egy  konfliktusmegoldási  folyamatban  a megegyezésre.

Thomas  Schmidt  egy  konfliktusbeszélgetés  vezetésére  az  alábbi  lépéseket  javasolja. 

Fontosnak  találja  a  felkészülést  a  beszélgetésre,  mivel  az  átgondolatlanság  gyakran  több  kárt  okoz  a 

kapcsolatokban, mint hasznot. Mindenekelőtt szükséges a saját igényeket és érzéseket tisztázni önmagunkban, 

illetve a benne megjelenő saját érzéseink azonosítását. Ha  tisztáztuk az érzéseinket, át kell  lépni a gondolatok 

szintjére, és megfogalmazni, mi a célunk, mit szeretnénk az adott beszélgetésben elérni. Mi az ideális állapot, mi 

az, amit már el tudnánk fogadni megoldásként? És mi lenne/lehetne ennek az ára kapcsolati szinten? Ha nem 

tudunk valódi együttműködést elérni, akkor bizony az egyik terület (tartalom) előnye összekapcsolódik a másik 

(kapcsolati szint) hátrányával. Még az előkészítő szakasz része az empátia gyakorlása, a másik fél helyzetébe való 

belehelyezkedés.  A  konfliktusmegoldás  alapszabálya:  „ha  nem  vagyunk  mindketten  nyertesek,  mindketten 

vesztesek  vagyunk”. Más  szavakkal, meg  kell  írni  a  konfliktuspartner  „győzelmi  beszédet”! Ő hogyan  jön  ki  a 

helyzetből,  hogy  éli meg  az  ügy,  illetve  önmaga  sikerességét?  A  konfliktus  beszélgetés  sikeressége  nemcsak  a 

személyektől  függ,  hanem  a  körülményektől  is,  idő,  fizikai  feltételek,  külső  zavaró  hatások.   

Ha gondosak voltunk az előkészítésben,  és  elérkezett  a beszélgetés,  ez  tulajdonképpen egy  tárgyalás,  aminek 

mindig  van  (kellene  legyen)  bevezető  szakasza.  Ez  ugyan  kultúránként  jelentősen  különbözik,  de  idő  kell  az 

egymásra  hangolódásra,  a  közös  alap  megteremtésére.  Ennek  a  mértéke  helyzet  függvényében  változik,  de 

hosszú  semmiképpen  ne  legyen,  különösen,  ha  éles  és  mindkét  félnek  „szorongató”  a  konfliktus.  Érdemes 

találni  valamit,  amiben  hasonlóak  vagyunk.  Egy  semleges  téma  jó  alapja  lehet  annak,  hogy  akkor másban 

(konfliktustéma) is lehetünk azonosak, lehetnek azonos gondolataink. 

A  beszélgetést  mindig  a  kapcsolati  szint  kialakításával  kezdjük,  fejezzük  ki  szándékunkat  a  megegyezésre, 

megoldástalálására!  Tisztázzuk  a  feltételeket  (rendelkezésre  álló  idő,  esetleg  kommunikációs  szabály, 

mindenképpen  elvárt  végső  állapot),  valamint  a  kialakult  helyzetet.  A  keretek  tisztázása  biztonságot  ad 

mindkét  félnek. A megoldási szakaszban a kívánságok,  igények kifejezését követően ötleteket kell gyűjteni. A 

konfliktusok megoldásában nagyobb jelentősége van a kreativitásnak, mint elsőre gondolnánk. A mindkét fél 

elégedettsége, a győztesgyőztes megoldás a harmadik alternatíva kereséséhez elengedhetetlen. Veszély  lehet, 
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ha van egy féligmeddig elfogadható megoldás, amit gyorsan elfogadunk, pedig talán tudnák jobbat is találni. 

Ebben  az  „ötletek”  fázisban  szabad  nagyon  távoli  lehetőségeket  is  megfogalmazni,  hiszen  a  szinergia 

érvényesülése alapján  lehet, ez hoz a másik  félnek egy valóban  jó megoldási ötletet. Ezt optimális esetben a 

megegyezés követi. 

Amennyire  fontos  volt  a  jó  kezdés  annyira  fontos  a megfelelő  befejezés  is,  tartalmi  és  érzelmi  szempontból 

egyaránt.  Tartalmi  szempontból  át  kell  tekinteni,  minden  részlet  szóba  kerülte,  maradtake  lezáratlan 

kérdések,  a másik  fél  elégedette; mivel  igen, mivel  kevésbé. Hangulatilag pozitívan  zárjuk  le  a  beszélgetést, 

még akkor  is, ha most – bármi miatt – nem  tudtunk megállapodni. Erre egy következő alkalommal,  amikor 

több  idő,  több  információ  lesz,  visszatérünk,  de  a  kapcsolati  szinten  „jól  vagyunk”. 

A mindennapokban és a pedagógiában  is  jól  ismerjük az önbeteljesítő  jóslat,  a Pygmalioneffektus  fogalmát, 

amelyet  pedagógiai  körülmények  között  Rosenthal  és  Jacobsen  vizsgált.  Természetesen  konfliktushelyzetek 

megoldása  során  is  igaz,  hogy  beállításomat,  attitűdömet  a  konfliktuspartnerrel  szemben  az  tudatosan  vagy 

öntudatlanul  is  észlelni  fogja,  és  ennek megfelelőn  fog  reagálni.  Nem  véletlenül  mondja  a  népi  bölcsesség: 

„Amilyen a mosdó, olyan a törülköző.” A konfliktusmegoldásában tudatos és rejtett szinten zajló  interakciók 

révén mindkét fél egyaránt felelős. 

 

IRODALOM:
BERNDT ZUSCHLAG – WOLFHANG THIELKE(2009)  MINDENNAPJAINK KONFLIKTUSHELYZETEI MEDICINA BUDAPEST.
THOMAS SCHMIDT (2009) KONFLIKTUSKEZELÉSI TRÉNINGGYAKORLATOK ZPRESS MISKOLC 
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Az iskolai kirekesztésnek több oka is lehet. Lehet éppen az iskola szegényes módszertani 

eszköztára  arra  a  lehetőségre,  hogy  a  gyermekek  kibontakoztathassák  tehetségüket.  A 

frontális osztálymunka  túlzott használata  is az okok között van, mert nem garantálja a 

gyerekek közti  interakciót,  így nem bontakoznak ki a  személyiségek, nem mutatkoznak 

meg a tehetségek, a gyengébben teljesítők „eltűnnek” a közösségben, esetleg kiszorulnak 

a peremterületre az osztályhierarchiában. Azonban a rosszabb eset véleményem szerint 

az, amikor egy gyermek a szociális státusza miatt rekesztődik ki. Kutatások szerint ők le

hetnek azok a gyermekek, akik az úgynevezett bullying (bántalmazás) áldozatává válhat

nak.  A  különböző  internetes  közösségi  oldalak  ezeket  a  problémákat  sajnos  meg  is 

sokszorozták  (ennek  neve:  cyberbullying).  Mi  pedagógusok  az  okokat  kereshetjük,  és 

megpróbálhatjuk bevetni  saját  praktikáinkat,  teret  adva  ezeknek  a  gyerekeknek  a  kitö

résre, önérvényesítésre. 

Projektem  során  célom  volt,  hogy megfigyeljem,  hogy  a  drámapedagógia módszereivel 

megelőzhető, gátolhatóe az iskolai kirekesztés, kirekesztődés. A projektemet egy harma

dikos  osztályban  valósítottam meg,  a  foglalkozások megtartásához  az  iskola  biztosított 

nekem  időpontokat. Kerestem az osztályközösségben perifériára kerülő diákokat és en

nek okait, illetve célom volt, hogy a foglalkozások alkalmával felnyissam a gyerekek sze

mét  az  előítéletesség  és  a  bántalmazás  súlyosságára,  főleg  a  kirekesztettek, 

bántalmazottak szemszögéből. 

Hipotéziseim:

 A drámapedagógia módszereivel sikeresen meg lehet előzni, illetve csökkenteni lehet az 

osztályokon belüli kirekesztődést. 

 A dráma foglalkozások során a gyerekekben erősíteni lehet a másság elfogadását. 

 A drámapedagógiai foglalkozások alkalmával meg lehet könnyíteni az új tanulók belé

pését, beilleszkedésétegy már összeszokott környezetbe.

SCHMIDT VIRÁG  

Az iskolai kirekesztődés meggátolása és 
visszaszorítása a drámapedagógia módszereivel
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Módszereim, eszközeim a célok megvalósításához:

Projektem során szükségem volt kérdőíves módszerre, interjúra és foglalkozástartásra is.

A kérdőíveket a gyerekek osztályon belüli kapcsolatai miatt volt szükséges kitöltetnem a tanulókkal. Ezek szim

pátiára irányuló kérdéseket tartalmaztak, kizárólag pozitív kérdések kerültek bele, amit a 24 fős osztályból 22

en töltöttek ki a projekt kezdeti szakaszán, majd a záró szakaszban már teljes létszámmal sikerült rögzítenem. 

Annak oka, hogy az első körben két tanulóval (vegyes ikerpár) nem tudtam kitöltetni, az volt, hogy a kitöltés 

hetén érkeztek az osztályba, és még nem ismerték osztálytársaikat, név szerint sem. Az ő esetükben így a kime

netel lett a fontos a projektem szempontjából. 

Interjút  az  osztályfőnökkel  készítettem,  ami 

azért volt  szükséges, hogy megbízható és hiteles 

forrásból  kapjak  információt  az  osztályképről,  a 

betöltött  szerepekről,  a  kirekesztett  gyerekekről 

és ezek okairól. Ezeket az információkat vetettem 

össze az első kérdőív eredményeivel, ami a kiérté

kelést könnyítette meg számomra, és a foglalkozá

sokat  már  a  gyerekekre  szabva  írtam  meg, 

amelyek  alkalmazkodtak  az  osztály  adott  problé

máihoz, mint a kirekesztés, a másság elfogadása és 

az új  tanulók befogadása. Kértem, hogy beszéljen 

nekem az osztálylégkörről,  az osztály életében ki

emelkedő  tanulókról,  legyen  az  pozitív  befolyás 

vagy  éppen  negatív  befolyás.  Összességében  az 

osztályfőnök  elmondása  szerint  egész  kiegyensú

lyozott, ám „klikkesedő” osztály a harmadik. Dup

la  annyi  lány  van,  mint  fiú,  így  a  hangadók

többsége is a lányok közül kerül ki, de a fiúk a többség ellenére sincsenek elnyomva. 

Az előzetes kérdőívek kitöltetése után a kérdőívek válaszait felvittem a Szociometria nevű programba, amelyet 

az iskolától kaptam meg erre a célra. Felvittem a kérdőívek válaszait, majd a program elkészítette számomra a 

kölcsönösségi  és  gyakorisági  táblázatot,  valamint  a  szociográfot.  Ezután  az  applikáció  készített  egy  reportot 

számomra, amiben már szerepeltek a különböző indexek (kölcsönösségi index, sűrűségi mutató) és a kötődések 

aránya  (eredmények alább). Az első elvégzett mérést pedig rögtön követte a nagy alapossággal megtervezett 

drámahét foglalkozásainak megtartása. 

Pár gondolat a drámahétről: Úgy érzem, hogy a célomat sikerült elérni, a gyerekek megértették, hogy nem hagy

hatjuk (sem magunkat és másokat sem), hogy akár szóval, akár cselekedettel bántalmazzanak. Tisztában vannak 

azzal, hogy felnőtt bevonása igenis szükséges, főleg szélsőséges esetekben. A dráma hét végeztével, örömmel vet

tem észre, hogy az új fiú elkezdett barátkozni a többiekkel. Ahogy én észrevettem, az egyik fiúval szorosabban is, 

egész  foglalkozás alatt együtt voltak. Az utolsó  foglalkozás végén  lévő  levezető gyakorlat után, amelyben  leírták 
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egymásnak, hogy mit szeretnek egymásban, az új fiú boldogan jött oda hozzám, és mondta, hogy nagyon sok jó 

dolgot írtak neki, és ennek mennyire örül. Remélem, sikerült pár diák között szorosabb kapcsolatot kialakítani a 

foglakozások  alatt,  és  az  új  gyerekeknek  is  meg  tudtam  kissé  könnyíteni  a  beilleszkedést.

Az első szociográf eredményei: 

Az eredmények alapján a csoport szerkezete tömb szerkezet, megvannak a központi személyek és a kapcsolatok 

többsége tőlük indulnak ki. A gyerekek 75%nak van az osztályban kölcsönös kapcsolata, ami azt jelenti, hogy a 

csoportban a magányosak száma igen alacsony. Minél nagyobb ez a mutató, annál kevesebb a magányosak szá

ma. A közösség stabilnak mondható, ugyanis a sűrűségi mutató 1,50. Ha ez a mutató 1 fölött van, akkor beszél

hetünk stabil közösségről. Az első mérés alapján 6 kirekesztett gyermeket találtam. Ezek közül kettő gyermek 

(ikrek) a két új tanuló volt a kérdőív kitöltésekor, a többiek azonban szociális helyzetük, vagy éppen passzivitá

suk miatt helyezkedtek el a peremterületeken. 

A második szociográf eredményei: 

A drámahét órái után ismét megkértem a gyereke

ket, hogy töltsék ki a kérdőíveket, hogy fel tudjam 

mérni az osztályon belüli kapcsolatokat. Változást 

reméltem benne,  hiszen  egész  héten  az  elfogadás 

volt a témakör különböző meséken, játékokon ke

resztül.  Az  eredmények  a  követezők  lettek: 

A  csoport  szerkezete  ismét  tömb  szerkezet  lett. 

Egyetlen nagy kiterjedésű tömb fogja össze a kö

zösség  több  mint  felét.  Kevés  lett  a  magányos 

gyermek,  kevesen  kerültek  a  peremterületre.  A 

kölcsönösségi  index  a  csoportban 88%ra  emel

kedett,  ami  alapján  lényegesen  javult  a  gyerme

kek  integrálása  az  osztályközösség  életében.  A 

sűrűségi mutató  itt  is  1,50,  azaz  a  közösség  to

vábbra is stabilnak mondható. A csoportban igen 

sok a háromszoros kölcsönös kapcsolatok száma, szám szerint 5. Ez azt  jelenti, hogy a  rokonszenvi kérdések 

alapján sokan egymást írták be ugyanazon kérdésre, ami alapján köztük nagyon szoros barátság feltételezhető. 

Kapcsolatok nélküli gyermek nincsen az osztályban, olyan előfordul, hogy nem kölcsönös a kapcsolat, de sze

rencsére teljesen kirekesztett gyermek nincs már. A projekt hét végére az ikreknek kölcsönös kapcsolatuk is ki

alakult egyegy másik tanulóval az osztályból.  

Kevésbé népszerű tanulók továbbra is maradtak az osztályban (főként a passzív hozzáállásuk miatt), de a kap

csolati hálózatba kivétel nélkül minden tanuló bekerült. 

Kutatásom során jól átvilágítható képet kaptam az osztály szociális életéről mind a kezdeti állapotról és a drá

mahét után kialakult kapcsolati rendszerről is. 
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Konlúzió:

A projekt hetem eredményesen zárult és kimondható, hogy a drámapedagógia módszereivel a gyerekekben nö

velhető az empátia és a nyitottság, csökkenthető a kirekesztés, kirekesztődés előfordulása, akár hosszabb távú 

foglalkozások  tartásával megszüntethető  is  lehetne. A  gyerekek  a  foglalkozások hatására nyitottabbá  válnak  a 

másság elfogadására és empatikusabbak lesznek egymás iránt. A közösségbe belépő új gyerekek beilleszkedését 

is elősegíthetjük a dráma foglalkozások segítségével.

Szerencsémre egy nagyon jó légkörű osztályban végeztem a projektet, a gyerekek őszintesége és érdeklődő, fe

gyelmezett magatartása  segítette a munkámat. A  foglalkozások hatására a gyerekek nyitottabbak  lettek az új 

gyerekek  iránt, beszélgetéseket kezdeményeztek velük, becsatlakoztak az osztály közösségi  életébe,  játékokba 

invitálták őket napközben is. Az ikerpár lány tagjának a beilleszkedése előbb megtörtént, mert a lányok befoga

dóbbak, a fiúé kicsit nehezebb volt. A fiúk nem voltak annyira nyitottak a befogadásra, főleg a kezdetekkor, de 

azóta a helyzet javult, s ő is sikeresen beilleszkedett. A foglalkozások alkalmával is egyre nyitottabbak lettek az 

új gyerekek és az osztály többi tagjai is egymás felé. A kezdetekkor kívül ültek az ikrek a feladatok, beszélgetések 

alkalmával, majd ahogy múlt  az  idő,  annál  többször  szólaltak meg,  és  a  feladatokba való bekapcsolódásuk  is 

folyamatosan növekedett. 

Összességében úgy gondolom, a projekt hetem sikeres  lett, hiszen sikerült az osztály szociális életében a drá

mapedagógia eszközeivel pozitív változást elindítanom.
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2020 augusztusában lehetőségem nyílt részt venni egy történelemtanároknak szóló öt napos 

továbbképzésen. A képzés az Országgyűlési Múzeum és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának 

közös rendezése volt. Helyszínül az Országház szolgált. A program a „Látszatparlamentariz

mus”  –  Politikai  élet  Magyarországon  1945  és  1956  között  címet  viselte.

A második világháború utáni időszak eseményei és döntései a jelenünkre is hatást gyako

rolnak. Ekkor olyan politikai közeg alakult ki, amely a kommunista hatalomátvétel miatt 

mind  a  magyar  politikai  fejlődést,  mind  pedig  a  politikai  kultúrát  évtizedekkel  vetette 

vissza. A „látszatparlamentarizmus” fogalmának megragadása és tanórai bemutatása tör

ténelemtanárként sem könnyű feladat. Személy szerint egy olyan szűk elit bábjátékát ér

tem ez alatt, amely egy egész országot rendel alá egy eszmének, miközben a saját igazságát 

hangsúlyozza. A döntéshozói tér szűk, egy irányba mutató, emiatt megfelelési kényszerből 

hoznak sokszor irracionális, a normalitással szembemenő törvényeket vagy inkább rende

leteket, amelyek súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel járnak. A történelem 

e viharos korszakának tanítása éppen ezért megköveteli, hogy a szélsőségek miatt sokkal 

többet foglalkozzunk a háttérben húzódó okokkal. Ugyanakkor meglátásom szerint elen

gedhetetlen,  hogy  hétköznapivá,  kézzel  foghatóvá  tegyünk  bizonyos  témaköröket  legin

kább játékos módszerekkel, mert a gyakorlat sokat segíthet a logikátlannak tűnő döntések 

logikus megértésben. A továbbképzés és témája éppen azért  jelentős és hiánypótló, mert 

számtalan érdekes és az oktatásban kevésbé hangsúlyos tudásanyag került reflektorfény

be. A program során végig olyan érzés fogott el, mintha a kulisszák mögött járnék. A szer

vezők  nem  törekedtek  arra,  hogy  mindent  bemutassanak,  azonban  jól  választottak 

fókuszpontokat  (pl.:  egyházüldözés,  határon  túli  magyarsághoz  fűzött  viszony). 

