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"Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza:  

hogy lehetne benneteket vidámabbá,  

életrevalóbbá, műveltebbé,  

derekabbá tenni."/Karácsony Sándor/ 

 

 

Előszó  
 

 

Tisztelettel köszöntjük a Kedves Olvasót. 

 

Tanulmánykötetünk az EFOP 3.4.3.-16-2016-00016 azonosítószámú, Intézményi fejlesztések a 

felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Széchenyi 

István Egyetemen projekt keretében, a Pedagógusjelöltek felkészítése a szociálisan hátrányos 

helyzetűek problémáira című alprojektjének támogatásával jöhetett létre. 

 Tanulói szükségletek – Nevelői válaszok címmel kötetünkben arra keressük a választ, 

hogy milyen megoldásokat kínálhat a nevelés-oktatás gyakorlata a 21. század második 

évtizedében megjelenő pedagógiai kihívásokra. 

A kötet igazi kuriózumát jelenti, hogy a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János 

Karának oktatói mellett kifejtik gondolataikat a Győri Tanoda képviselői is, akik elsősorban a 

nevelési praxis és a mindennapi működésből eredő pedagógiai jelenségek vizsgálatára helyezik 

a hangsúlyt.  

Olyan szellemi kalandozásra hívjuk tehát az itt megjelenő tanulmányok iránt 

érdeklődőket, amelynek során aktív részesei lehetnek annak az izgalmas párbeszédnek, mely 

az egyes tudományterületeken belül az aldiszciplínák mentén körvonalazódnak. Továbbá az 

egyes munkák olvasata nyomán megfogalmazódhatnak olyan üzenetek, melyek méltán tehetik 

sokszínűvé a pedagógiai kihívásokra adott válaszainkat, s gazdagíthatják mindennapi nevelési 

valóságunk eszköztárát. 

 

Kelt Győrött, 2020 augusztus havában 

 

 

                                                                                                     a Szerkesztők 
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Nyelvtanítás kultúrafókusszal  

 

Boldizsár Boglárka 

Széchenyi István Egyetem, Győr 
 

 

 

1. Bevezetés 

Az idegen nyelvek tanulása nemcsak napjainkban, hanem már évezredekkel ezelőtt is nagy 

jelentőséggel bírt, nemzeteket, sorsokat kötött össze. Mivel ezek ismerete nem mindenki 

számára adatott meg, a nyelvtudás hiánya esetenként akár élet-halál kérdését jelentette. 

Manapság az intézményes oktatás keretein belül minden tanuló számára kötelező az élő idegen 

nyelv tanulása, mely lehetőséget biztosít számukra, hogy nemcsak egy, hanem akár több idegen 

nyelven is kommunikációképes nyelvtudást szerezzenek. De mit is jelent ez? Pusztán a magas 

szintű nyelvi kompetencia kialakítását, amely magában foglalja a nyelvi készségek és tartalmak 

(szókincs, grammatika, kiejtés), mondattan, jelentéstan, pragmatika megértését, megtanulását, 

reprodukálását? Nos, az idegennyelv-tudás ennél sokkal tágabb kontextusban értelmezendő. 

Mivel a nyelv és a kultúra szorosan összefügg egymással, fontos, hogy a nyelvhasználó idegen 

nyelvi ismeretei mellett képes legyen az idegen nyelvet az adott helyzethez, körülményekhez 

alkalmazkodva megfelelően használni. Ezért az intézményes nyelvoktatás keretein belül 

hangsúlyt kell fektetni többek között a célnyelvi országban élő közösségek mélyen gyökerező 

szokásainak, életvitelének, történelmének stb. megismertetésére a tanulók életkori 

sajátosságának figyelembevételével. 

A tanulmány azzal a céllal íródott, hogy rávilágítson a kultúra idegennyelv-oktatásában 

kiemelt szerepére az alsó és felső tagozatos általános iskolások korosztályára vonatkozóan. 

Elsőként röviden bemutatom a kultúra fogalmát, majd ezt követően a kultúra szerepét 

vizsgálom az általános iskolai nyelvoktatást meghatározó dokumentumok tükrében. A 

célnyelvi kultúra idegennyelv-órákba ágyazottsága kapcsán pedig az oktatásban megjelenő 

kultúra tartalmi elemeit ismertetem. Végül a tanulók interkulturális tudatosságának, 

kompetenciájának gyakorlati fejlesztési lehetőségeit veszem számba.  