A délelőttök során különféle előadásokat hallgattunk meg a korszak egyegy kutatójától, a 

délutánok pedig a „gyakorlat  jegyében” teltek. A gyakorlat során három érdekes,  játékos 

tanulási módszerrel  ismerkedtem meg, melyek nagyon inspirálóan hatottak a pedagógiai 

Emlékek egy nyári továbbképzésről

BALOGH DÁNIEL
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munkámra.  Először  egy  szimulációs  játékot  próbálhattunk  ki,  ahol  a  „hóhértörvényt”  vitattuk meg  politikai 

szereplők bőrébe bújva. Én Révai Józsefet alakítottam az ülésteremben. A szerepjátékhoz mindenki kapott egy 

mappát,  amelyben  az  általa  formált  karakter  életútja  és  a  vitában  foglalt  álláspontja  volt  olvasható,  emellett 

kézhez kaptuk az 1946. évi VII. törvénycikket. Az életrajz segítségével könnyebben azonosulni lehetett a törté

nelmi  személlyel,  ami bármilyen más  témafeldolgozás  során  is hasznos  lehet. A parlamenti  vita  előre megírt 

forgatókönyv szerint zajlott, így adva volt a felszólalás sorrendje és az időkeret. A gyakorlat könnyen átültethe

tő a tanterembe annak átrendezésével, a tanulók szerepének tisztázásával és a keretek meghatározásával. A di

ákok megtapasztalhatják ez által a törvényhozás működését, a korabeli politikai gondolkodást és nem utolsó 

sorban a vitakészségüket is fejleszthetjük. 

A következő alkalommal a korszak pártjainak kampányát kellett megterveznünk pártokra tagolódva. A feladat 

egy beszéd megírása és annak előadása volt. Egyikünk egy pártvezért testesített meg. Mindehhez korabeli vá

lasztási plakátokat és szöveges  forrásokat kaptunk. A csoportmunka során  figyelembe kellett vennünk a kor

szak és a párt nyelvezetét, fogalmazásmódját, ami elsőre nem volt könnyű feladat. A legegyszerűbb feladata a 

Magyar Kommunista  Párt  tagjainak  volt, mivel  a  párt  kommunikációja  számos  jellegzetességet  hordozott.  A 

kampányjáték segített megérteni, hogy az egyes pártok milyen célokkal várták a választásokat, valamint a pár

tok egymáshoz fűződő viszonyait is modellezni tudtuk. A módszer egyaránt segítséget nyújt a kreatív íráskész

ség fejlesztéséhez, és a politikai erők háttérmunkájának megtapasztalásához. 

A harmadik foglalkozáson a hírhedt kékcédulás választás légkörébe csöppentünk. A gyakorlat a választás nap

ján játszódott és mindenki egy hétköznapi ember szerepét ölthette magára. Ekkor a Magyar Függetlenségi Párt 

bizalmi munkatársa voltam, a feladatom pedig abból állt, hogy a szavazóbizottság előtt  igazoljam a választási 

névjegyzékről kihúzott szavazók politikai megbízhatóságát. A szerephez kaptunk egy korabeli személyi igazol

ványt, aminek a tartalma igencsak megnehezítette sokak életét a szigorú bizottság előtt. A játék az egyéni dön

tésekre és a szabad párbeszédre épített, ezért váratlan, megoldandó helyzetetekből bizony akadt  jó néhány. A 

szituációs játék a tantermi környezetben jól használható, segíti a kommunikációs készségek fejlesztését, egy k

orabeli választási rendszer működésének megértését és csapatépítésnek sem utolsó. 

A hét során meglátogattuk többek között az Ország

gyűlési Múzeumot és a Rákoskeresztúri Új közteme

tő 301es parcelláját, valamint részem volt egy 

számos titkot feltáró vezetett sétában az Országház

ban. Először vettem részt ilyen jellegű továbbképzé

sen és bátran kijelenthetem, feltöltődve, tervekkel a 

tarsolyomban tértem haza. 

Bátran ajánlom mindenkinek! 



14

FIGYELJ RÁM!

Ember - kép

„NEKÜNK  AZ  A  DOLGUNK,  HOGY  VIDÁMMÁ  TEGYÜK  AZ  EMBEREKET!”  (SZENT  ERZSÉBET)

Intézményünk  névadója,  Árpádházi  Szent  Erzsébet. Minden  nevelési  évben  egy  egész 

hetet szentelünk arra, hogy az ő életével, személyével, példájával megismertessük a gyer

mekeket. 

„Névválasztásunk indoklása:

Óvodánk  fenntartója,  2016  szep

temberétől  a  Pécsi  Katolikus  Egy

házmegye.  A  nevünk  addig 

Erzsébet Óvoda volt,  így  szinte ké

zenfekvő  volt,  hogy  a  Szent  Erzsé

bet  nevet  válasszuk.  Élete  példát 

mutat  számunkra.  (…)  Árpádházi 

Szent Erzsébet élete, odaadó, őszin

te  szeretete,  amellyel  a gyerekek,  a 

szegények és a betegek  felé  fordult 

minta számunkra.” (Dombóvári Ár

pádházi  Szent  Erzsébet  Katolikus 

Óvoda,  Színes  Mozaik  Peda

gógiai Program)

Óvodai hagyományápolásunk célja:

 A keresztény értékeknek, népi és 

tárgyi kultúránk kincseinek megőr

zése, keresése, átadása, melyekkel 

KIRÁLYNÉ LUKÁCS GYÖNGYI 

 Szent Erzsébet ünnepe a Dombóvári Árpád-
házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodában
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gazdagíthatjuk, színesíthetjük mindennapi életünket, és amelyek a mai, modern világban is értékállóak, meg

határozóak.

 A hagyományok ápolása által szülőföldünkhöz való kötődés erősítése, kulturális identitásunk, magyarságtu

datunk megőrzése. 

 Nemzetiségi csoportunkban, német nemzeti identitástudatunk erősítése, a kulturális értékek őrzése.

 Az óvodás gyermek egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységközpontúság, élményhez juttatás 

biztosítása.

 A gyermekek egész személyiségét formáló, gazdagító keresztény szemlélet átadása a mindennapokban.

Az óvodai hagyományápolás feladatai:

 Érzelmi alapokon nyugvó, élményt adó szabad játék feltételeinek biztosítása, amelyben megjelennek az adott 

ünnep, hagyomány, jellemző elemei, tartalmi lényege.

 Az óvodai nevelés területeiben megjelenő, az adott 

ünnephez, hagyományhoz kapcsolódó tevékenységek 

biztosítása.

 Óvodai és csoport szintű közös élmények gyűjtése.

 Erkölcsi nevelés során szemléletátadás, szemlélet

formálás.

 A közös készülődéssel az ünnepvárás, az ünnepre 

való ráhangolódás élményének átélése.

 Az óvodai és csoport közösségek összetartó erejének 

megalapozása, erősítése.

 A közös ünnep által ismeretek átadása, gyarapítása.

 A család és az óvoda kapcsolatának erősítése.

Óvodai ünnepeink:

 világi és egyházi ünnepek

 nemzeti ünnepeink

 jeles napok, hagyományőrzés

 környezetvédelmi világnapok

 óvodai ünnepek, hagyományok

 csoportok ünnepei, hagyományai

Óvodánk névadójának ünnepére való előkészületek az 

intézmény négy csoportjában zajlottak. A szépre, a jó

ra,  az  örömre  való  lelki  készülődést  csendespercek 

foglalkozásokkal alapoztuk meg. A heti téma kiinduló 
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pontját Szent Erzsébet alakjához kötődő: A rózsacsoda legenda adta. A történetet jellemző motívumaihoz, cse

lekményéhez, szereplőihez (rózsa, kenyér, király, királylány, vár, csoda, jócselekedet) fűztük játékainkat, tevé

kenységeinket,  kezdeményezéseinket,  a  gyerekek  ötleteit,  életkori  és  egyéni  sajátosságait  figyelembe  véve. 

Közben olyan izgalmas kérdésekre kerestük a választ:

 Hogyan készül a kenyér? Milyen lehetett Szent Erzsébet vára, koronája?

Az  egyes,  óvodai  nevelési  területeken  belül,  olyan  játékba  épített  párhuzamos  tevékenységeket  szerveztünk, 

melyek segítettek közelebb hozni a gyerekekhez Szent Erzsébet alakját, tulajdonságait, mint az irgalom, jóság, 

önzetlenség, Isten iránti szeretet. Életének példáját követve egész héten gyűjtöttük óvodásainkkal a jócseleke

deteket. A változatos  tevékenységekhez  irodalmi, zenei anyagot és mozgást  is kapcsoltunk. A gyermekek kéz

ügyességére,  kreativitására,  fantáziájukra  építve  ötletes  dekorációk,  alkotások  születtek.

Az ismeretek átadásához korszerű nevelési módszereket alkalmazunk. A 2018/19es tanévben a Pécsi Egyház

megye 3 óvodájában, köztük a mienkben, egy Magyarországon még kevésbé ismert és alkalmazott új pedagógi

ai módszer  került  kipróbálásra  és  bevezetésre  az  óvoda 

minden csoportjában. Ez az úgynevezett KETTmódszer.

A Franz Kett által kidolgozott pedagógia a keresztény is

tenképre és emberképre épül. A középpontjában a terem

tett világ és az ember áll, aki közösségben él, talál magára 

és fedezi fel az élet értelmét, teremtett világunk szépsége

it. A módszer leglátványosabb eleme a foglalkozások so

rán elkészülő padlókép, amely a közös alkotás örömére, a 

közösen választott célra irányítja a figyelmet és lehetősé

get ad az elmélyült munkára, környezeti és hitre nevelési 

témák összekapcsolására.

Éves  tematikánkban  helyet  kap  a  projekt  módszer  is, 

mely  lehetőséget  ad  arra,  hogy  többféle megvilágításból 

szemléljünk  11  témát. A  gyerekek  ötleteit,  elképzeléseit 

figyelembe  véve,  őket  aktivizálva,  előzetes  ismereteikre 

alapozva tervezünk, így a gyermekek tapasztalati úton érthetik meg az okokozati összefüggéseket.  A cselekvé

ses tanulási környezet megteremtését, az élményt nyújtó mindennapok, óvodai programok, világi és egyházi 

ünnepek, jeles napok, kirándulások, séták szervezésével biztosítjuk.

Ebben a  tanévben, a Csillag  csoportban a gyerekek összedolgozásával készült Wartburg vára óriás kartondo

bozból. Projekt nap keretében a lányok királylánynak öltözhettek. A Holdacska és Napocska csoportosok KETT 

foglalkozással, dramatikus játékokkal, kézműves tevékenységekkel hangolódtak az ünnepre. A Szivárvány cso

portban pedig ékes koronák, kenyerek készültek.
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Szent Erzsébet alakja a néphagyományban is megjelenik. Időjárásjós

lás is fűződik ehhez a naphoz. A megfigyelés szerint: 

 Szent Erzsébet napja tél erejét szabja. 

Az óvodában működő tehetséggondozó magyar néptánc foglalkozáso

kon minden csoportból vesznek részt gyerekek. Az itt tanult Erzsébet 

napi népi, és dalos játékok játszása közben erősödtek társas kapcso

lataik,  fejlődtek  szociális  képességeik.  A  Napraforgók  magyar  nép

tánc  csoportot  Nagy  Anikó  óvodapedagógus  vezeti.

Az óvoda a szülőket az ünnepi készülődésbe, az  idei  tanévben a  jár

ványügyi  helyzethez  igazodva,  egy  családi  rajzpályázat  felhívással 

vonta be. A rózsacsoda elnevezésű pályázatra sok szép munka érke

zett, melyeket az intézmény elismerő oklevéllel és ajándékcsomaggal 

jutalmazott.  A  gyerekmunkákat  az  óvoda  bejáratánál  állí

tottuk ki, ahol mindenki megcsodálhatta azokat.

A hetet, november 19én közös óvodai ünnep zárta, ahová rózsákkal kirakott „szeretet úton” elindulva érkeztek 

meg a gyerekek. KürthyKalló Tímea, az óvoda hitoktatója köszöntötte az óvodásokat, dr. Hegedűs János atya 

pedig  felidézte Szent Erzsébet alakját. Ezt követően a családi rajzpályázat díjait Tóthné Károly Mónika  intéz

ményvezető adta át, megköszönve a családok együttműködését és az óvoda dolgozóinak munkáját. Végezetül 

János atya megáldotta az óvó nénik által készített Erzsébet napi kenyereket és rózsákat, melyeket örömmel vit

ték haza délután a gyerekek.

Árpádházi Szent Erzsébet jó szívéről szól az ének,

Betegeket gondoz, ápol, eltart szorgos munkájából.

Kenyerét is mind megosztja, kötényébe' rejtve hozza,

Éhezőket jókkal tölt be, vigasztalást hoz a Földre!

A foglalkozások leírását a kedves Olvasók Tudásműhely mellékletünkben találják, itt.

http://pecs.egyhazmegye.hu/downloads_2021/figyelj-ram/FR!_Tudas-muhely_2021.1.pdf
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1. A pécsi AkváriumTerrárium nagyméretű  foglalkoztató termének szekkókkal való dí
szítése (2010). A munkában részt vett az összes alapfokú művészeti iskolás tanítványom. 
A csoportjaimmal a helyszínen tartottuk az órákat, a gyermekek közösen festették a fal
képeket. A délutáni foglakozásokon valamint órán kívül is csatlakoztak a projekthez fel
sős  festészet  műhelyes  tanítványaim,  segítve  a  kisebbeket  a  munkában.  Posztom  a 
feladat  irányítása, szervezése és valamennyi munkafázis  felügyelete volt. A festmények 
átadása ünnepélyes keretek között, kiállítással egybekötve zajlott.

2. A pécsi Szikla utcai Átmeneti Gyermek Otthon egyik szobájának falfestményekkel való 
díszítése  (20112012).  Az  otthonban  nem  lehet  a  szobákban  szöget  és  egyéb  veszélyes 
tárgyakat  elhelyezni,  ezért  a  szekkók  alkalmasak  voltak  arra,  hogy  jobb  közérzetet  és 
hangulatot biztosítsanak az ideiglenesen elszállásolt gyermekek számára. A festést szom
bat délelőttönként végezték festészet műhelyes tanítványaim bevonva az otthonban tar
tózkodó  gyerekeket  is.  A  program  célja  a  tehetséggondozáson  túl  egy  új  közösségi 
élmény megtapasztalása volt, valamint a segítségnyújtás.
Ennek az együttműködésnek volt a folytatása, hogy a program ideje alatt öt alkalommal 
nyitottá tettük festészet műhelyünket és vendégül láttunk a foglakozásokon öt gyermek
otthonban élő tanítványt. A Szent Mór Iskolaközpont tanulóival nagyméretű közös alko
tásokon  dolgoztak  együtt.  Az  együttműködés  “Az  én  világom    a  mi  világunk”  címet 
kapta és közös kiállítással egybekötött művészeti esttel záródott. 

3. Hat nagyméretű pannót készítettek a festészet műhelyes tanítványaim a Pécsi Termé
szettudományi Múzeum kiállítóterének részére (2012). A festés az iskolában zajlott, ké
sőbb szállították át a kiállítótérbe. A kezdeményezés azt keresve indult, miként tudnának 
a tanulók jobban kapcsolódni a múzeumhoz és erősebb kapcsolatot kialakítani, tevőlege
sen hozzájárulni egy közös tárlathoz? Ennek a munkának folytatásaként kaptunk felké
rést  arra, hogy  a múzeum  foglalkoztató  termének  falfestményeit  elkészítsük.  (2013). A 
falakon a festészet és grafika műhely tanulói a múzeumban található preparátumokat je
lenítették meg magyarlatin nevük feliratával ellátva.

4. A Nagycsalásosok Egyesülete kérésének tettünk eleget, amikor a felújított két termü
ket elválasztó 5 méteres harmonikaajtót festették meg az akkori és a már korábban vég

Külső helyszíneken, illetve külső helyszínekre 
készített muráliák 

és az ehhez kapcsolódó rendezvények

KOVALOVSZKI ÉVA JULIANNA
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zett festészet szakos tanítványaim. A feladat külső helyszínen zajlott. Oda vonultunk le néhány tanórán, vala
mint több tanórán kívüli foglakozás keretében. Izgalmassá tette a feladatot, hogy növendékeim a munkafáziso
kat  folyamatosan  fotózták  és  egy  kisfilm  is  készült  belőle.  melyet  az  iskola  Művészet  Napi  rendezvényén 
mutattak be a Pécsi Nemzeti Színházban. Az alkotás akril  festékkel készült. Két művészeti  egyetemen  tanuló 
volt növendékem dolgozott közösen a csoporttal végig a munka során. Ők voltak az egész folyamat motorjai, 
nagy öröm volt velük újra együtt dolgozni.

5. Az iskola tornacsarnokának az alapkőletételére graffiti képet készítettek az alapfokú művészeti iskola képző
művészeti  tagozatának tanulói egy végzett  tanítványom (aki  jelenleg a PTE Művészeti Karán festészet szakon 
tanul), valamint egy egyetemista hallgató bevonásával (2017). Az alkotás a készülő tornacsarnok támfalára ké
szült. Azóta már nem látható, mert a az építkezés során ezt a szakaszt befalazták. Ebben a munkában a kolléga
nőimmel  karöltve  vettünk  részt,  a  munkafolyamatokat  felügyeltem  és  szerveztem.  Összhangban  dolgoztam 
kerámia szakos kolléganőmmel, aki nagy feladatot vállalt a szakmai munkában. Az alapkőletétel reprezentatív 
ünnepsége alatt fejezték be teljesen a graffitit, mely egyben  a műsor részét képezte. A Tornacsarnok Avató Ün
nepségen (2018) két kivetítőn folyamatosan játszották le a művészeti tagozat korábbi években készült filmjeit, 
valamint a graffiti munkafázisait bemutató kisfilmet. 
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„MENJETEK TEHÁT, TEGYÉTEK TANÍTVÁNYOMMÁ MIND A NÉPEKET! 

KERESZTELJÉTEK MEG ŐKET AZ ATYA ÉS A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉRE,…” (Mt28,19)

Az általam választott  témát a szükséges elméleti bemutatást követően,  leginkább a mai 

tanmenetekre  épülő  gyakorlati  szempontból  fogom  bemutatni,  hogy  a  Szentháromság 

hogyan  is  jelenik meg  a mai hitoktatásban,  valamint,  hogy  a  beavató  szentségeken ke

resztül miként lehet a Szentháromságról beszélni, ismereteket átadni. A téma feldolgozá

sa  a  saját  tapasztalataimból  és  a  témához  kapcsolódó  bibliográfiából,  webográfiából 

származó információkból tevődik össze. Az adott bekezdésekhez felhasznált irodalmakat 

lábjegyzet formájában jelzem, valamint a cikk végén: cím, szerző, kiadó, kiadás dátuma, 

oldalszám, internetes forrás esetén a megtekintés utolsó dátuma.