 

2. Mit értünk kultúra alatt? 

A kultúra fogalmát az idők folyamán többféleképp értelmezték, amelyekből a teljesség igénye 

nélkül néhányat emelnék ki, amelyek jól példázzák, hogy a kultúra értelmezése néhány évtized 

alatt is sokat változhat. Hofstede (1994: 5, In: Spencer–Oatey 2012: 2) szerint a kultúra „az 

elme kollektív programozottsága, amely egy csoport tagjait vagy egy egész népcsoportot 

különböztet meg más népcsoportoktól”. Ezen értelmezésben mind az összetartozás, mind pedig 

az egymástól való elhatárolódás, illetve különbözőségek is megjelennek. Matsumoto 

rendszerszinten ennél konkrétabban fogalmaz, definíciójában az időbeliség jelensége is 

dominál. Úgy véli, hogy a kultúra nem más, mint „az emberek egy csoportja által elfogadott 

attitűdök, értékek és meggyőződések rendszere, de ezek az egyén számára mást jelentenek, s 

ezeket az egyes generációk nemzedékről nemzedékre örökítenek át” (Matsumoto 1996: 16, In: 

Spencer–Oatey 2012: 2). Egy még összetettebb megfogalmazás szerint a kultúra „az emberek 
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egy csoportja által vallott alapvető feltevések és értékek, életorientáció, hiedelmek, 

rendelkezések, eljárások és magatartási szabályok homályosan körülhatárolható együttese, 

amelyek befolyásolják (de nem határozzák meg) az egyén viselkedését és azt, ahogy mások 

viselkedését értelmezik” (Spencer–Oatey 2008: 3, In: Spencer–Oatey 2012: 2). Ebben a 

meghatározásban a közösen elfogadott értékrendszerek mellett lényeges elemek még az egyén 

és a társadalom nézőpontja szerint változó dimenziók. 

Összegezve az eddigieket, a kultúra tehát általános és sajátos jegyekkel bír. Általános 

abban az értelemben, hogy „minden emberi közösségnek, társadalomnak saját kultúrája van, 

speciális, mert a kultúra egymással párhuzamosan létező, eltérő és változatos hagyományokkal 

rendelkező társadalmak szokás-, hagyomány-, érték- és normarendszerét, szimbólumait, 

technológiáját és nyelvi sokszínűségét is jelenti” (Torgyik–Karlovitz 2006: 10). Továbbá azt is 

szem előtt kell tartanunk, hogy a nyelv és a kultúra közti szoros kapcsolat nem egyfajta statikus 

állapotként értelmezendő, hanem egy folytonosan változó dinamikus jelenségre utal. A nyelv 

tehát nem más, mint a kulturális szokások, hiedelmek, normák elsődleges közvetítő eszköze, 

amelyre a kultúra is nagy hatást gyakorol (Sun 2013). 

 

3. A kultúra szerepe az általános iskolai nyelvoktatást meghatározó dokumentumok 

tükrében 

Mindnyájan egy adott kulturális háttérben nevelkedünk, amely nagyban meghatározza 

életünket, gondolkodásunkat, viselkedésünket, mindennapi tapasztalatainkat (Torgyik–

Karlovitz 2006). Ahhoz, hogy saját kultúránkat megértsük, s továbbadhassuk a benne rejlő 

értékeket, nemcsak a családnak, hanem az iskolának is fontos szerep jut. Mindez az idegen 

nyelvi órákon talán még hatványozottabban teljesedik ki, amikor is az anyanyelvi kultúra 

ismeretének fényében egy másik – sokszor akár attól jelentősen eltérő – kultúrával találják 

szembe magukat a tanulók. Fontos szempont, hogy a tanítás során ne csak a kultúra tartalmi 

elemeire, hanem a kulturális viselkedésre, az eltérő helyzethez való alkalmazkodásra is 

felkészítsék a gyermekeket, hogy ezáltal is fejlődjön személyiségük, hogy befogadóbb, 

elfogadóbb emberekké válhassanak.  

Az intézményes nyelvoktatásban megjelenő kultúra szerepét többféle dokumentum 

határozza meg. Elsőként annak a Nemzeti Alaptanterv (NAT), majd a Közös Európai 

Referenciakeret (KER) szerinti értelmezését veszem sorba. Majd az utóbbi dokumentum 

kapcsán felmerülő két fogalom (kommunikatív kompetencia és interkulturális kommunikatív 

kompetencia) rövid bemutatása következik. 

A NAT legfrissebb módosított változata az általános iskolai élő idegen nyelvek tanítása 

kapcsán (NAT 2020: 314–322) azt a célt fogalmazta meg a kultúraoktatás szerepére 

vonatkozóan, hogy a tanulók az adott nyelvet használó embereket és kultúrákat ismerjék és 

értsék meg, ezáltal nyitottabbá, megértőbbé, érdeklődőbbé és tájékozottabbá válhassanak. 

Emellett fontos, hogy a tanulók képesek legyenek célnyelven közvetíteni a magyar nép 

kulturális értékeit, történetének legfőbb állomásait. A nyelvi ismeretek mellett a kulturális 

ismeretek elmélyítése elősegíti személyes és társas kompetenciájuk fejlődését, amely mind az 

iskolában, mind a magánéletben segíti őket további nyelvtanulási és egyéb céljaik elérésében. 