PFILFNÉ BELÁK MÁRIA

A Szentháromságtan helye és szerepe
a hitoktatásban 
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A  Szentháromságtan  misztériuma:  a  kereszténység  legnagyobb  titka  a  Szentháromság  köré  épül.  A  nyugati 

Egyház sokáig teljesen elzárkózott a Szentháromságtól, olyannyira, hogy a hitoktatásban szinte nem is beszél

tek róla. Amit még megtanítottak minden katolikus számára: az egy Istenben három személy él, és hogy mind a 

három Isten, ám személyükben különbözőek, de szubsztanciájukat  tekintve egyek. A  II. Vatikáni  zsinatig  so

kakban maradt kérdőjel, hogy vajon a korábban leírt mondatokon keresztül ez a titok valóban megismerhetőe. 

A II. Vatikáni zsinat azonban a Szentháromság titkainak megismerésében nagy fordulópontot hozott, hiszen a 

Szentháromság a zsinat óta áll a teológia és a hitoktatás középpontjában.1 

A  Szentháromság megjelenése  a  hitoktatásban:  először  szeretném  az  Ecclesia  Szövetkezet  hittankönyveinek 

tanmenetén keresztül bemutatni a Szentháromság integráltságát a mai hitoktatás tanmenetébe. A gyermekek 

számára a Szentháromság fokozatosan tárul fel. Óvónőként fontosnak érzem, hogy az óvodás hittanról is írjak 

röviden. Az óvodás korosztály életkori sajátosságaikból adódóan nagyon nyitottak a világra és mindenre, ami 

titok és rejtély. Azonban véleményem szerint az óvodában a Szentháromsággal kapcsolatban nincs szükség ma

gyarázatra és mély fejtegetésekre, inkább egy fontos célt fogalmaznék meg, ami véleményem szerint a Szenthá

romság  tanításában  az  origo  szerepét  tölti  be. Ez nem más, mint  a  gyerekeket megtanítani  a méltóságteljes, 

tisztelettel végrehajtott keresztvetésre. Meglátásom szerint ezt nem lehet túl korán elkezdeni tanítani és meg

éreztetni velük eme cselekvés jelentőséget.

Az óvodások és az alsó korosztály számára Isten személye az, aki igazán közel áll hozzájuk. A gyermekek életkori sa

játosságaikból kifolyólag jobban tudnak azonosulni a „szülői, atyai” személlyel. Ezt a saját tapasztalataim, valamint 

a hittankönyvek felépítése és a tanmenetek is alátámasztják. Első osztályban az Atya kerül fókuszba (teremtéstörté

net), a harmadik személyt nem magyarázzák. Jézus megjelenik a tananyag során, mint Isten Fia, de személye nem 

hangsúlyozódik ki; sokkal inkább az, hogy ő az Atya szolgálatában áll. Egyértelműen az Atyára tevődik a hangsúly. 

Második osztályban Jézus és az ő csodás tettei kerülnek középpontba, a harmadik személyt még itt sem magya

rázza, azonban már megjelenik a második személy feltárása, megismertetése a gyerekekkel. Harmadik osztály

ban már megjelenik a Szentlélekről való ismeretek átadása, úgy, mint a Szentlélek segítségül hívása, azonban a 

harmadik személy összekapcsolódása a Szentháromság misztériumával még itt sem kerül előtérbe. 45 6. osz

tályban a Szentháromság misztériumának  ismertetése  a  gyerekekkel nem  igazán kerül  előtérbe. A 3  személy 

együtt tárgyalása nem jelenik meg egyik osztály hittananyagában sem. Különkülön jelennek meg az egyes sze

mélyek tettei a különböző tananyagi témákon, ezeket az ünnepkörökön (pl. pünkösd) keresztül ismerhetik meg 

a gyerekek. Az Ecclesia Szövetkezet tankönyvei a 78. osztályos tankönyveiben sem tér ki a szentháromsági sze

mélyek  együttes  tárgyalására.  Véleményem  szerint,  amit  kizárólag  a  saját  tapasztalataimra  építve  alkottam 

meg, az általános iskola időszakában a gyermekek olyan életszakaszban vannak, hogy magával a Szenthárom

ság misztériumának tárgyalásával és a személyek közötti összekapcsolódása és azok egylényegűsége számukra 

még nem érthető,  vagy csak nehezen érthető meg. Ugyanakkor mégis úgy vélem, hogy a  szeretetkapcsolaton 

keresztül ennél több ismeretátadás kellene, illetve lehetne nyújtani a Szentháromsággal kapcsolatban, az álta

1. SZENTHÁROMSÁGOS ÉLET, TOMKA FERENC TALÁLKOZÁS A KERESZTÉNYSÉGGEL, SZENT ISTVÁN TÁRSULAT, BUDAPEST,2003, 109 P.
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lános  iskola  felső  tagozatának  szóló  könyvekben,  azok  tananyagaiban  a  Tomka Ferenc  által megírt  Szenthá

romság  titkának  felfedezéséhez megalkotott  írásokon keresztül.  (Ezt a Tomka Ferenc  féle szemléletet egy ké

sőbbi  bekezdésben  részletesebben  is  kifejtem.)  Ebben  a  korosztályban  a  személyekhez  való  kapcsolódás 

abszolút  életkor és  személyiség  függő. Ahogy korábban már említettem az alsó  tagozatosok általában az Atya 

személyéhez tudnak jobban kapcsolódni. A felső tagozotosoknál inkább Jézus, a Fiú személye az, aki iránt jobban 

befogadóbbak  tudnak  lenni;  ennek  oka,  hogy  a  kamaszodó  korosztályban  az  élet  értelmének  fejtegetése  körül 

forog minden, így Jézus emberi testet öltése az, ami miatt őt preferálják jobban.2  

A kutatómunkám során több hittankönyv tanmenetére és az OHB hittan kerettantervére leltem rá és a tanulmá

nyozásuk során, a Szentháromság tanításával kapcsolatosan a 7. osztály tanmenetétől kezdve találtam eltérése

ket  az  Ecclesia  szövetkezet  tankönyvének  tanmeneteihez  képest,  amit  szeretnék  ebben  a  bekezdésben 

bemutatni.  Az  általam  tanulmányozott  tanmenetek,  kerettantervek:  Katolikus  Kerettanterv  (római  és  görög 

szertartású tanulók számára), Római Katolikus Hittan Tanterv: A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatá

hoz, Prohászka Ottokár Katolikus Általános  Iskola és Gimnázium Hittanterve és a Római katolikus hitoktatás 

Kerettanterve, amelyet összeállított az Országos Hitoktatási Bizottság. A kerettantervek egyértelműen magukba 

foglalják, hogy a „katekézis anyaga egészének Szentháromságközpontúnak kell lennie (D 41)”3  A SZIT hittan

könyv tanterve a kerettanterveknek megfelelően 7. évfolyamon elkezdi a Szentháromság misztériumának tanítá

sát, a három személy magyarázatát, a másik két személlyel való kapcsolatuk feltárását. Ez a hittankönyv sorozat 

12 évfolyamra íródott, ahol a 11. évfolyamos tananyag tartalmazza és magyarázza Isten szentháromságos életét. 

A Prohászka Ottó Kat. Ált. Isk. és Gimnázium tanterve már a 4. osztályos tananyagba beleépíti a Szenthárom

ság egyegy mozaikját, valamint a 7. és 910. évfolyam tananyagában is megjelenik Szentháromság tanítása.4  

Beavató szentségek és a Szentháromság kapcsolata: a beavató szentségek sorrendje a Szentháromság személyei

nek, a keresztvetés „sorrendjével” megegyezik. A beavató szentségekre való felkészítésben is aktívan megjelenik 

a Szentháromság misztériuma. A keresztség egy Atyaközpontú szentség. Az Egyház tagjaivá, Isten gyermekeivé 

válunk általa. A gyerekeknek a szeretet útján lehet ezt a leginkább átadni, hogy mi is Isten szeretete révén az ő 

gyermekeivé válunk a keresztség által, ahogy a Fiú megszületett Isten szeretetéből.

Az elsőáldozás szentsége a következő. Az elsőáldozás során a gyermek magához veheti a kenyérben jelenlévő Is

ten Fiát, Krisztust. Az Eucharisztia által egyesülhetnek Jézussal, az ő misztikus testével. Eme titok átadása egy el

sőáldozásra készülő, általában 3.osztályos (89 éves) gyermek számára, véleményem szerint nagyon nehéz feladat 

és nem is a misztikum az, ami ebben az esetben meglátásom szerint a problémát okozza, hanem sokkal inkább a 

gyerekek életkori sajátosságai nem egy síkon mozognak a szentség misztériumával. 

Az általam ebben a fejezetben tárgyalt harmadik és egyben utolsó szentség a bérmálás szentsége, amely a Szentlélekkel, 

mint a Szentháromság harmadik személyével kapcsolható össze. “Megkapjátok a Szentlélek pecsétjét” (Ef 1,13) A bérmá

lás  találkozás és egybeolvadás a Szentlélekkel, ami által az Egyház  felnőtt  tagjaivá válunk és a keresztség szentségét (a 

2. PÉCSI EGYHÁZMEGYE MÓDSZERTAN HTTPS://PECSIEGYHAZMEGYE.HU/LELKIPASZTORKODAS/HITOKTATAS/MODSZERTAN?START=10 
UTOLSÓ MEGTEKINTÉS DÁTUMA: 2020.12.09. LETÖLTHET  AZ EGÉSZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANMENET)
3. KATOLIKUS KERETTANTERV (RÓMAI ÉS GÖRÖG SZERTARTÁSÚ TANULÓK SZÁMÁRA 6P.
4. A BEKEZDÉS MEGÍRÁSÁHOZ A BEKEZDÉSBEN FELSOROLT TANMENETEK ÉS TANTERVEK PDF FORMÁTUMÚ DOKUMENTUMAIT HASZNÁLTAM, 
AMELYET A BIBLIOGRÁFIÁBAN MEG JELÖLÖK.
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gyermek keresztelésben először a szülő az, aki vállalja a Jézusi küldetést) magasabb szintre emelve saját magára vállalja. 

Véleményem szerint a bérmálás szentségére való felkészítés során lehet leginkább a gyerekekkel a Szentháromság misz

tériumát megismertetni és rámutatni a 3 személy egylényegűségére. A bérmálás során  lehet a  leginkább bevonni őket, 

hiszen  a  felkészülés  során maguk  is  részesei  lehetnek  a  szeretet  dimenzióján  keresztüli misztérium megismerésének.5

   

A Szentháromság közelebb hozatala az emberekhez Tomka Ferenc tükrében: Tomka Ferenc Találkozás a keresz

ténységgel  című könyvére  épül  a bekezdés. Tomka  szerint  ahhoz, hogy  a Szentháromság  titka közelítsen  felénk, 

először a nézőpontunkon kell változtatnunk, méghozzá úgy, hogy a matematikailogikai megközelítést elvetjük, és 

önmagunkra,  befelé  figyelve  saját magunkon megtapasztalhatjuk  a  Szentháromság  titkát, mivel mindannyian  a 

Szentháromság képére vagyunk teremtve.  „A jézusi életforma nem más, mint a Szentháromság életformája. Ami

kor hitelesen élő keresztények Jézust követve kölcsönös szeretetben élnek, a Szentháromság életformáját élik”.6  A 

könyv szerzője a szeretetkapcsolaton keresztüli megismertetésben hisz, hogy a szeretet nyelvén keresztül és az ön

magunkra való befelé figyelés segítségével a Szentháromság titkát önmagunkon keresztül, megtapasztalva ismer

hetjük  meg,  és  ezáltal  sokkal  közelebbnek  érezhetjük  magunkat  a  misztériumhoz,  és  ezáltal  Istenhez  is.7 

Saját meglátásom osztozik a könyvet megíró Tomka Ferenc nézeteivel, mert  jómagam  is mindig úgy véltem, 

hogy a szeretet az, amely által a leghamarabb és legközelebb elérhetünk a gyermekek szívéhez, és meg merem 

kockáztatni,  hogy a  felnőttek  élete kapcsán  is megállja  az  állításom a helyét. A Jóistentől  kapott  szeretet  to

vábbadása a lehető legjobb módja a Szentháromság misztériumának és mindennemű titok, tanítás közelebb vi

tele az emberek felé. Egy mondatban: Szeretetteljes, nyitott szívvel élni! 

5. TOMKA FERENC HTTP://TALALKOZAS.KATOLIKUS.HU/9PER54.HTML

(KERESZTSÉG) HTTP://SZENTHAROMSAGTEMPLOM.HU/ISMERJUKMEG/#1461093693951F85200861589
(ELS ÁLDOZÁS) HTTP://SZENTHAROMSAGTEMPLOM.HU/ISMERJUKMEG/#14610937904997529C56A4941
6. SZENTHÁROMSÁGOS ÉLET, TOMKA FERENC TALÁLKOZÁS A KERESZTÉNYSÉGGEL, SZENT ISTVÁN TÁRSULAT, BUDAPEST,2003,111P.
7.  SZENTHÁROMSÁGOS ÉLET, TOMKA FERENC TALÁLKOZÁS A KERESZTÉNYSÉGGEL, SZENT ISTVÁN TÁRSULAT, BUDAPEST,2003, 109116 P.
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BLATT PÉTERNÉ

A személyiség fejlesztése a testnevelés által

A SZEMÉLYISÉG DEFINIÁLÁSA

A személyiség fogalma igen nehezen határozható meg. Számtalan kísérlet irányult a leg

megfelelőbb definíció megalkotására, s egy saját tudományág is alakult a probléma meg

oldására  –  a  személyiségpszichológia.  Gordon  Allport  így  fogalmazott:  „A  személyiség 

azon pszichofizikai rendszerek dinamikus szerveződése az egyénen belül, amelyek meg

határozzák  jellemző  viselkedését  és  gondolkodását”  (Allport,  1985,  39.  o.).  Személyisé

günk folyamatosan változik, fejlődik életünk során. Ezt a folyamatot alapvetően három 

egymásra épülő rendszer határozza meg:

• belső tényezők rendszere: az öröklött tulajdonságok, az egyén veleszületett adottságai, 

az élete során kialakult és folyamatosan formálódó szerzett tulajdonságai, amelyek új ta

pasztalatok, ismeretek hatására alakulnak ki 

• külső tényezők rendszere: az a természeti és társadalmi környezet, amely az egyént kö

rülveszi, s ingerei, hatásai által hat rá

• egyén aktív tevékenysége

Ezen tényezők rendszerét Dr. Szakály Zsolt (2011) így szemlélteti (1. ábra). 

1. ábra: A személyiség fejlődését meghatározó tényezők rendszere
(Király, Szakály (2011): Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejlesztése gyermekkorban
http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/KiralySzakaly%20%20Mozgasfejlodes
%20es%20a%20motorikus%20kepessegek%20fejlesztese%20gyermekkorban/mozgasfejlodes_korr.html (2015.11.11. 21:43))
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Állandó dilemma, hogy vajon a környezetnek, vagy a biológiai alapoknak vane nagyobb jelentősége a személyi

ség alakulásában. Az öröklött tulajdonságok az alapok, a személyiség fejlődésének meghatározói, amelyek né

miképp korlátozzák a fejlődést befolyásoló külső tényezők hatását. Ezek kibontakoztatásában maga az egyén is 

részt vesz, hiszen nagyjából a serdülőkortól kezdve ő maga is felelős személyiségének alakulásáért. A külső té

nyezők a fejlődés forrásai. Közülük főként a társadalmi környezet hatásai jelentősek. A környezet két formában 

hat a személyiségre:

• indirekt módon: szocializáció

• direkt módon: nevelés 

Mindezek  a  fejlődési  források  csak  akkor  tudnak  hatni  az  alapokra,  s  ezáltal  fejlődést  elérni,  ha  ezekhez  az 

egyén aktív együttműködése is társul. Ehhez kíván kínál? egyedi táptalajt a testnevelés, hiszen a sportfoglalko

zások kizárólag a cselekedtetésre épülnek. Ezek a hatások nem mindig pozitív irányúak, adott esetben hátrál

tathatják is a személyiség fejlődését (például a traumák). 

A  személyiség  tehát  alakul, de Allport  (1985)  szerint  a  személyben  lévő  jellemzők  szerkezete  és  spektruma a 

változások ellenére mindig feltárható. Ő a fizikumot, a vérmérsékletet és az intelligenciát a személyiség nyers

anyagainak tekinti, melyek erősen függenek attól, amit örököltünk. 

A különböző pszichológiai irányzatok eltérő módon értelmezik a személyiség fogalmát. Kovács Mariann (2006) 

hat irányzatot különít el könyvében:

• A tipológiák közös jellemzője, hogy külső jegyekből következtetnek a belső tulajdonságokra. A személyiség építő

köve az éles határokkal jellemezhető típus, amely a személyek közötti minőségi különbségekre utal. Az egyik legis

mertebb tipológia Hippokratész nevével fémjelezhető, aki a testnedvek alapján sorolta típusokba az embereket.

• A vonáselméletek a vonásokat tartják a személyiség alapjának. Olyan dimenziókat, amelyek mentén minden em

ber elhelyezhető. Számos kutatói vita alakította ki a mára általánosan elfogadott alábbi öt személyiségvonást: 

· neurotikusság

· extraverzió

· nyitottság

· együttműködés

· lelkiismeret.

• A dinamikus elméletek a személyiséget egy zárt, de dinamikus rendszernek képzelik el. A pszichoanalízis atyja 

Sigmund Freund, aki az ösztönerőket tekinti a személyiség alapjának. „Az ösztönök és a külvilág követelménye

inek összeütközése miatt válik szükségessé a személyiség differenciálódása.” (Kovács, 2006, 12. o.)

• A tanuláselméletek a környezet fontosságát hangsúlyozzák, s annak a személyiségre ható, azt alakító szerepét. 

• A kognitív elméletek információfeldolgozó rendszerként modellezik a személyiséget, amely az önmagunkról 

kapott információk feldolgozása által változik. Úgy vélik, az emberek közötti különbségek alapja az eltérő gon

dolkodásmódokban rejlik.

• A humanisztikus elmélet képviselői az egyéni élményeket és a szubjektív tapasztalást tartják fontosnak, s úgy 

gondolják, a személyiség az önmegvalósítás által fejlődik.