Az intézményes nyelvtanulás kezdetén (amelynek idejét a NAT a 4. osztályos korra teszi 

kötelezővé), a gyermekek főképp a gyermekirodalom keretein belül nyerhetnek bepillantást a 

célnyelvi kultúrába dalok, versikék, mesék formájában, habár ennek megvalósítását illetően a 

NAT nem tartalmaz erre vonatkozóan konkrétumokat, sőt még felső tagozatban (5–8. osztály) 

sem ad explicit kapaszkodót e téren. Csupán azt hangsúlyozza meg, hogy a tanulók egyre több, 
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az életkornak megfelelő autentikus anyagot használjanak nyelvtanulási motivációjuk 

fenntartásához, amely implicit módon utalhat a kulturális vonatkozásokra is, úgymint az éppen 

aktuális témák, hírek tanórai célnyelven történő tárgyalása is, melynek célja az osztálytermi és 

a valós nyelvhasználat egymáshoz közelítése. 

A Közös Európai Referenciakeret (továbbiakban: KER), melynek irányelve határozza 

meg a magyarországi államilag elismert nyelvvizsgák rendszerét (Bajzát 2015), a kompetens 

nyelvhasználó fogalma kapcsán kétféle kompetenciát különböztet meg, az általános és a 

kommunikatív nyelvi kompetenciákat. A kultúrával kapcsolatos megjegyzések az általános 

kompetenciák között szerepelnek, azon belül is a tényszerű ismeretek között. Ide tartoznak a 

világról szóló és szociokulturális ismeretek, valamint az interkulturális tudatosság, amelyeket 

itt most röviden ismertetek. A világról szóló ismeretek abban nyújtanak segítséget az egyénnek, 

hogy az őt körülvevő világot és annak működését megértse a nyelvi tartalmak (szókincs és 

nyelvtan) vonatkozásában. A szociokulturális ismeretek az adott nyelvet beszélő közösség 

társadalmának és kultúrájának megértéséhez segítik hozzá. Az interkulturális tudatosság a 

célnyelvi közösség világának és az egyén saját világának viszonyában nyújt eligazodási 

lehetőséget az tanuló számára, vagyis az anyanyelvi és a célnyelvi kultúra közti hasonlóságokra 

és különbségekre hívja fel a figyelmet, de ide tartozik még a regionális és társadalmi sokféleség 

felismerése mindkét kontextusban (KER 2002: 121–124). Ezek mellett az interkulturális 

készségek és jártasságok elsajátítása is lényeges a nyelvtanuló számára, amelyek az egyén saját 

és az idegen kultúra közötti kulturális közvetítő szerepet töltik be, például oly módon, hogy 

segítik a kapcsolatteremtés különféle stratégiáinak azonosítását és alkalmazását, valamint 

alkalmassá teszik az egyént az interkulturális félreértések és konfliktushelyzetek kezelésére 

(KER 2002: 125–126).  

Ahhoz, hogy a nyelvhasználó kommunikatív szándékát valóra válthassa, a fentebb 

részletezett általános képességei mellett, kommunikatív kompetenciájukat is használni kell, 

mely szűkebb értelemben véve három komponensből tevődik össze: a nyelvi, a 

szociolingvisztikai és a pragmatikai kompetenciákból (KER 2002: 130). A kommunikatív 

kompetencia Jong (1996) megfogalmazásában nem más, mint az idegen nyelv hatékony 

használatának képessége, amely a szókincs és nyelvtani ismeretek mellett magában foglalja a 

célnyelvi kultúráról szerzett tudást, amelynek segítségével az egyén felismeri például azt, hogy 

adott helyzetben mely témákat célszerű kerülni, melyek tekinthetőek „biztonságosnak”; vagy 

azt, hogy hogyan kezelje az esetleges félreértéseket az interkulturális kommunikáció során. 

Leegyszerűsítve, a kommunikatív kompetencia a megfelelő nyelvhasználat képessége egy adott 

társadalmi környezetben (Sándorová 2016). Az interkulturális kommunikatív kompetencia az 

előző meghatározás három dimenziója mellett (nyelvi, szociolingvisztikai, társalgási 

kompetencia) egy negyedik dimenziót is tartalmaz: az interkulturális kompetenciát (Byram 

1997: 73), amelybe beletartoznak az egyén attitűdjei, ismeretei, megfigyelési és 

kapcsolatteremtő készségei, értelmezési és közvetítői készségei, valamint a kritikus kulturális 

tudatossága. A KER (2002) is Byram modelljét veszi alapul az idegennyelv-oktatás kapcsán 

javasolt tantervek, vizsgák és oktatási anyagok kidolgozásához is. 