A személyiség öt nagy dimenzió mentén írható le, melyeket Costa és Widiger tanulmánya alapján Berán és Pléh (2016) 

a következőképpen összegzett:
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 neurocitás vagy érzelmi stabilitás dimenziója: az érzelmi alkalmazkodó képességet tanulmányozza

 extroverzió dimenziója: a személyek közti kölcsönhatások mennyiségét és intenzitását méri

 barátságosság vagy együttműködés dimenziója: a személyek közti kapcsolatokat vizsgálja az együttérzésellen

ségeskedés dimenziója mentén

 lelkiismeretesség dimenziója: a cselekvések során megnyilvánuló kötelességtudatot, önfegyelmet, kitartást, 

megfontoltságot szemléli

 nyitottság dimenziója: a tapasztalatok értékelését, a kreativitást, az új dolgokra való nyitottság mértékét méri

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉRTELMEZÉSE

A modernkori nevelés egyik célja a személyiség fejlesztésére irányul. A személyiségfejlesztés nem más, mint a sze

mélyiség különböző tulajdonságainak megerősítése, szokássá alakítása. Ez minden más képesség fejlesztésének az 

alapja.  A  személyiség  fejlesztése  egy  igen  bonyolult  tevékenység,  amely  számos  aktuális  tényezőtől  függ. 

Ahhoz, hogy ez a folyamat sikeres legyen, szem előtt kell tartani a személyiségfejlesztés 9 törvényét, melyek a 

következők:

• plaszticitás törvénye: az idegrendszer működésének alakíthatósága egyenes arányban van az egyén életkorával

• koegzisztencia törvénye: adott időben a személyiség különböző fejlettségi fokon van a különböző tevékeny

ségfajtákban

• részegész viszonyának törvénye: mivel a személyiség nem egyformán fejlett a különböző tevékenységterüle

teken, így azokat a képességeket és tulajdonságokat kell fejleszteni, amelyek könnyebben fejlődnek. Ha egy 

részterület fejlesztésében sikerül eredményeket elérnünk, akkor az pozitív hatással van az egész személyiség 

alakulására

• transzfer törvénye: egyegy tevékenységformában kialakult képességek és készségek segíthetik, illetve gátol

hatják egy új tevékenységforma elsajátítását

• külső hatások és a belső alapok egységének törvénye: a külső hatásoknak összhangban kell lenniük a gyermek 

egyéni belső alapjaival, fejlődési sajátosságaival ahhoz, hogy a személyiségfejlesztő tevékenység sikeres lehessen

• direkt és indirekt hatás törvénye: a személyiség fejlesztésekor nem mindig a direkt hatás kívánatos, van, hogy 

indirekt, közvetett nevelési módszerrel könnyebben tudjuk elérni céljainkat

• teljesség törvénye: a nevelő hatások a gyermek egész személyiségére hatnak, éppen ezért fontos mindig szem 

előtt tartani annak fejlettségi szintjét és egyéni sajátosságait

• aktivitás törvénye: egy adott tevékenység képességének a kialakulásához nélkülözhetetlen, hogy az egyén azt 

maga hajtsa végre, vagyis aktív részese legyen a cselekvésnek

• szerkezet és funkció egységének törvénye: a tevékenység kiválasztásakor mindig figyelembe kell vennünk a 

test és az idegrendszer érettségi szintjét, mert annak gyakorlását csak akkor lehet elkezdeni, ha a hozzá szüksé

ges alapok már kialakultak. A gyakorlás hatására fejlődik a szerkezet, jobban tud funkcionálni, s így alapjául 

tud szolgálni a további fejlődésnek (KirálySzakály, 2011).

A modernkori nevelés egyik célja a személyiség fejlesztésére irányul. A személyiségfejlesztés nem más, mint a 

személyiség különböző tulajdonságainak megerősítése, szokássá alakítása. Ez minden más képesség  fejleszté
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sének az alapja. Ahhoz, hogy ez a tevékenységünk eredményes legyen, elengedhetetlen, hogy ismerjük a fejlesz

tendő egyént, legyünk tisztában egyéni, sajátos jellemzőivel is. A pedagógusoknak – tudatos és spontán nevelé

si hatásaik által – igen fontos szerepük van a személyiség fejlődésében. 

A társadalmigazdasági fejlődés és a technikai vívmányok terjedése hozzájárulnak életszínvonalunk emelkedé

séhez. Ugyanakkor egész életmódunkat átformálják, elkényelmesítik,  s pont  személyiségünk kedvezőtlen ala

kulásához  vezethetnek.  Ezen  negatív  hatások  ellensúlyozásának  egyik  lehetséges  eszköze  a  sport. 

„A SPORT MINDEN FORMÁJA, CÉLKITŰZÉSE SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HATÁSÚ, DIREKT MÓDON FELHASZNÁLHATÓ A SZEMÉLYI

SÉG TUDATOS FEJLESZTÉSÉRE” (Biróné, 1983, 62. o.). 

A személyiség a környezettel való állandó kölcsönhatás következtében folyamatosan változik, az őt érő hatások 

együttes eredményének megfelelően strukturális egységként  formálódik. Pont ezért a nevelés  folyamatában a 

személyiség minden  oldalának  fejlesztése  nélkülözhetetlen, mert  különben bekövetkezhet  annak  károsodása. 

Ez  a  kölcsönhatás  a  környezethez  való  alkalmazkodásban  nyilvánul  meg.  Az  alkalmazkodás  Burka  Endre 

(1970) szerint lehet:

• passzív – a szervezet belső folyamatainak alakításával védekezik a környezet negatív hatásai ellen

• aktív – a szervezet cselekvés formájában megváltoztatja vagy a környezetét vagy az ahhoz való viszonyát

A személyiség formálódásában ez utóbbi alkalmazkodás játszik fontos szerepet. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatosan Nagy József (2000) négy kompetencia fejlesztését emeli ki, melyek át

fedik egymást, s így egy sajátos rendszert alkotnak. 

Ezek a következők: 

• kognitív kompetencia fejlesztése – értelmi nevelés

• személyes kompetencia fejlesztése – perszonális nevelés

• szociális kompetencia fejlesztése – szociális nevelés

• speciális kompetenciák fejlesztése – szakma művelésére nevelés.

A kompetenciák komplex fejlesztése elősegíti a személyiség egységes fejlődését.

Gergely Gyula (2004) tanulmányában arról ír, hogy a környezetnek a személyiségre gyakorolt hatását tekintve 

a tudósok a korábban már említett öt alapvető személyiségfaktort különítik el: extraverzió, neuroticitás, lelkiis

meretesség, nyitottság, együttműködés. A szerző az utóbbi három faktort kifejezetten fontosnak tartja a tanu

lók személyiségformálása szempontjából.

A SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A SPORT ÁLTAL

A sporttevékenység a személyiségfejlesztésnek csupán egy igen speciális iránya, de általa egyidejűleg az egészet 

is formáljuk. Fontos azonban leszögeznünk, hogy ez csupán lehetőség a személyiség sokoldalú kibontakoztatá

sához, nem jelenti azt, hogy általa mindenképp pozitív egyéniségeket tudunk alakítani. A sport egyfajta nevelési 

tevékenységként értelmezhető, melynek társadalmi funkciója is van: az egyén fizikai képességeinek fejlesztése 

és egészségi állapotának megerősítése révén biztosítja az eredményesebb, tartós munkavégzést. Ezt a közösségi 

szerepét azonban csak abban az esetben tudja jól ellátni, ha a folyamatban résztvevő szakemberek egységes el

vek alapján, összehangolt munkát végeznek (Stuller, 1995).
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Egyegy mozdulat vagy mozgás készségszintre fejlesztése a testnevelés oktatásának egyik alapvető célja, ugyan

akkor ez egyben eszköz is a tanulók személyiségének a fejlesztéséhez.

Nagykáldi  Csaba  (1998)  a  fejlesztő  módszerek  közé  sorolja  a  szoktatást,  az  utánzást  és  a  példaadást  is.

• szoktatás: a helyes mozgásformák tudatos gyakoroltatását jelenti, ami az önszabályozás kialakulásának első 

lépcsőfoka

A szokások rögzülhetnek:

 tudatosan: interiorizáció

 tudatosság nélkül: hospitalizáció.

A  rögzülés  eredményeként  létrejönnek  a  szokások,  amelyek  a  személyiséget  gazdagítják.

• utánzás: az órákon az utánzás alapja nem csak egyegy mozdulat vagy mozgás, hanem a nevelő magatartása 

is. Ezért elengedhetetlen, hogy a testnevelő szakmailag jól felkészült legyen, s a pedagógiailag helyes végrehaj

tásokat be tudja mutatni.

• példaadás: a példaadás szoros összefüggésben van az utánzással, hiszen egy jó példa kiváló lehetőség az utánzásra

Sportolás közben az ember fizikai és hangulati állapota megváltozik az általánoshoz képest, s ez erősen befolyá

solja személyiségük alakulását is. A sport személyiségfejlesztő hatása elsősorban az erkölcsiakarati tulajdonsá

gok  alakításában  érhető  tetten. Az  akaraterő  elengedhetetlen  a  sportban,  az  eredményesség nélkülözhetetlen 

feltétele. A testnevelés órákon számos lehetőség kínálkozik az erkölcsi normák és a helyes magatartás kialakítá

sára, hiszen nem csak beszélünk ezekről, hanem a tanulók tevékenységeik közben át  is élik azokat. Például a 

szabályok betartásával fejleszthető az önfegyelem. Mely szintén nélkülözhetetlen személyiségvonás a sportban, 

főleg a csapatsportokban. Egy csapatban megengedhetetlen az önzés, viszont alapvető a többiekkel való együtt

működés.  Ehhez  szükséges,  hogy  a  csapattagok  megfelelő  önfegyelemmel  rendelkezzenek  (Stuller,  1984).

Biróné (1983) az önfegyelem kialakulásának  feltételeként említi az önuralmat, amely a  társadalmi élet szem

pontjából  is  igen  fontos  tulajdonság.  Fejleszthetőségét  nagymértékben meghatározza  az  egyén  vele  született 

temperamentuma. Ide sorolja még a helyes önértékelést is, amely a reális önismereten alapul. A sport az azon

nali visszajelzések által jelentős mértékben elősegíti, hogy a tanulók megismerjék önmagukat. Így olyan reális 

célokat  tudnak  kitűzni  maguk  elé,  amelyek  által  elkerülhetik  a  kudarcokat  és  sikerélményhez  juthatnak. 

A  folyamatos  visszajelzések  rávilágítanak a  tanulók önmagukhoz mért  fejlődésére,  amely  erős motivációs  té

nyezőként szolgálhat. A versenyhelyzetek kiválóan alkalmasak arra, hogy megtanítsuk a gyerekeknek a sikerek 

és a kudarcélmények feldolgozását. Az önfegyelmen kívül a kitartás és a küzdőképesség is alapvető fontosságú. 

Ezek egymással szorosan összefüggő kapcsolatrendszert alkotnak, melyben egyik sem nélkülözhető, mert kü

lönben a másik kettő hatásfoka is csökken. Ezen személyiségjegyek mindegyike nevelhető tulajdonság. Mind

ezeken  túl  fejleszthető  még  a  bátorság,  a  munkabírás  és  az  esztétikai  érzék  is.  Ez  utóbbi  a  gyakorlatok 

pontos, igényes bemutatása által (Csepela, 2000).

A mozgások során azonban nem csak az érzelmi tulajdonságok formálására nyílik lehetőségünk, hiszen a gyerekek 

teljes személyiségükkel vesznek részt a tevékenységekben. Mint tudjuk, a sport jótékony hatással van az idegrend

szer működésére, képes kompenzálni az egyoldalú szellemi terhelést. Mivel szinte minden érzékszervünkre szük

ség  van  a  mozgások  kivitelezése  közben,  így  a  sport  pozitív  hatással  van  megismerő  tevékenységünkre  is.
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Fontos megemlítenünk a  sport  erkölcsi, nevelő  funkcióját  is. Sportolás közben ugyanis  számos olyan értéket 

sajátítanak el a résztvevők, amelyeket későbbi életük során kamatoztatni tudnak. Ilyen a pontosság, az eszkö

zök és a társak megbecsülése, a szabályok tisztelete (Kovács, 2012).

Ekler és Rétsági (2006) tanulmányukban a sport által fejleszthető értelmi képességeket vették számba. Ide so

rolták a gyors döntéshozatalokhoz szükséges anticipációs képességet, és a helyzetfelismerés képességét, melyek 

szoros kapcsolatban állnak a felidézéssel és az emlékezettel. Ez utóbbi kiemelt jelentőségű a sportban, mivel el

engedhetetlen feltétele a sikeres mozgástanulásnak, de ugyanakkor egyben eredménye is annak. A különböző 

sportmozgások  sikeres  végrehajtása  ugyan  eltérő módon  és mértékben,  de mindenképpen  kiemelt  figyelmet 

követel. Minden sportág épít az összpontosításra, de a sportjátékokban különösen fontos a figyelemmegosztás, 

valamint az átváltás, átkapcsolás képessége. Számtalan lehetőség kínálkozik a kreativitásra nevelés területén is. 

Fontos, hogy adjunk lehetőséget egyéni megoldási módokra is, és azokat pozitívan értékeljük. Lényegesnek tar

tom még a testnevelők kreativitásának szerepét is (változatos mozgástanulási módok, gyakorlási formák, sport

eszköz  használat),  amely  személyes  példaként  szolgálhat  a  tanulók  részére. Ne  feledkezzünk meg  arról  sem, 

hogy egyegy mozgás elsajátítása, a szabályok ismerete és alkalmazása, a taktikai elemek használata sokoldalú 

elméleti tudást is igényel.

A képességek körén túllépve szót kell még ejtenünk arról, hogy a sport az egyenruhák, egyesületi színek által a 

sportkörnyezet szeretetére, ezen keresztül pedig a haza szeretetére is nevel. A csapatjátékok, a páros gyakorla

tok a gyerekek társas kapcsolataira vannak pozitív hatással. A sporttevékenységek közben lehetőségünk van 

megtanítani a gyengébbek elfogadását, megértését, támogatását, s így kedvezően befolyásolhatjuk a csoport 

tagjainak interperszonális kapcsolatait is (Biróné, 1983).

A rendszeresen sportolók személyi

ségvonására irányuló kutatások kö

zött fontos megemlíteni McCloy és 

Hepp Ferenc munkáját, akik már 

1957ben 12 jellemző faktort állapí

tottak meg:   

• egyéni és társas állampolgári ható

képesség: lelkiismeretesség, kezde

ményezőképesség, másokra való 

hatni tudás

• társas igény: bajtársiasság

• önuralom: a harag legyőzése, ku

darc elviselése

• önállóság: kitartás, sportszerűség

• alkalmazkodóképesség: vidám

ság, aktív részvétel a társas tevé

kenységekben
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• erős egyéniség, az átlagból való kiemelkedés

• szociabilitás: gyors felfogás, törekvés az örömet szerző munkára

• lelkiismeretesség: alaposság, kitartás

• élénk lendületesség: humorérzék, vidámság, gyors felfogás

• pozitív cselekvésvágy és cselekvőképesség: találékonyság, energikusság

• konstruktív beállítódás: önbizalom, lelkesség

• vezetői képesség: együttműködési készség (Rókusfalvy, 1981).

Cooper 1969ben végzett kutatása során azt találta, hogy nem sportoló társaikhoz képest a sportolók extrover

táltabbak,  érzelmileg  stabilabbak,  kevésbé  szorongók,  kevésbé  neurotikusak  és  kevésbé  deprimált  hangu

latúak (Budavári, 2007).

H. Ekler Judit (2011) a sport hosszú távú hatásairól  ír, melyeket kognitív  funkciókat mérő tesztekkel és MRI 

vizsgálatokkal  is  alá  támasztottak.  Ide  tartozik  a  tanulási  képességek  fejlődése  és  a  memória  javulása, 

ugyanis a rendszeres testmozgás hatására az idegsejtek szerteágazóbbakká válnak.

A versenysport elterjedése után számos kutatás irányult annak feltárására, létezike sportolói személyiségtípus, 

s kimutathatóe valamilyen eltérés sportoló és nem sportoló egyének személyisége között Ezt a témát járta kö

rül Pikó Bettina  és Keresztes Noémi  (2007)  is,  akik  kutatásaik  során  a  következő megállapításokra  jutottak:

A rendszeres fizikai aktivitást végző fiatalok

• több időt töltenek barátaikkal

• a belső értékeket (becsületesség, őszinteség) és az egészséget is fontosabbnak tartják

• elégedettebbek életükkel, kevésbé hajlamosak a depresszióra

Kutatási eredmények bizonyítják azt  is, hogy a rendszeresen sportoló kamaszok jobban meg vannak elégedve 

külsejükkel, barátaikkal könnyebben beszélik meg problémáikat és egészségmagatartásuk  is kedvezőbb  (Asz

mann, 2000).  „A  JÁTÉKSZABÁLYOK MEGISMERTETIK ÉS  ELFOGADTATJÁK VELE A KÜLSŐ KORLÁTOKAT,  A  BÍRÁK DÖNTÉSEI 

PEDIG  AZ  OBJEKTÍV  SZEMLÉLETET  ERŐSÍTIK  BENNE”  (Horváth,  2011.  99.  o.).

A sportolók jobban viselik a nehézségeket, kedvelik a kihívásokat, kreatívabbak, hatékonyabban képesek meg

oldani a stresszhelyzeteket  derül ki Négele és munkatársainak (2017) serdülők körében végzett vizsgálatából. 

Taliaferro és munkatársainak (2010) kutatásai arra mutatnak rá, hogy a sportolók magabiztosabbak, könnyeb

ben vállalnak vezető beosztásokat, optimistábbak, céltudatosabbak, jövőorientáltabbak, fejlettebbek a szociális 

kompetenciáik és a kooperatív készségeik. Hasonló eredményeket kapott Pikó és Keresztes (2007) is hazánk

ban. Budavári Ágota (2007) ugyanakkor a magyar élsportolók körében végzett kutatási eredményeire alapozva 

arra hívja fel a figyelmet, hogy az élsportolókat gyakran jellemzi önértékelési hullámzás.

Bíróné (1983) az alábbi jellemzőkkel egészíti ki a felsorolást:

• akaraterő, vállalkozókedv, önbizalom jellemzi

• kiváló alkalmazkodással és kontaktusérzékenységgel rendelkezik.

A szerző későbbi kutatási során a következő jellemzőket gyűjtötte még össze: 

• nagyobb vitalitás: tevékenységvágy, gyakorlati ügyesség
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• gyorsabb döntéshozatal

• nagyobb segítőkészség

• magasabb szintű önszabályozás: tolerancia, becsületesség, lelkiismeretesség

• magasabb agresszivitás (Bíróné, 2011)

Mint látható, a sport számos előnyös személyiségvonás pozitív irányú fejlesztésére alkalmas, s ezek kimunkálá

sa a testnevelők, edzők feladata. Ha sikerül elérniük, hogy ezek a tulajdonságok magatartásjegyekké váljanak, 

akkor  a  tanulók  egész  életvitelét,  életminőségét  befolyásolni  tudják.  Mindehhez  ugyanakkor  elenged

hetetlen, hogy ők maguk is egészséges személyiséggel rendelkezzenek.  

Nem szabad azonban megfeledkeznünk a negatív tulajdonságokról sem. A fenti felsorolásban Bírónénál megje

lenik az agresszivitás is. Neumann szerint ezen kívül az affektlabil egyének jellemző vonása lehet még a túlzott 

önértékelés, az érvényesülni akarás és az önfejűség egyaránt. Ezek az érzelmileg labilis egyének a versenyhely

zetekben fokozottan érzékenyek, sértődékenyek, gyakran a kisebbrendűségi érzésük legyőzésének eszközeként 

tekintenek a sportra (Nagykáldi, 1998). 
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A tavalyi tanév fordulópont volt növendékem zenei fejlődésében. A Váci Országos Gitár

verseny regionális válogatójára kezdtünk felkészülni. 

A felkészülés 6 óráját magába foglaló tematikus terv, amely a mellékletben olvasható, a 

választott zeneművek technikai és zenei kidolgozását, valamint   koncertkész állapotra 

történő fejlesztését tartalmazza. 

Kitűzött  célunk volt, hogy három kiválasztott darabunkat,  a  versenyszereplés  előtt  egy 

hónappal már koncertszerűen tudjuk. Az órai munka menete  a rövid torna, a hangsze

res bemelegítés, a skálázás, a darabokkal történő igényes foglalkozás – mintát ad növen

dékünknek a tartalmas otthoni gyakorlásra.

A fiatal művészpalánta a hosszú évek folyamán mindig lelkiismeretesen dolgozott, de a tava

lyi év nagy felfedezése az volt, hogy a kihívások még több erőt képesek mozgósítani benne. 

Ha az ember sokat gyakorol, akaratlanul is becsúsznak hibák, figyelmetlenségek. Növendé

kem esetében például visszatérő probléma volt, hogy a megfeszített figyelem közepette a fi

nommotorikus mozgások merevvé válnak. Ebben az esetben az alapos kilazító gyakorlatok 

után könnyebb, kevesebb figyelmet igénylő mozgásokkal állítjuk vissza az ideális diszpozí

ciót. Ha nincs nagy merevség a kézben, megpróbálhatjuk a darab gitározása közben lazítani 

a mechanizmust, ami lényegesen nagyobb koncentrációt igényel. Ezért mindig figyelmeztet

tem,  hogy  az  otthoni  gyakorlás  közben  is  észre  kell  vennie  ezt  a  problémát. 

A versenyre választott darabok  jól motiválták növendékemet a komoly szellemi,  fizikai 

erőfeszítést  igénylő  hangszeres  gyakorlásra.  Fontos  a mentális  felkészülés,  amelynek  a 

trenírozáson túl  lényeges eleme a kielégítő pihenés. Rendszeresen konzultáltam szülei

vel, akik az eddigi fellépéseinek is kellő hátteret biztosítottak. 

Egy  versenyre  való  felkészülés  minden  esetben  eredményesnek mondható,  hiszen,  ha 

nem is kap a növendék kiemelt helyezést, a felkészülés során szerzett tapasztalatok, ma

gasabb szintre emelik hangszertudását. 

PÉTERY TIBOR

Egyéni hangszeres képzés 

http://pecs.egyhazmegye.hu/downloads_2021/figyelj-ram/FR!_Tudas-muhely_2021.1.pdf
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Minden gyermek életében nagy változás, amikor az óvodából az  iskolába lép. Az iskolai 

létet megelőző hetekben a nagycsoportos gyermekek számára  fontos, hogy az átmenet 

minél zökkenőmentesebb legyen. 

Intézményünkben ezt segíti a különböző témák köré szerveződő ismerkedő tábor. Ezt a 

programot az osztályfőnök készíti elő leendő elsősei számára a tanév megkezdése előtt. A 

nyári szünet utolsó napjaiban elhívjuk a gyerekeket az iskolába, ahol tanítójukkal és osz

tálytársaikkal tölthetnek három napot. Ekkor lehetőségük van bejárni az iskola épületét, 

helyiségeit anélkül, hogy a nagyobb gyerekek jelenléte feszélyezné őket. Jó alkalom ez az 

iskolai szabályok megismertetésére, egyeztetésére, az óvodai és az iskolai élet különbsé

geinek megbeszélésére. 

A tábor megszervezését ebben a tanévben még indokoltabbá tette, hogy a kialakult egész

ségügyi helyzet miatt a gyerekek nagy része március óta nem volt intézményi keretek ál

tal biztosított gyermekközösségben, és az iskolába hívogató foglakozások is elmaradtak. 

A  tábor  lebonyolítását  az  is  nehezítette,  hogy  iskolánk  épülete  felújítás  alatt  állt,  ezért 

más, a gyerekek számára alkalmas helyszínt kellett  találni.  Így  tagóvodánk, a Szent Fe

renc Katolikus Óvoda biztosította számunkra a helyet. Segítőkészségükért,  figyelmessé

gükért,  szolgálatkészségükért,  nagymértékű  alkalmazkodásukért  hálásak  vagyunk.

A tábor  levezényléséhez a betanító kollégák segítségét kértem. Jó  lehetőség volt ez szá

mukra  is  és  a  gyerekeknek  is  az  egymással  való  ismerkedésre.

„A GYERMEKKORNAK KÉT TÜNDÉRVILÁGA VAN: A CSELEKVÉS SÍKJÁN A JÁTÉK, SZELLEMI SÍKON A MESE.” 

(Hermann, 1979)  ennek az idézetnek a szellemében terveztem meg a három nap prog

ramját. Így lett a mi ismerkedő táborunk neve: MESETÁBOR.

Az egyes foglalkozások anyagát úgy állítottam össze, hogy minden gyermek megtalálja azt 

az  elfoglaltságot,  ami  érdekli,  amit  szívesen  csinál, miközben másfajta  lehetőségekkel  is 

megismerkedhet. A tevékenységek sokszínűsége  dráma, báb, kézművesség, rajz, körjáték 

KAITZNÉ BECK RENÁTA 

Mesetábor 
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 biztosította számukra a változatosság élményét, a folyamatos játékot. Nekünk tanítóknak pedig remek lehetőség 

nyílt a gyerekek megfigyelésére munka és játék közben: ki miben ügyes, kinek mi az érdeklődési területe, ki ho

gyan  viselkedik  társaival,  kinek  milyen  várható  nehézségei  lesznek,  hol  szorul  majd  segítségre,  támogatásra. 

A meghirdetett táborba  nagy örömömre  két gyermek kivételével mindenki el tudott jönni. Délelőtt 9 órára 

meg is érkeztek a kis elsősök. Az első napot ismerkedő játékokkal kezdtük. 

A bemutatkozásnál bábok siettek a gyerekek segítségére. Különösen a szégyenlős gyerekeknek volt könnyebb

ség, hogy a kedves kis figurák vagy állatok „beszéltek helyettük”. Miután megismerkedtünk, átléptünk a mese 

birodalmába. A lányok hercegnőkké, a fiúk lovagokká váltak. Először mindenki elkészítette a saját bábját, majd 

együtt a közös várunkat.

 

Időnként egy futár érkezett, aki mindig aggasztó híreket hozott. A gyerekek segítségét kérte egyegy nehéz hely

zet megoldásában. Így keltünk át egy varázserdőn, egy sötét barlangon és egy veszélyes folyón egy térkép segít

ségével,  hogy  megtaláljuk  és  felébresszük  az  elvarázsolt  vár  népét.  Máskor  egy  szomorú  királykisasszonyt 

kellett megvigasztalni. Egyegy sikeres küldetés után  táncos mulatságot  rendeztünk körjátékok  (Cifra palota; 

Hej, vára, vára…)  formájában. Az egyes  foglalkozások között  lehetőség volt  szabad  játékra, kötetlen  ismerke

désre. Ebéd után meseolvasás következett, mialatt a gyerekek kicsit megpihentek. A napot az udvar játszóterén 

közös játékkal zártuk.

A korábbi évek tapasztalataival összevetve, úgy vélem, ez a pár együtt töltött nap, a közös élmények, az ismer

kedés  jó alkalmat nyújtottak a közösségépítés és  formálás megkezdésére. A Mesetábor minden szempontból 

beváltotta a hozzá  fűzött reményeket, mert szeptember 1jén már  ismerősökként köszöntöttük egymást, nyu

godtabb, derűsebb volt a tanévkezdés.

A tábor tematikája hozzájárulhat a korábbi évek jó gyakorlatainak gazdagításához. 

Minden leendő elsős kollégának ajánlom kipróbálásra!
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Ma már  alaptézis,  hogy  az  iskolai  lemorzsolódás  csökkentésében,  prevenciójának haté

kony megvalósításában fontos szerepe van a kora gyermekkori nevelésnek és gondozás

nak. Az óvodaiskola együttműködésének erősítése, a befogadó, inkluzív óvodai nevelés, 

az  esélynövelés  és  a  hátránycsökkentés  hozzájárulnak  a  tanulói  lemorzsolódás  kocká

zatának csökkentéséhez. 

Az EFOP3.1.516201600001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

támogatása  óvodai  alprojektben  való  részvételre  kapott  óvodánk  lehetőséget  a  2018

2019 és a 20192020as nevelési években. Célunk az volt a projektben való részvétellel, 

hogy  az  óvodaiskola  átmenetet  zökkenőmentesebbé  tegyük  mind  a  gyerekek,  mind  a 

szülők számára. Szerettük volna azt elérni, hogy minél több szülő válassza gyermekének 

iskolánkat. Ehhez szükséges volt, hogy a szülők minél jobban megismerjék a pedagógus 

kollégákat, az iskola nevelésioktatási elveit, annak gyakorlatát, hagyományait, innováci

óit, az énekzenei nevelésen túlimelletti értékeit.

Egy olyan átmenetet biztosító út kidolgozását szerettük volna megvalósítani, amely kéz

ből  kézbe  adja  gyermekeinket,  építve  azok képességeire,  készségeire,  és  segítve őket  az 

esetleges hátrányok, tanulási nehézségek leküzdésében. Ahol a tanító néni differenciáltan 

kezeli az egyes gyermekeket, mert ismeri őket az óvodából, és nem csak „elsősök halma

zát” kapja szeptember elején, akiket még meg kell ismernie, fel kell térképeznie a tehet

ségüket és a lemaradásukat.

Az első év a felmérések és a program kidolgozásának előkészítő éve volt, míg a második ne

velési évben megvalósítottuk  terveinket. Jelenleg az ötéves  fenntartási  időszakban  járunk.

A kétéves program az óvoda helyzetelemzésével kezdődött. Itt az előző évi statisztikai és 

KIRadatok  alapján  kellett  az  óvoda  jogszabályi  megfelelőségét  vizsgálni  a  méltányos 

óvodai  nevelés  és  a  pedagógiai  szolgáltatásokhoz  való  hozzáférés  szempontjából. 

Vizsgálnunk  kellett  a  helyi,  differenciált,  komplex  intézményfejlesztés  közvetett  céljait, 

SCHALPHA ANETT 

Óvoda-iskola átmenet a Komlói Kodályban 
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várható eredményeit – a gyermekek eredményes fejlődésének elősegítése, az óvoda hátránycsökkentő, befoga

dó, preventív szerepének erősítése szempontjaiból.

Vizsgáltuk még  a  tagintézményt  a  partnerkapcsolatinak  erőssége,  szerteágazósága  és  az  együttműködési  for

mák változatossága, továbbá az  intézményfejlesztés belső erőforrásrendszerének és szervezeti struktúrájának 

meghatározása, kialakítása, továbbfejlesztése szempontjaiból.

Megvizsgáltuk a feladatellátási hely értékeit, a nevelőtestület által felállított alapelveit és a ránk váró kihívásokat.

Ennek a nagyon alapos,  szinte minden  területre vonatkozó áttekintésnek egy olyan átgondolt, összefoglalt és 

végrehajtható intézményfejlesztési terv lett az eredménye, amely az erősségeinkre építve a gyengeségek és a ve

szélyek  áthidalására,  azok  elkerülésére,  kiküszöbölésére  adott  útmutatást  a  következő  évekre. 

Ekkor választottuk ki az óvodaiskola átmenet területét  mely szintén gyenge területnek számított , hogy ki

emelten ezen fogunk dolgozni, karöltve az óvodai nevelőtestületünk tagjaival, illetve fokozatosan bevonva az is

kolánk  nevelőtestületét,  először  az  alsó  tagozatos  kollégákat,  majd  a  felsősöket  is.  Ebben  a  folyamatban  az 

intézményvezető asszonnyal megláttuk azt az előremutató szakmai potenciált, ami intézményünk nevelőtestü

letét még innovatívabbá teheti e téren.

Az óvoda által kezdeményezett és a fenntartó által preferált szakmai munka eredménye az óvodaiskola átme

net kidolgozott folyamata, többfordulós egyeztetés, megbeszélés, ismeretátadás, belső továbbképzés, folyama

tos kommunikáció eredménye.

A projektet, két támogató, szakértő óvodapedagógus fogta össze, szervezete és koordinálta egy külső, az óvodai 

alprojekt által biztosított mentorral. Az óvodai mikrocsoporttagoknak havi rendszerességgel kellett beszámol

niuk az alprojekt vezetésének, hogy a megszabott ütemezéssel haladnake, illetve a megszabott feladatok meg

valósultake,  és  hogyan.  Feladataink  voltak  többek  között,  hogy  óvodai  műhelymunkákon  vegyünk  részt, 

hálózati műhelyeket szervezzünk, átdolgozzuk és beépítsük eredményeinket a Pedagógiai Programunkba, gyer

mekközösségi  napot,  közös  óvodaiiskolai  programokat  szervezzünk,  minél  több  kapcsolódási  pontot 

hozzunk létre az óvoda és iskola között.
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Az óvodaiskola átmenet kidolgozott programjában az alábbi pontok szerepelnek:

● A tanítók érzékenyítését, hangolódását az óvodás korosztályra hospitálási rendszerrel ösztönöztük. 

Minden hónapban egy alkalommal részt vesznek óvodai foglalkozásokon (másmás csoportban), melyet utána 

közösen kiértékelünk. Az óvó nénik pedig néhány alkalommal ellátogatnak közös játékratevékenységre az al

sósokhoz, kiemelten az első osztályosokhoz.

● Belső továbbképzések alkalmával rendszeresen tájékoztattuk a kollégákat eredményeinkről, további le

hetőségről, kértük segítségüket a tovább gondolkodásban.

● Összeállítottunk egy módszertani füzetet, mely tartalmaz verseket, dalokat, táncokat (magyarul, néme

tül), tevékenységeket, melyek nagycsoport végén és első osztály elején is megjelennek a mindennapokban. 

● Közösek ünnepeink, programjaink, melyekben kapcsolódunk az iskolához (Kodálynap, papírgyűjtés, 

karácsonyi hangverseny, zenei világnap).

● Minden óvodai csoportnak van testvérosztálya, mellyel közös programokat szerveznek (népmese nap

ja, Mikulás).

● Az iskola is bekapcsolódik több alkalommal, akár helyet ad az óvodai programoknak, ünnepeknek 

(Mártonnap, Szt. Bernadettnap, Lucanap, farsangi bál).

● Az alsó tagozatosok és a nagycsoportosok közösen járnak misékre, egyházi programokra.

● A hálózati műhelymunkába bevontuk az iskolai kollégáinkat, fontosnak tartottuk és tartjuk vélemé

nyüket, ötleteiket, melyeket figyelembe véve került megalkotásra 2020 nyarán az idei éves munkaterv.

● A folyamat összegzéseként az elért eredmények beépítésre kerültek Pedagógiai Programunkba, melyet 

a fenntartó is támogatott.
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A projekt fenntartási időszakába lépve elmondhatjuk, hogy a kitűzött céljainkat elértük, tekintettel arra, hogy 

az elmúlt években folyamatosan nőtt azon gyermekek száma, akik iskolánkat választották. Természetesen nem 

dőlhetünk hátra, csupán azt mondhatjuk el, hogy jó irányt követünk, de ezen még van mit finomítani. A közös 

programjainkon  (óvodainiskolain)  való  aktív  részvétel  a  teljes nevelőtestület  számára már  természetes, úgy, 

mint a közös gondolkodás is. Számtalan új ötlet került már ebben a nevelési évben is megvalósításra, melyek a 

fent leírtakban nem szerepelnek (karácsonyi fényfestés, angyalbatyuakció).

Sajnos  a  pandémia miatt  több  program  el

maradt,  de  még  ebben  a  zárt  világban  is 

megtaláltuk  a  közös  ünneplés  és  találkozá

sok  lehetőségét  a  testvérosztályokkal,  alsó

sokkal,  volt  óvodásainkkal,  tanító  nénikkel. 

Ehhez  segítségül  hívtuk  a  IKTeszközök 

nyújtotta  lehetőségeinket  (kisfilmekkel)  is.

Az EFOP3.1.516201600001 A tanulói le

morzsolódással veszélyeztetett intézmények 

támogatása  óvodai  alprojektben  való  rész

vétel  teljes  intézményi  szinten  innovációt 

hozott, főként az óvodaiskola átmenet terü

letén, de az egy intézménnyé válás folyama

tában  is  elvitathatatlan  a  szerepe.  A  közös 

gondolkodás, közös tenni akarás és a folyamatosan új és új  lehetőségek keresése összekovácsolt egy olyan kis 

csapatot az intézményen belül, akik gerjesztik az intézményi hagyományok megtartása mellett az újra való tö

rekvést, ennek elismerését a kollégák között is. 

Az óvoda számára ez a folyamat segített az óvodán kívüli partnerségek továbbépítésében, a partnerkör bővíté

sében. A nevelőtestületi és hálózati műhelyeken más, jó gyakorlatokat ismerhettünk meg, melyek egyes elemeit 

kipróbáltuk a saját tagintézményben is. A Pedagógiai Programunkat bővítettük számos olyan elemmel, melyek 

segítenek a gyermekeknek még jobban kiteljesedni. A mentori látogatások segítettek abban, hogy még inkább 

felülről,  a maga  teljességében  lássunk pedagógiai,  szervezetfejlesztési  feladatokat,  kihívásokat,  és  keressünk 

megoldási lehetőségeket a gyengeségek csökkentésére.

Most már biztosan állíthatom, hogy a létrehozott és általunk kipróbált (nem csak elméletben létező) óvodais

kola átmenet, mely teljes egészében áthatja a mindennapi munkánkat, hétről hétre, hónapról hónapra progra

mokkal  fűszerezve  azt,  kivitelezhető  és  adaptálható  más  intézmények  számára  is.

A fent felsorolt pontjai csupán összefoglalják és keretek közé szorítják a számos feladatot, amit ez a teljes neve

lési évet átfogó, részletesen lebontott terv magában rejt. Biztatom a kedves Olvasót, hogy ha mélyebben szeret

né megismerni az általunk kidolgozott projektet, keresse intézményünket.
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2020 adventjében, a koronavírus miatti, köznevelési  intézményekre vonatkozó járvány

ügyi korlátozások közepette szerettünk volna „kaput” nyitni, szívünket kitárni a szülők és 

a komlói városlakók felé! Azért, hogy „Zárt kapukkal, de nyitott falakkal”, gyermek kezek 

rajzait megelevenítve mesÉLJENEK intézményünk falai, a fényfestés technikájában rejlő 

lehetőségek. Hosszas szervezéssel és előkészülettel, a sok kis gyermekkéz óvodapedagó

gusaik, tanáraik segítségével alkotta meg az advent üzenete, a hit, remény, öröm és sze

retet  témája  köré  megálmodott,  majd  az  iskola  falain  megelevenedő  rajzokat.  Nagy 

kihívást jelentett ez kicsiknek és nagyoknak, hiszen korábban még soha sem éltünk ezzel 

a lehetőséggel. Vegyük sorra tapasztalatainkat!

Számomra, mint rajztanár számára kihívást jelentett a feladat, amit az iskola vezetése 

megálmodott, hiszen elsősorban szervezési feladat volt, ami nem az erősségem. Rövid 

határidő miatt, nem tudtam a rajzórák keretén belül elkészíteni a gyerekekkel a kivetí

tendő  rajzokat,  rá  voltam utalva  a 

kollégákra.  Végül  az  osztályfőnö

kök,  óvónénik  segítségével  készí

tették  el  a  gyerekek  csoport 

munkában  a  kivetítendő  rajzokat, 

amely képviselte az osztályt.. Rajz

tanárként  is  kihívás  volt  elképzel

ni,  milyen  lesz  az  épületen  a 

látvány,  mi  mutat  majd  jól,  mi 

nem, hogy befolyásolják a látványt 

az ablakok, ezért útmutatást adni 

is nehéz volt.

MEGYESI ANDREA 

Fényfestés a komlói Kodály Iskolában 
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A fényfestő cég az iskola épületéről 3 rajzot készített, amin az épület kontúrjai jelentek meg, az ablakok vázla

tos rajzával. Ezt a 3 előrajzolt sablont nyomtattuk ki, 

A/3as méretben, sokszorosítottuk, hogy minden osz

tálynak jusson. A karácsony szellemisége, a megváltó 

érkezése, advent, a várakozás, a családdal együtt töl

tött  idő  lett  a  témája  az  elkészítendő  rajzoknak.  A 

szakemberek  ezután,  a  rajzokból  18x18  cmes  üveg 

diákat  készítettek,  ezeket  egymás  után,  óriás 

diavetítővel vetítették a falakra.

Szeretném  összefoglalni  a  tanulságokat,  rajztanár 

szemmel. Talán segítség lehet azok számára, akik ha

sonló projektre szánják rá magukat.

A  színekről: A  legjobban azok  a  rajzok  érvényesül

tek,  ahol  a  világos  meleg  színeken  átragyogott  a 

fény.  Az  ólomüvegablak  hagyományoknál  bevált 

tiszta  alapszínek,  kék  sárga  piros  jól  érvényesül

tek.  Ahol  komplementer  színeket  használták,  (pi

roszöld, kéksárga, narancslila)  igen hatásos volt. 

A  részletgazdag  rajzok,  amelyeknél  kontrasztos, 

egymás mellett  elütő  színeket használtak,  szép  lát

ványt adtak. Nem érvényesült, ha a sötét  színekkel 

festett  alapon,  fekete  filccel  rajzoltak  részleteket.

   

A  formákról:  A  lendületes,  nagyívű,  átlós,  íves  formák,  amiket  az  ablakok  kitakarásai  sem  tudtak megtörni, 

mutattak  jól.  Például,  a  nagy  figurák  az  ovisok  rajzain,  a  felnagyított  könyv,  karácsonyfa,  hóember.
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Az ablakokról: A  legtöbb kihívást az ablakok jelentették. Annyit  tudtunk csak előre, hogy tompábban fog  lát

szódni a rajz a vetítéskor, hiszen az ablaküveg átengedi a fényt. Sajnos sok szép rajz nem érvényesült, mert a 

kép  lényeges része, a képet értelmező motívum az ablakba került. Néhány  feliratot az ablakra rajzoltak, ezek 

sem látszódtak. Érdemes erre figyelni, ha valakinek fényfestési lehetősége adódik, hogy a szöveg, a fő motívum 

az ablakok köré komponálva legyen, vagy olyan nagyívű formát rajzolni, ami jóval nagyobb az ablakoknál. Kér

dés volt az is számomra, hogy színesek legyenek e az ablakok, feketére fessük, vagy egyszerűen üresen hagyjuk 

e a sablonon. Ha fehéren maradt az ablak, kivetítéskor “kiragyogott”, túl fényesnek hatott, tompítva a kép töb

bi részén a színeket. A régi ablak kereteken jól látszott, ha az ablakot is kiszínezték, ez hasznosnak bizonyult. 

Szép ritmust adott, ahol az ablakot is belekomponálták.
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A technikáról: Azt gondoltam, a filccel, a festékekkel festett színek, szín erejük miatt lesznek a leghatásosabbak. 

Mégis a ceruzarajzok szépsége jelentett meglepetést, a fény jobban át tudta világítani, színek telítettek, árnya

latban gazdagok lettek, szép “felületük” lett így kivetítve. A grafit ceruzával rajzolt apróbb formák kontúrjait, 

érdemes volt tűfilccel átrajzolni. Montázs technikájával is könnyen lehetett képeket készíteni.

Hálásan  köszönöm  kollégáimnak  az  együttműködést,  a  gyerekeknek  a  kreativitását,  ezen  a  közös  alkotáson!
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Karácsonyfák állnak az ágyak mellett. Balogh néni ridiküljével közelebb sétál, Rózsika 

néni pedig audijával (sic!) elsiet mellette. – Furcsa idill? A jelenet egy mozgásszervi re

habilitációs osztályon játszódik, ahol a szavaknak nem minden jelentése ismert a kívülál

ló számára. A téli romantikát  lerombolva elárulom, hogy a karácsonyfák  infúzióakasztó 

állványok a rajtuk  lévő infúziókkal együtt; a ridikül katéterzsák; az audi – szándékosan 

kisbetűvel – pedig  fékkel ellátott guruló  járókeret, amit ez az extra  felszereltség külön

böztet meg a trabanttól, az egyszerű, hagyományos járókerettől.

Ezekhez hasonló nyelvhasználati jelenségeket észleltem már gyermekkoromban is, orvos 

édesanyám révén gyakran járván a kazincbarcikai kórházat. Évekkel később, az egri Esz

terházy Károly Egyetem angol nyelv és kultúra tanára – magyartanár szakos hallgatója

ként  –  már  hivatalos,  a  kórházigazgató  által  engedélyezett  –  szociolingvisztikai 

szociopragmatikai megközelítésű nyelvi kutatásba kezdtem. Korábbi nyelvi tapasztalata

imra alapozva azt a hipotézist állítottam fel, hogy egyegy kórházi osztálynak mint gya

korlatközösség  működésének  számos  nyelvi  szempontból  megragadható  vonatkozása 

van. Ezek közül vizsgálatom első témájának az osztályon használt speciális szlenget vá

lasztottam,  ezt  követte  a  nominális  és  egyéb megszólítási  módok,  változatok  gyűjtése, 

elemzése, majd a beszédaktusok, gyógytornászinstrukciók és orvosi utasítások bemuta

tása.  A  2016–2019  között  zajló  kutatásom  eredményeit  egy  folyóiratcikkben  (Csiszárik 

2017), két tanulmányban (Csiszárik–Domonkosi 2018, Csiszárik 2019) és a 2020ban írt 

szakdolgozatomban publikáltam. Jelen cikk tárgyaként a humorossága miatt számomra 

legkedvesebb altémát, a rehabszlenget választottam, mely elemeinek a – főként középis

kolai – magyar nyelvtanórákon is hasznát vehetjük.

A szlengkutatás a nyelvészetben kedvelt vizsgálati terület, sok tanulmány, internetes blog 

és szlengszótár igazolja ezt (például: Kis 1992, 2015; Szabó 2008). Publikációimban Kis 

Tamás szlengértelmezését követem, mely szerint a szleng „csoportnyelv, mely kis létszá

mú, sok időt együtt töltő, azonos foglalkozású vagy érdeklődési körű csoportokban szüle

Rehabszleng a nyelvtanórán 

CSISZÁRIK KATALIN 
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tik, és fontos társadalmi szerepet is betölt ezekben a közösségekben: erősíti az összetartozás érzését, és elkülö

níti az adott közösséget a többitől” (Kis 1997: 246). Ehhez a megközelítéshez kapcsolódva mutatom be a válasz

tott  kórházi  osztály  szlengjét,  kitérve  a  dolgozók  és  a  betegek  sajátos  kifejezéseire  is.

Vizsgálatomat  a Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályán végeztem,  több 

okból kifolyólag: számos ember fordul meg itt betegként, akik bent tartózkodásaik során sok időt töltenek a jól 

összeszokott dolgozói csoporttal összezárva, meghatározott időközönként visszajárnak – a dolgozóbeteg kap

csolat ennek következtében szorosabb és bensőségesebb, mint más osztályokon. A kezelési módszerek rendkí

vül  változatosak,  talán  itt  találkozhatunk a  legtöbb gyógyítási  folyamattal  és  eszközzel. Ez önmagában  is  egy 

gazdag „rehabos” szókincs birtoklását jelenti a dolgozók és a betegek részéről is, s ennek kvázi ráadása a hely

specifikus szleng, ami különleges szóalkotásokkal gyarapítja az osztály életében részt vevők nyelvi megnyilvá

nulásait.  A  dolgozók  és  a  betegek  által  közösen  eltöltött  hosszú  idő,  a  többszöri  találkozás  nyelvi 

hagyományokat, szokásokat konstruál, melyeket a közösség tagjai kisebb részben tudatosan, nagyobb részben 

tudattalanul  elsajátítanak,  és  követik  mintájukat.  Nyelvészeti  szempontból  mindez  jól  leírható.

Kutatásom eredményei kiegészítik, árnyalják az eddig megjelentetett, orvosi szlenget bemutató írásokat (Ban

dur 2003, Bandur–Grétsy 1999a, 1999b). Ezektől eltérően azonban én nemcsak az orvos verbális megnyilatko

zásait vizsgáltam, hanem a különböző beosztású dolgozókét is. Adatközlőim az akkori főnővér, tizenkét ápoló, 

négy gyógytornász és a beteghordó, illetve a részegység kutatásakor bent fekvő betegek (csaknem ötven fő) vol

tak.  Kutatási  módszereim  a  résztvevő megfigyelés  (a  vizitek  látogatásakor  tettem  szert  a  legtöbb  adatra),  a 

strukturált interjú és a fókuszcsoportos beszélgetés (eszközöket, gyógyítási folyamatokat neveztettem meg ké

pek alapján; később ugyanezeknek mondtam a hivatalos nevét, s ezekre kértem szinonimát), illetve szabad be

szélgetések voltak. Az adatgyűjtést minden esetben a környezetbe belesimulva,  fehér köpenyben végeztem; a 

viziteken csak megfigyeltem, jelenlétemmel nem zavartam sem a dolgozók, sem a betegek nyelvi viselkedését. 

Kiegészítésként  végeztem  úgynevezett  nyelvi  tájképkutatásos  terepszemlét  is  (Shohamy–Gorter  2009),  azaz 

megfigyeltem a falra ragasztott és a nővérfigyelőben kifüggesztett kiírásokat, üzeneteket. Ezek a „tájképi” szö

vegek ugyancsak hozzájárultak a belső szleng leírásához.

De milyen  is ez a bizonyos rehabszleng? Különlegessége abban áll, hogy az osztályon a szlengnek egy sajátos 

metszete figyelhető meg, amely magában foglalja a köznyelvben használt szlengkifejezéseket; szerepet kapnak 

az egészségügyben általánosan megjelenő, úgynevezett szakszlengszavak, amelyeket még tovább színesít a helyi 

kiscsoportszleng (Kis 1997: 248251). Ez utolsó jelen esetben a dolgozók és a betegek sajátos nyelvváltozatait 

foglalja magában. E kettő között nagyfokú a hasonlóság, ami összefüggésben áll azzal, hogy a betegek és a dol

gozók sok időt (heteket, akár hónapokat) töltenek együtt kis helyre összezárva – s ez a közösen eltöltött idő kü

lönleges szóalkotásokat eredményez. Mindemellett megemlítendő, hogy a dolgozói és betegszleng között nagy 

az  átjárhatóság,  különböző,  olykor megmagyarázhatatlan  okokból  kölcsönösen,  reflexszerűen  átvesznek  egy

mástól nyelvi elemeket. Ezeken túl a mozgásszervi rehabilitáció a kórháznak az az osztálya, ahol rengeteg gyó

gyítási  és  egyéb  segédeszköz,  módszer  és  folyamat  figyelhető  meg,  amelyeknek  több  különböző  (hivatalos, 

hétköznapi, szleng) megnevezése él az osztályos nyelvhasználatban.
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Az empirikus kutatás során mintegy kétszáz szlengszót és kifejezést sikerült összegyűjtenem. Ez a kétszáz elem 

magában foglal minden olyan szlenges kifejezést, ami a rehabilitációs osztály hétköznapjaiban és gyakorlatai

ban rendszerességgel előfordul. Természetesen a szleng többféle funkciót betölthet az osztály gyakorlatközös

ségének nyelvhasználatában, használatuk okai feltárhatóak. Alapvető szerepe a helyi szakszleng használatának 

a rehabosztályon a nyelvi gyakorlat (a közlési folyamat) gyorsítása, a kommunikáció hatékonyságának javítása. 

A rövidítések, lerövidítések (például: fizikó  ’fizioterápia’, ergó  ’ergoterápia, kézügyességet és logikát fejlesztő 

terápia’,  tégé  ’tüdőgondozó’,  idegseb  ’idegsebészet’, kolonó  ’kolonoszkópia, vastagbéltükrözés’, keret  ’járóke

ret’, fotel  ’masszázsfotel’, fém ’műtéti fém, belső fémrögzítés’, gyöki  ’gyöki, kombinált fájdalomcsillapítós in

fúzió’,  kúra  ’kúraszerű  infúzió’,  szelektív  ’szelektív  ingeráramkezelés’,  eltáv  ’hétvégi  eltávozás,  adaptációs 

szabadság’, záró ’zárójelentés’) használatával a dolgozók időt nyernek: gyorsan és egyszerűen megértetik mon

danivalójukat beszédpartnerükkel,  így a világos közlés után hamar  további dolguk végzésére siethetnek. Ez a 

nyelvi gazdaságosság különösen a más osztályok és vizsgálati helyszínek nevére, a kezelések fajtáira, a segéd

eszközökre  és  a mindennapi munka  során  sokszor  előforduló,  betegekkel,  betegségekkel  kapcsolatos dolgok 

megnevezésére jellemző.

A rehabszlengben rendkívül jelentős szerepe van a humornak, amely önmagában több funkciót is betölt. Ezek 

közül az egyik a jókedvre derítés és a feszültségoldás, ami egyrészt a dolgozók kellemetlen, unalmas vagy felka

varó  feladatainak  elvégzését  segíti, másrészt hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  kényelmetlen helyzetben  (vizsgálathoz 

vagy kezeléshez való levetkőzés, tornában való ügyetlenkedés, szokatlan pozitúra, fizikai nehézségek, kiszolgál

tatottság, tehetetlenség, mozgásképtelenség) lévő beteg oldódjon. Rengeteg humoros, kacagtatóan metaforikus 

szóval és frazémával találkozunk, ami a felsoroltak mellett közérzetjavító és gyógyulást segítő hatást gyakorol a 

közösség  tagjaira.  Kiemelek  néhány  példát:  fivérke  ’férfi  ápoló’,  átpattintás  ’betegátfektetés’,  visszapasszol 

’visszaküldi a beteget az előző osztályra, ahonnan érkezett (negatív)’, beutáló ’háziorvosi beutaló’, nőgyogyó 

’nőgyógyászat’, rögöny  ’röntgen’, zacsi  ’katéterzsák’, ridikül  ’katéterzsák nőbeteg oldalán’, autóstáska  ’katé

terzsák  férfi  beteg  oldalán’,  jancsika  ’csípőprotézises  férfi  betegeknél  a  térdek  közé  helyezett  párna’,  nyárs 

’csonttörés esetén használt külső fémrögzítés egy alkatrésze’, karácsonyfa ’infúzióakasztó állvány a ráakasz

tott  infúzióval együtt’,  ló  ’szobakerékpár’, mászóka  ’bordásfal’, csikó  ’a kórházi ágy végében található kötél, 

melynek segítségével a betegek fekvő helyzetből ülő helyzetbe felhúzzák magukat’, ágyjelenet ’torna vagy tor

natermi foglalkozás’, nyom egy sprickát ’kinyom egy adagot a kézfertőtlenítőből’, kikészít valakit ’egy beteg 

másik  osztályra való átadása  előtt  a dolgozó  kikészíti  a papírokat a  zárójelentés megírásához’,  bedob  egy 

konzit  ’felad  egy  konzíliumkérést  a  számítógépben’.  A  felsoroltak  a  barátságosítást  (Bandur–Grétsy  1999a) 

szolgálják, ám ez a szerep különösebb humorizálás nélkül  is elérhető becézéssel, kedveskedő formákkal:  fecsi 

’fecskendő’, pezsi ’pezsgőfürdő’, nyugi ’pihenés’, szuri ’injekció’, ügyesedik ’javul a manuális készsége’. Elhagy

hatatlan funkciója továbbá a rehabosztály teljes közösségének tekintetében a családias légkör előmozdítása és a 

közösségteremtő  szándék.  Az  osztályos  szlengnek  tehát  a  gyakorlatközösségszempontú megközelítésben  kö

zösségerősítő ereje van.
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Röviden ki szeretnék térni a rehabszleng fentebb már emlí

tett, szokatlan különlegességére, az átjárhatóságra. Ez teszi 

lehetővé,  hogy  a  dolgozók  a  betegektől,  a  betegek pedig  a 

dolgozóktól  szabadon kölcsönözzenek  szlengszavakat, me

lyek aztán vagy tudatosan, vagy tudattalanul beépülnek az 

ő szókincsükbe, és lexikonjaik azon darabjaivá válnak, amit 

a rehab közösségében bármikor használhatnak. A dolgozók 

gyakorta  a  falusi  betegek  véletlen  félremondásait  teszik 

meg  közhasználatú  szlengszónak:  infrakció  ’infarktus’, 

spajzmirigy  ’pajzsmirigy’.  Ezek  a  „népetimológiák”  létre

jöttük kapcsán gyakorta visszavezethetők konkrét betegek

hez,  tréfás  helyzetekhez;  rendszeres  használatuk  száma 

fokozatosan nő, s végül a közösségi ugratások, humorizálá

sok  révén  ugyancsak  a  gyakorlatközösség  összetartásának 

funkcióját veszik magukra. Máskor pedig a betegek egymás közötti vagy dolgozókkal szembeni viccelődése közös 

nyelvhasználati szokássá válik: vibrátor ’TENS vagy bármely rezgő elektromos készülék’, dögönyöző ’masszázs

fotel’, audi ’guruló járókeret fékkel’, trabant ’egyszerű járókeret’. Más esetekben azonban a betegszleng megma

rad  betegszlengnek:  fülhallgató  ’fonendoszkóp’,  villamosszék  ’masszázsfotel’,  vadmadár  ’kacsa’.

A  rehabszleng  nemcsak  specifikusan  a  rehabilitációs  osztály  életéhez  kapcsolható, más  osztályok  szókincsében 

nem meglévő lexémákat és szintagmákat tartalmaz, hanem a maga módján a közszleng elemeit is felhasználja. Ez 

lehet  teljes mértékben  a  közszlengszavak  általános  használatához  igazodó: bibi  ’seb,  heg’,  kula  ’széklet’,  protkó 

’protézis’; ugyanakkor jelentésváltozáson is áteshetnek: dundus ’kórosan duzzadt, ödémás’, szivató ’katéter’. Ér

telemszerűen a  tágabb értelemben vett egészségügyi  szleng szavait  is  tartalmazza a  rehabszleng, különösen  jel

lemző  ez  a más  kórházi  osztályok  és  az  egészségügyben  közhasználatú  eszközök,  bevett műveletek  elnevezését 

illetően: gyerek  ’gyerekosztály’,  ideg  ’ideggyógyászat’,  gyógyszeres  ’gyógyszerelő  kocsi’,  trafó  ’transzfúzió’.  A 

dolgozói  és  betegszleng  átjárhatósága  mellett  még  ebben  is  jól  tetten  érhető  a  rehabszleng  különlegessége.

Jogos a kérdés: mi hasznát vehetjük ezeknek a konkrét kutatási eredményeknek a nyelvtanórákon, hogyan ka

matoztathatjuk  azokat?  Tágabban:  hogyan  hasznosíthatunk  bármilyen  nyelvészeti  témájú  kutatást  az  iskolá

ban?  Kezdő  magyartanárként  ezek  számomra  sarkalatos  kérdések,  s  a  választ  nem  másban,  mint  a 

kutatásalapú tanulás/tanításban találtam meg. Ez a fogalom (angol nyelven inquirybased teaching/learning) 

nem mást takar, mint azt a pedagógiát, ami SpronkenSmith (2008) szerint „a leginkább biztosítja, hogy a ta

nulók átéljék a tudásalkotás folyamatait” (Nagyné 2010). Legfontosabb jellemzői a „kutatás által stimulált ta

nulás”,  a  tanulócentrikusság,  ami  elvezet  az  önszabályozó  tanulás  felé:  használatával  a  tanulás  ténylegesen 

aktív folyamattá válik, növeli a diákok tanulási teljesítményét, és ezzel egy időben kifejlesztik kutatói készségei

ket is (Nagyné 2010). A módszer a tanárok számára is előnyös, mert „lehetővé teszi a tanítás és a kutatás integ

rációját,  növeli  a  tanítás  örömét  és  az  interakciókat  a  tanulókkal”  (Nagyné  2010).  A  módszer  megfelelő 
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alkalmazásához  természetesen a pedagógusnak szakmailag  felkészültnek kell  lennie, hiszen  „a  tanár a  tudás

konstruálási folyamat facilitátora” (Korom 2010). A kutatásalapú tanítás/tanulás a magyartanításban is alkal

mazható  –  jól  bizonyítja  ezt  Szabó  Veronika  és Hoss  Alexandra  tanulmánya  (2018), mely  a  grammatikaok

tatásnak a mondattani részét vizsgálja.

Szlengtanítás nyelvtanórán? – A konzervatívabb magyartanárok valószínűleg határozott nemmel felelnének, a 

nyitottabb magyar  szakos pedagógusok azonban helyeslően bólogatnának, hiszen a  szlengtanítás,  a  szlenggel 

való tanórai foglalkozás egy olyan lehetőség, amivel meg lehet ragadni a diákok figyelmét és érdeklődését – ön

maguknak és a tárgyuknak is. Mindezt természetesen erős kézben kell tartani, hogy a tanóra ne csússzon ki a 

tanár kezéből, és nála maradjon a biztos irányítás.

Átlagemberként, így hétköznapi diákként is a szlenget mindennaposan tapasztaljuk: halljuk, olvassuk, használ

juk. Jobban beleásva magunkat azonban részletesen vizsgálhatjuk, s eszerint eljárhatnak maguk az iskolai ta

nulók  is. A magyarórán a nyelvi változatosság tanítása során a szlenget kifejtve a tanár rávezetheti őket arra, 

hogy  lássák,  a  (közel)  mindenki  által  ismert  ún.  közszleng  mellett  léteznek  különböző  nagy  és  kiscsoport

szlengek. Ezek közé tartozik a saját osztályközösségük speciális szlengje is, amely gyűjthető és empirikusan fel

térképezhető, akár a többi csoportszleng, mint például az általam kutatott kórházi osztály szlengje. Ez akár egy 

több hétre kiadott projektmunka  is  lehetne, melyet a gyerekek néhány  fős  csoportokban végeznének. Ezen a 

ponton is érvénybe lép a tény, hogy a kutatásalapú tanulás tanulói aktivitásra alapozott, vizsgálódáson, kutatá

son alapuló folyamat, mely a kutatásvégzés révén lehetővé teszi, hogy a diákok (gyakran egymással együttmű

ködve)  kreatív  módon  foglalkozzanak  az  adott  tantárgy,  témakör,  téma  kérdéseivel,  problémáival  (Korom 

2010). Ezáltal nemcsak tárgybéli tudásukban, hanem szociális készségeikben is fejlődnek.

Hollóy Zsolt (2018) szerint a szlenggel foglalkozó nyelvtanórán az első lényeges lépés az elméleti háttér megis

mertetése, amit fontos, hogy szlengszótárak bemutatása kövessen. Ezután játékos feladatok következhetnek: a 

diákoknak ki kell emelniük a szlengszavakat megadott irodalmi példákból vagy dalszövegekből stb. Az izgalmas 

feladatokon kívül jó, ha a pedagógus megkérdezi a gyerekek véleményét a szleng használatáról, s ezzel kapcso

latban esetleg némi  illemtant  is ajánl: ne használjunk szlenget, ha az nem  illik a beszédhelyzetbe. Parapatics 

Andrea  (2013)  szerint  az  igényes  nyelv  használatának  megtanítása  a  magyartanár  feladata,  amivel  részben 

egyetértek, azonban Kis Tamás véleményét még inkább osztom a szleng mint magyarórai tananyag szerepét il

letően: „A szleng […] nem nyelvrontás, […] hanem […] a nyelv sajátos struktúraalkotó tényezője, amely minden 

beszélt nyelvnek minden korszakában jelen van. […] A szleng megismerése által a nyelv és a nyelvhasználó em

ber, az emberi nyelvhasználat örök törvényszerűségeinek megértéséhez kerülhetünk közelebb” (Üveges 2001).

Ez az, amiért véleményem szerint a téma nem zárható ki az iskolai nyelvtanórákról. Mint fentebb említettem, a 

kis és nagycsoportszlengekhez kapcsolódva a diákok akár saját osztályuk mini szlengszótárát is elkészíthetik, 

ezt megelőzően  példaképp  a mozgásszervi  rehabilitációs  osztályon  gyűjtött  adataimat mutatnám meg  nekik. 
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Kiemelném  a  hasonlóságokat,  párhuzamot  von

nék: a rehab dolgozói és betegei nyelvi gyakorlat

közösséget  alkotnak,  aminek  tagjai  sok  időt 

töltenek  együtt  egy  viszonylag  kis  helyre  össze

zárva, és érdeklődési körük egy szelete megegye

zik,  hasonló  témák  foglalkoztatják  őket 

munkájuk,  feladataik  és  ismeretségük  révén  – 

akár  egy  iskolai  osztályban.  Emellett  a  rehabos 

példák  humorosságuk miatt  érdekesebbé,  figye

lemfelkeltővé, hangulatosabbá tehetik az órát. Az 

egészségügyi  szakközépiskolákban  tanító  ma

gyartanároknak  pedig  kifejezetten  segíthetnek  a 

nyelvi  változatosságot  kifejtő  tanórákon.

A nyelvi változatosság  tanítása kapcsán pedagó

gusként  szívesen  rászánnék  egy  teljes  45  perces 

nyelvtanórát a szleng témájára. A következőkben vegyünk egy fiktív tanórát, melynek RJRmodell szerinti sza

kaszaira különböző feladatokat ajánlok az alábbiakban. 

Amennyiben az ezt megelőző órán diákjaimmal végigjutottunk a nyelvi változatosság különböző elemein,  jel

legzetességein, a tanulók elegendő alapvető ismeretet szereztek, úgy a szlenggel foglalkozó óra kezdetén a rá

hangolódás  fázisában  néhány  ismétlő  kérdés  után  (melyek  érintik  azt  is,  hogy  a  szleng  csoportnyelv)  egy 

csoportmunkával indítanék. A feladat bevezetőjeképp elmondanám, hogy egy kórházi osztály dolgozói és bete

gei is csoportot alkotnak, és mi most egy speciálisan választott mozgásszervi rehabilitációs osztály szlengjével 

ismerkedünk meg. A diákokat 46 fős csoportokra osztanám, és egyforma tartalmú, lezárt borítékban különbö

ző kis papírokat adnék nekik összekeverve: a  feladat összepárosítani a nyomtatott képen látható tárgyat, esz

közt  a  valódi,  hivatalos  nevével,  és  ki  kell  logikázni  azt  is,  hogy  a  rehabszlengben  hogyan  hívhatják  azt.  34 

perces munkaidő után megbeszélnénk a megoldást, és a cetliket hibátlanul összepárosító csapatokat szóbeli di

cséretben részesíteném. Úgy gondolom, hogy ez egy motiváló, figyelemfelkeltő feladat lehet.

A jelentésteremtés szakaszát egy elnevezős játékkal színesíteném, hogy fenntartsam a gyerekek figyelmét. Po

werPointvetítés  segítségével  kórházi,  rehabilitációs  osztállyal  kapcsolatos  személyek,  tárgyak  fotóját mutat

nám meg nekik megnevezés nélkül. A képeken látható dolgoknak önálló munka során nevet kell adniuk: úgy 

kell elnevezniük, ahogyan ők szívesen hívnák, ha a rehabilitációs osztály dolgozói közösségébe tartoznának. Ez

után ismét végigmennénk a fotókon, és megbeszélnénk, mi az ábrázolt személy/dolog hivatalos neve, kinek mi 

a megoldási javaslata a szlengkifejezésre, és hogyan hívják azt a dolgozók a valóságban a kutatási eredmények 

alapján. Ezt tanári magyarázat követheti.
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A  jelentésteremtés  fázisában  természetesen bemutatnám a  rehabszleng  sokszínűségét,  és  az  eddig  említettek 

mellett egyéb kifejezésekre is kitérnék, különösen hangsúlyt fektetve a humoros, metaforikus elemekre. Bemu

tatnám ezeknek a gyógyításban betöltött funkcióját: a feszültségoldást, a munkavégzés megkönnyítését, a kelle

metlen  szituációk  esetén  is  az  oldottabb  légkör  megteremtését.  A  megismert  szavakból  az  óra  végén,  a 

reflektálás szakaszában – az összefoglalás mellett – egy játékos egyéni feladattal számonkérném, mit jegyeztek 

meg a diákok: például egy keresztrejtvény segítségével.

Összegzésképp elmondható, hogy nyelvészeti kutatások eredményei  tehát valóban hasznosíthatók a nyelvtan

órákon –  igaz ez a kazincbarcikai mozgásszervi  rehabilitációs osztályon végzett  (szleng)kutatás adataira  is –, 

sőt akár a tanulók által végzett, saját kis kutatások is végrehajthatók a kutatásalapú tanítás/tanulás módszeré

nek segítségével. Ahogyan a mozgásszervi rehabilitációs osztály betegei és dolgozói, úgy egyegy  iskola osztá

lyainak  tanulói  is  gyakorlatközösséget  alkotnak.  Nyelvhasználati  szokásaik  empirikusan  feltérképezhetők, 

vizsgálhatók,  ismertethetők.  Ezek  és  más  jellegű  szokások,  hagyományok  fogják  össze  őket  egy  közösséggé. 

Ahogyan a kórházi osztályon a főorvos, úgy a magyarórán a tanár is egyegy összetartó erő, akiknek azonos jel

mondata lehet: Közösséget nevelünk.
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CSIZMAZIA FERENCNÉ, VAGY AHOGY SZEKSZÁRDON ISMERIK, MONKA, IDÉN 10. ALKALOMMAL REN 

DEZI MEG A FEDORKA ÉS SOSEVOLT ORSZÁGOS VERSFESZTIVÁLT. AKI JÁRT MÁR EZEN A RENDEZVÉ 

NYEN,  TUDJA,  HOGY MENNYIRE  SZÍNVONALAS,  AZ  ELSŐ  PILLANATÁTÓL  AZ  UTOLSÓIG  ÁTGONDOLT,

IGÉNYES ÉS ÉLVEZETES NAPRÓL VAN SZÓ. 

MONKA PEDAGÓGIAI ÉS ALAPÍTVÁNYI MUNKÁJÁRA IS JELLEMZŐ, HOGY HISZ A KÖZÖS SIKERBEN, AB 

BAN, HOGY A  JÓ PÉLDA  JAVÍTJA A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEKET, A KÖZÖSSÉG EREJÉT. HISZI, HOGY EGY 

CSAPATBAN, EGY MUNKAHELYEN, EGY KÖZÖSSÉGBEN NEM KELL EGYMÁSSAL VERSENYEZNI, HISZ EGY 

MÁSTÓL  TANULVA  MINDENKI  TUD  FEJLŐDNI.  S  ÍGY  KIALAKÍTHATÓ  EGY  OLYAN  ALKOTÓ  LÉGKÖR, 

AMELYBEN MINDEN RÉSZTVEVŐ (PEDAGÓGUS, DIÁK, SZÜLŐ) MEGTALÁLJA A SIKERT, AZ ÉLMÉNYT, A 

FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEIT.

KILENC ÉVE, A VERSENY 2. ÉVÉTŐL KÖVETEM FELKÉSZÍTŐ PEDAGÓGUSKÉNT A VERSENYT ÉS ÁMULOK 

ÉVRŐL ÉVRE, HOGY MENNYI ENERGIÁT TUD BELETENNI, S MILYEN TALPRAESETTEN ÉS KEDVESEN VE 

ZETI  A  NAPOT, MEKKORA  ALÁZATTAL  VÉGZI  AZ  ELŐ,  ÉS  UTÓMUNKÁLATOKAT  EGY  NEMES  CÉLÉRT. 

ENNEK APROPÓJÁN BESZÉLGETEK MOST A CSIZMAZIA ALAPÍTVÁNY A JÖVŐ ÍGÉRETES GYERMEKEIÉRT 

SZERVEZET VEZETŐJÉVEL, S ÁLLÍTOM ŐT A KEDVES OLVASÓ ELÉ  PÉLDAKÉPP.

MINDIG TUDTAD, HOGY PEDAGÓGUS LESZEL?

A pedagógiai  pályára  való  orientálásra  az  első  biztatásokat  a  kis  falusi  általános  iskola 

szelleme  adta,  ahol  szeretettel  és  megértéssel  fordultak  felém  tanítóim,  tanáraim. 

Kölesd olyan település volt akkoriban, ami ma már csak a mesékben létezik. Bizonyára az 

idő is sok mindent megszépít, de valóban meghatározó volt az életemben. Szerettem az 

óvodát, az iskolát, a nevelőimet, tanítóimat, tanáraimat. Szerettem a környezetet, ahol él

tem, hiszen a Zöngehegy lábánál állt a családi házunk, amiben szüleink neveltek minket, 

húgommal és nővéremmel. Családunk számára mindig fontos volt a becsületesség, a tu

dás megszerzése. Éppen ezért, bár kisfaluban kezdtem meg a tanulmányaimat, már alsó 

BERTÁNÉ HARGITAI MARGARÉTA 

Példakép(p)
Interjú Csizmazia Ferencnével 



53

FIGYELJ RÁM!

Ember - kép

tagozatban módomban állt az orosz nyelv mellett a németet is tanulni különórákon. Valójában akkor még nem 

tudtam, hogy mi  szeretnék  lenni,  csak azt, hogy  szívesen  segítettem  időseknek, kortársaimnak egyaránt. Na

gyon sok szép emlék fűződik a nyári napközihez, ahol ebédet vittünk az idős embereknek, vagy éppen amikor 

elmentünk a Sió partjára  és  vadsóskát  ettünk...   De nem  feledem a  sportversenyeket,  szüreti  felvonulásokat, 

búcsúkat, az iskolai rendezvények mellett a tanórákat, a téli szánkózásokat, közös főzéseket egyegy kirándulás 

alkalmával.  Ezek  az  élmények mind meghatározóak  voltak  abban,  hogy  családunkban  első  generációs  diplo

másként  példát mutassak  a  gyermekeim  számára  is.  Két  gyermekem  közül  elsőként  fiunk,  Fecó  bontogatta 

szárnyait az irodalom terén. Szívesen olvasott, mondott történeteket, mikor húga érkezett a családba. Emlék

szem, épp egy olvasási versenyre készült, s a választott szöveg témája a  testvér születése volt. Maradandó él

mény volt őt akkor is hallgatni. Ám az élet úgy hozta, hogy Fecó műszaki pályára lépett, ahogy édesapja. Dóra 

lányunk  választása  azonban  merőben  ugyanaz,  mint  az  enyém  volt,  ő  a  pedagóguspályán  tanul  tovább. 

TE HOGY LETTÉL TANÍTÓ? 

Eredetileg matematikatestnevelés szakos tanár szerettem volna lenni. Nagyon sokat készültem a felvételire, Sze

geden szerettem volna továbbtanulni. Aztán egy nyári tábor alkalmával összeszedtem egy kullancsot, ami kereszt

be húzta a terveimet. Több hónap eltelt, mire kiderült a rosszulléteim oka, így maradt a második opció, miszerint, 

ha a városban maradok (anyukám nagyon féltett, mi lesz, ha messze elkerülök, s ismét baj történik), lehetek még 

tanító. Így is lett. Eleinte szomorkodtam, aztán belenyugodtam, mondván, hogy mindennek megvan a maga oka. 

És valóban, hamarosan megismertem életem párját, Ferót, akivel azóta is boldog házasságban élünk. Aztán amel

lett nem volt kétséges, hogy szeretném a tanulmányaimat  folytatni. Önszorgalomból belevetettem magam a drá

mapedagógiába, azzal a céllal, hogy segítsem a fiatalokat a nehézségeik leküzdésében, tanórákon és azon kívül is. 

A CSIZMAZIA ALAPÍTVÁNY HOGYAN ÉS MIÉRT ALAKULT? 

Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy kiteljesítse lehetőségeinek ma

ximumát, hiszen a tudás bennük van. A mi feladatunk a rejtett kincsek fel

tárása. Ezekkel a gondolatokkal indítottuk útnak alapítványunkat, melyet 

négy lelkes szülőtárssal, baráttal és az alapítóval, a férjemmel hoztunk lét

re 2011 novemberében, amely azóta számos gyermek életében hozott már 

pozitív  változást.  A  Csizmazia  Alapítvány  a  jövő  ígéretes  gyermekeiért 

szervezet a magyar irodalmat, színházat kedvelő, megismerni vágyó gyere

kek  támogatását,  versenyeken  való  részvételét,  életük  nyomon  követését 

tűzte  ki  célul.  Fennállása  óta  feladatának  tekinti  a  gyermekek  kulturális 

életének gazdagítását, szűkebb környezetük értékeinek megismertetését. Fontosnak tartjuk a szakmai fejlődés 

érdekében,  hogy  szakemberekkel  együttműködve  szervezzük,  építsük  a  felnövekvő  generáció  életét. 

A VERSMONDÓ VERSENYEK NÉPSZERŰSÉGE, A HELYI KISEBB VERSENYEK RÉSZTVEVŐI LÉTSZÁMA CSÖKKENNI LÁTSZIK. TE IS ÍGY LÁTOD?

A  statisztikák,  amelyek a  színjátszás,  bábozás,  versmondás  tevékenységi  területekről  érkeznek,  gyakorta  tük
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röznek csökkenést a létszámban. Talán nem kell belenyugodni, hogy így van, bár a hullámzás nyomon követhe

tő. Úgy gondolom, hogy minél  inkább szürkül a világ körülöttünk, annál  inkább szükséglete az alkotni vágyó 

embernek, hogy megtalálja saját közegét, közösségeit, művészetét. Nem egyedül a televízió, még csak nem is a 

kereskedelmi  tévék  silány  műsora  a  felelős  azért,  hogy  lassan  átalakul  a  művészetekhez  való  viszonyunk.

Rajtunk áll, hogy lemondunke a sok munkával, fáradsággal – bár ennek megfelelően több örömmel – járó ön

tevékeny művészeti  tevékenységekről,  vagy éppen újra belefogunk művelésükbe. Még ha nem tudjuk  is min

den esetben, minek nevezzük.

MIT GONDOLSZ MAGÁRÓL A TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL?

Stevan  Gerrard  szerint:  „A  TEHETSÉG  ISTENI  ÁLDÁS,  DE  HIHETETLEN  AKARAT  ÉS  ALÁZAT  NÉLKÜL  MIT  SEM  ÉR”. 

Az átéltmegélt tudás lehet áldás,  jelentős örömforrás a gyerek 

számára. A kibontakozás során észlelt mellőzés és meg nem ér

tés viszont számos lelki sebet ejthet,  tehát a gyerek néha átok

ként  éli  meg  tehetségét.  Rajtunk,  felnőtteken,  elsősorban 

pedagógusokon, szülőkön múlik, hogy a  tehetség áldás  legyen. 

Tapasztalataink szerint egy jó szemű, felkészült és toleráns pe

dagógus  kezei  között  a  tehetségpalánta  megfelelően  fejlődik, 

nem  csak  ismeretekben,  hanem  érzelmekben,  akaratban  is.  A 

közös sikerek pedig energiát, megerősítést adnak a palántát ne

velőknek. A pozitív minta, az empatikus légkör, az együttműkö

dés  hatására  kialakulhat  a  szükséges  alázat  a  tanulókban  a 

tudomány és a művészet iránt.

Mi  hisszük,  hogy  napjaink  iskolái  egyre  professzionálisabban 

tudják majd a tehetségeket gondozni. A felkészítő pedagógus a 

hátrányos helyzetű gyermekek tehetségét  is képes felismerni, s 

megfelelő pedagógiai, és egyéb szakmai elemekkel megerősíteni 

a gyermekben, aki így tehetsége javát tudja a megmérettetés so

rán bemutatni; ezt bizonyítja az a sok elismerés, melyekkel a versenyeken, fesztiválokon a gyermekeket a zsűri 

díjazta, jutalmazta. Alapítványunk erőforrásait mozgósítva soksok lehetőséget biztosít a tehetségek kibontako

zásához és megmutatkozásához. Fontosnak tartjuk, hogy egyre több örömteli diák, és őket nevelő sikeres peda

gógus legyen szűkebbtágabb környezetünkben, akár Szekszárdon is.

2020 TAVASZÁN AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT CÍMET NYERT EL A CSIZMAZIA ALAPÍTVÁNY A JÖVŐ ÍGÉRETES GYER 

MEKEIÉRT. GRATULÁLOK AZ ELISMERÉSHEZ!

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen rangos díjat kaptunk. Igyekszünk továbbra is megfelelni az el

várásoknak, rengetegen gratuláltak, s biztatnak bennünket, hogy folytassuk ezt a tevékenységet. Köszönet
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tel  tartozunk  azoknak  a  gyermekeknek,  fiata

loknak  és  szüleiknek,  iskoláknak,  intézmé

nyeknek,  akik,  amelyek  valaha  is  javára 

szolgáltak  alapítványunknak.  Nélkülük  nem 

lehetne  birtokunkban  ez  az  elismerés.

IDÉN 10. ALKALOMMAL KÉSZÜLSZ MEGRENDEZNI EGY 

ORSZÁGOS VERSFESZTIVÁLT. MIKOR ÉS HOGY INDUL A 

SZERVEZÉS?

Ez minden évben nagyon izgalmas. A szervezés 

akkor indul, amikor még az előző be sem fejező

dött.  Hiszen  pályázatot  írunk  már  a  versenyt 

megelőző nyáron, mely mindig a legfőbb anyagi 

forrást biztosítja a rendezvényünknek. Aztán év 

végére  általában  megérkezik  a  döntés,  hogy 

nyertünk vagy sem. Ekkorra már körvonalazód

nak a feladatok. Szponzorok, támogatók gyűjtése, feladatok megbeszélése, az előző verseny tapasztalataiból kö

vetkeztetések levonása, esetleg a szervezésben módosítások végrehajtása.

Általában januárban kiküldjük az iskoláknak a felhívást, majd tömegesen érkeznek a jelentkezések. Korábban 

postán érkeztek a nevezések és a felvételek az első fordulóba, nagyon jó érzés volt, amikor 1520 nevezés érke

zett egy napon. Büszkeséggel töltött el minket, hogy egyre többen érdeklődnek, jelentkeznek versenyünkre. Az

tán a  technika előrehaladtával ma már  jobbára online platformokon érkeznek a nevezések, és csak néhányan 

küldenek DVD felvételt. Az előzsűrizés az egyik legszebb része a folyamatnak, hiszen itt kerülnek felfedezésre a 

tehetségek. Igyekszünk minél több lehetőséget adni a fiataloknak, hogy kiteljesedhessenek.

 

KIK SEGÍTIK A MUNKÁTOKAT? 

Az alapítványunk kuratóriumának tagjai mindig sokat segítenek, s az olyan háttérmunkákban, melyek egyálta

lán nem látszanak, abban a legtöbbet férjem, Feró segít. Nagyon jól tudunk együttműködni. A szakmai rész az 

én feladatom, a pénzügyi megvalósítás az övé. De az évek alatt felnőttek a gyermekeink, a mentoráltjaink, és így 

már  ők  is  sok  mindenben  a  rendezvény  támogatására  tudnak  lenni:  pl.  konferálás,  regisztráció  stb.

Elengedhetetlen,  hogy  ne  említsem  meg  a  Magyar  Versmondók  Egyesületét,  annak  alapító  elnökét,  Kiss 

Lászlót, Radnóti, Csokonai  és Bessenyeidíjjal  kitüntetett közművelődési  és kulturális  szakértőt,  aki  sajnos 

már nincs köztünk. Ő rendező, szerkesztő, alapítója volt a Magyar Versmondók Egyesületének, nevéhez fűző

dik az általános iskolások legnagyobb versenye, a Regösök húrján... vers és prózamondó verseny gondozása, 

szervezése. 2005ben találkoztam vele először a Paksi Ki mit tud? fesztiválon, ahol nagy sikerrel szerepeltek ta

nítványaim. Aztán az évek alatt sokat támogatott munkámban, hozzáértő szakmai segítségnyújtásával, szeret

"A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács indoklása szerint a 

2011 decembere óta működő szervezet elnöke, 

drámapedagógus, mesterpedagógus, szakértő, továbbá 

mint versenyszervező pályázó fiatal kora óta rendszeres 

résztvevője sok művészeti versenynek, fesztiválnak. 

Később maga is rendezvények, fesztiválok, nagyobb 

művészeti események főszervezőjévé vált.

Az alapítványi tevékenység hatóköre egyedülálló a Dél

Dunántúl régióban, hiszen azon is túlnyúlik. Országos 

rendezvényeik által határon túlra is elérnek, több éve 

vannak diákok, családok, akik visszalátogatnak 

versenyükre."

A szervezet legfőbb célja: kialakítani egy olyan 

bázisközpontot, ahol a helyi civil szervezetekkel karöltve 

támogathatják a tehetséges fiatalokat kultúrájuk 

megerősödésében, hagyományaik őrzésében. 
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hető,  elfogadható,  őszintén  építő  kritikájával. 

2012ben első alkalommal zsűrizett versenyünk 

döntőjében,  és  8  éven  át,  ami még megadatott 

számára a földi életben, minden alkalommal tá

mogatott  bennünket  személyes  jelenlétével, 

csakúgy  mint  kollégái,  Wiegmann  Alfréd  és 

Lutter Imre.

ADATOKAT TUDNÁL MONDANI AZ ELMÚLT 9 ÉVRŐL? 

HÁNY VERSET ZSŰRIZTETEK ELŐ, MIK A SZŰRÉS SZEM 

PONTJAI, HÁNY TELEPÜLÉSRŐL JÖNNEK GYEREKEK, 

VANNAKE VISSZATÉRŐ VERSENYZŐK...?

Az elmúlt 9 évben több mint 1500 nevezés érke

zett az első fordulóba. A döntőbe körülbelül 650 

főt hívtunk meg. Négy korosztályban lehet nevez

ni, melyből a legnagyobb számban az 56. és 78. 

évfolyamból  érkeznek  versenyzők.  Az  elmúlt 

években az alsó tagozat és a középiskolai korosz

tály  száma  is megemelkedett. Az ország minden 

pontjáról  érkeznek  versenyzők,  sőt  az  elmúlt  4 

évben már határon  túlról  is: Erdélyből, Szerbiá

ból, Szlovákiából. Vannak olyan versenyzők, akik 

folyamatosan visszatérnek,  vannak,  akik  egykét 

évet kihagynak,  s  ismét  jelentkeznek. Természetesen  sokan vannak,  akik újként  lépnek be. Mindenkinek na

gyon örülünk. Volt olyan év, hogy 67 településről érkezett nevezés, az elmúlt kilenc év alatt összesen 128 tele

pülésről fogadtunk jelentkezéseket. 

LEHETE TUDNI VALAMIT A ZSŰRI MUNKÁJÁRÓL? HOGY ÉRTÉKELNEK?

A zsűri tagjai a Magyar Versmondók Egyesületéből érkeznek, s az egyesület által kidolgozott szempontrendszer 

szerint értékelnek és pontoznak, már az I. fordulóban is ezt a rendszert követjük:

I. Versválasztás: a versmondó korának, érzelmi, értelmi fejlettségének, személyiségének, egyéniségének, hangjá

nak, stb. megfelelő verset választott. A mű irodalmi értéke. A mű hossza, részlet/részletek esetén szerkesztése.

II. Művészi beszéd: artikuláció, ritmus, beszédhiba súlya, tájnyelv preferálása/elvetése, légzéstechnika, ütem, 

hangsúly, enjamblame, hangerő és hangszín használata, verbális eszközök egyéb használata

III. Művészi teljesítmény: értelmeziérteti, látjaláttatja, érziérezteti, érzelmiértelmi üzenet, kisugárzás, pódi

umi viselkedés, öltözet, nonverbális eszközök használata, összhatás, pódiumi létállapot megléte, stb.

A három szempont átlaga és/vagy a zsűritagok által összeadott átlagpontok összege adta az egyes versmondók 
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összpontszámát. Ennek megléte után a zsűri vita nélkül köteles elfogadni a relatív végeredményt. A zsűri tagja 

megfogalmazhat  az  értékeléskor nyilvánosan különvéleményt,  és  adott  esetben  saját  személyében  felajánlhat 

különdíjat.

AZ EREDMÉNYEK KÉZZEL FOGHATÓAK. NEM CSAK A PLAKETTEKRE GONDOLOK, AMIT A GÁLÁN KAPNAK A GYŐZTESEK. HANEM 

MINDARRA, AMIÉRT EZ AZ ALAPÍTVÁNY LÉTREJÖTT.

Igen. A  célunk  volt,  hogy  a  felnövekvő generációk már  gyermekkorban megérezzék  a  költészet  ízét,  a  versek 

nyugalmát, a rímekbe rejtett hangulatot. Ebben a rohanó világban, megálljunk, odafigyeljünk gyermekeinkre, 

tanítványainkra. Mutassunk utat az értékek felé, segítsük őket abban, hogy a számukra megfelelő, helyes utat 

ki tudják választani. A művészet, a vers, a tudás mind ezt a célt szolgálja. Fontos cél az is, hogy a tudásszerzés, 

tapasztalatgyűjtés mellett, emberi kapcsolatok alakuljanak, szerveződjenek.

AKIK NEM VOLTAK MÉG A FEDORKA ÉS SOSEVOLT VERSNAPON, AZOKNAK ELMESÉLNÉD, HOGY TÖRTÉNIK A VÁLOGATÁS MAJD 

A DÍJAZÁS? MIRE SZÁMÍTHATNAK A JELENTKEZŐK?

Az 1. forduló: az egyik vers felvételének beküldésével, előzsűrizés után, kategóriánként a legjobb 25 versenyző 

jut tovább a 2. fordulóba. A 2. fordulóban a behívott versenyzők élő meghallgatása történik a kötelező és a sza

badon választott versekből.

Díjazás:  kategóriánként  33  plakett  (Fedorka/Sosevolt  Díj,  Nívó  Díj  és  Reménység  Díj)  1  1  különdíj  kerül 

kiosutásra,  a  25.  helyezettek  könyvjutalomban  részesünekl,  minden  versenyző,  aki  a  2.  fordulóba  jutott, 

szintén  könyvjutalomban  részesül.  Újabban  minősítő  (arany,  ezüst,  bronz)  oklevelet  is  kiosztunk.

SZÍVBŐL REMÉLEM, HOGY AZ OLVASÓBAN FELMERÜLT A GONDOLAT, SZÍVESEN MELLÉ ÁLL EGY ILYEN REMEK KEZDEMÉNYE 

ZÉSNEK.  HA VALAKI MOST KEZDENE VERSENYFELKÉSZÍTÉSSEL FOGLALKOZNI, MIT TANÁCSOLNÁL NEKI?

Csak  egyszerűen,  szabadon.  A  közös  válogatás,  felolvasások  élménye mindenkinek  sokat  ad,  pedagógusnak, 

gyerekeknek egyaránt. Általában verset osztályközösségben úgy szoktunk keresni, hogy számos kötetet viszek 

be az órámra, akár 5060 darabot is, klasszikus és kortárs íróktól. A diákok pedig olvasgatnak, felolvasnak, vá

logatnak maguknak vagy éppen egymásnak. Nagyon nagy öröm azt átélni, mikor az egyikük a másiknak ajánl 

egyegy alkotást, azzal a megszólítással, hogy "… nézd, ezt neked találtam! Meghallgatod? Na, hogy tetszik?"

MI DÖNTI EL, HOGY VALAKI VERSMONDÓVÁ VÁLIKE? MENNYIRE FÜGG EZ AZ ÖRÖKÖLT HAJLAMOKTÓL, A HOZOTT MINTÁK 

TÓL? MI A PEDAGÓGUS FELADATA?

Bárkiből lehet jó versmondó. Nem kell hozzá más, mint szorgalom és kitartás. Persze sokat jelent a minta, a jó

példa, de ez nem törvényszerű. Ha a szülő sokat olvas, az nem feltétlenül hozza magával, hogy a gyermeke is ol

vasóvá  nevelődik.  Viszont  meggyőződésem  az,  hogyha  kisgyermekkorban  sokat  nézegetünk,  olvasgatunk 

gyermekeinknek  könyvekből,  aztán  ugyanilyen  hatások  érik  az  óvodában,  iskolában  őket,  akkor  nagyobb 

eséllyel lesznek olvasást szerető, esetleg verskedvelő fiataljaink. A pedagógus, szülő, felkészítő feladata a támo

gatás, az őszinte véleményformálás megfelelő keretek között, azok a hatások, amivel még tudunk irányítani, az 
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nem más, mint a személyiségünk, a gyerek és a köztünk  lévő bizalomra épülő kapcsolat. Elengedhetetlen az, 

hogy a gyermek és a felnőtt is őszintén elmondhassa, hogy neki ez mekkora öröm vagy éppen most nehézség…, 

hogy fáradt, nincs kedve, de a következő alkalomra pótoljuk a lemaradást. 

MIT TEGYÜNK, HA NEM MEGY?

Vannak időszakok, amikor egyszerűen nem megy. Akkor el kell engedni. Majd telnekmúlnak az évek és egyszer 

csak visszatalál. Emlékszem egy barátnőm, azt mondta nekem, hogy egy gyermek egyéniségét, személyiségét 13 

éves koráig lehet alakítani. Amit addig adtál neki, az megmarad, s higgyem el, hogy amikor a legnagyobb szüksé

ge  lesz  rá,  akkor megoldásként  egyegy  problémára  ott  lesz  neki  az  addig  érlelt  tarsoly,  s  lesz mihez  nyúlnia. 

És valóban, így van. Ezt több alkalommal tapasztaltam, saját gyermekemmel és tanítványaimmal kapcsolatban 

is. Vannak olyan verskedvelő fiatalok körülöttem, akik kicsi koruk óta rendszeresen járnak hozzám verset ta

nulni, ám van olyan is, aki kihagyott 12 évet, s újrakezdte. Mindegyik örömmel tölt el, hiszen azt vallom, a vers 

olyan  pótlék  lehet  az  életünkben,  amely  sok mindenre  gyógyír.  Van,  hogy  nagyobb  szükségünk  van  rá,  van, 

hogy kevésbé. Remek költőink, íróink voltak, vannak, s az írásaik számunkra elérhetőek. A könyvespolcunkon 

pedig bizonyára ott van az, amire éppen szükségünk lehet.

Jelentkezési lap a 10. FedorkaSoseVolt versnapra mellékletünkben található.

http://pecs.egyhazmegye.hu/downloads_2021/figyelj-ram/FR!_Tudas-muhely_2021.1.pdf
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