Összegezve az eddigieket, a fenti két dokumentum egyöntetűen hangsúlyozza a kultúra 

szerepét az idegennyelv-tanítás során, és fontosnak tartja a tanulók kommunikatív 

kompetenciájának és interkulturális kompetenciájának fejlesztését. 
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4. Az idegennyelv-oktatásban megjelenő kultúra tartalmi elemei 

Az idegennyelv-oktatás során a kultúra tanítására vonatkozóan Merrouche (2010) a 

gyakorlatban tetten érhető két ellentétes nézőpontot emel ki. Az első szerint nem szükséges a 

kultúra explicit módon történő tanítása, mert ez egy ún. magától értetődő dolog, míg a második 

nézőpont a kultúra tantervbe, illetve tankönyvbe ágyazottságának fontosságát hangsúlyozza. 

Mindkét nézőpontban van igazság, azonban úgy vélem, hogy nem elég, ha a kultúra tanítása 

csupán implicit módon történik, hiszen, mint azt a korábban említett oktatáspolitikai 

dokumentumok is megerősítik, az interkulturális kompetencia fejlesztése az eredményes 

nyelvhasználat feltétele, azaz a sikeres kommunikáció záloga. 

Ebben a fejezetben a célnyelvi kultúra idegennyelv-órákba ágyazottságát járom körül, a 

célnyelvi kultúra tartalmi elemeit és megjelenési formáit. 

Holló (2008, 2019) a kultúra nyelvtanítási-nyelvtanulási szempontból kiemelt tartalmi 

elemeit, amelyek a sikeres nyelvhasználathoz szükségesek, alapvetően három csoportba 

sorolja: országismeret, beszéd- és viselkedéskultúra, valamint a szövegszerkezet és 

szövegkezelés (lásd 1. sz. ábra). Az országismeret a célnyelvi országok természeti és történeti 

adottságairól, művészeti és tudományos teljesítményeiről, intézményi és társadalmi 

berendezkedéséről, szokásairól, értékrendjéről olyan háttértudással ruházza fel a tanulókat, 

amely ismeretek birtokában könnyebben megérthetik a számunkra korábban ismeretlen, vagy 

akár ellenszenves jelenségeket, gondolkodásmódokat, attitűdöket. Ez pedig a tolerancia, az 

elfogadás és a rugalmas gondolkodásmód kialakítását segíti. A beszéd- és viselkedéskultúra 

kapcsán a tanulók a viselkedési- és beszédminták mellett megismerik a nyelvi-kommunikációs 

funkciókat, szokásokat, amelyek segítségével alkalmazkodóképességük és önbizalmuk 

növekedhet, s így az idegen nyelvi kommunikációs helyzetekben jobb fellépést tanúsíthatnak. 

A szövegszerkezet és szövegkezelés csoportjába tartozik az, amikor világos és érthető a 

mondanivaló, jól követhető gondolatmenettel, de ez nemcsak a szóbeli, hanem az írásbeli 

kifejezés vonatkozásában is mérvadó. 
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1. sz. ábra: A kultúra elemei (Holló 2008: 15) 

 

Az idegennyelv-tanítás tematikájában szereplő tartalmi elemek (országismeret, beszéd- és 

viselkedéskultúra, szövegszerkezet és szövegkezelés) alapján nem vitás, hogy az élő idegen 

nyelv tanulása nem értelmezhető csupán egy magtanulandó tantárgyként, ennél sokkal többet 

jelent, mégpedig egy új kultúra kommunikációs eszközének elsajátítását. Merrouche (2010) 

úgy véli, hogy a nyelvtanulás kulturális aspektusa adhatja meg azt, hogy a tanuló a nyelvtanulást 

értelmes, gazdag és sokszínű élményként élje meg. Ezért a korábbi kommunikatív kompetencia 

fogalmáról, amely a nyelvhasználat közvetlen és tágabb kontextusának szerepét hangsúlyozta, 
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a figyelem egyre inkább a kulturális kompetencia fogalmára helyeződik, amely a nyelvi 

mintázatok és struktúrák kultúraspecifikus jelentésükkel együtt való tanítását jelenti. Holló 

(2019: 27) hozzáteszi, hogy „a korábbi ideál, a célnyelvi anyanyelvi nyelvhasználat már nem 

feltétlenül, de legalábbis nem a tökéletességig követendő minta, és a kultúra ismerete sem merül 

ki a célnyelvi országismereti témakörökben való jártasságban”. A nyelvtanulóknak a sikeres 

interakció érdekében jó kulturális háttértudásra és pszichológiai érzékre is szükségük van a 

pontos helyzetfelismeréshez, a résztvevők közötti személyes, szakmai, nemzeti, korból adódó 

hierarchiaviszonyok meghatározásához és az azokhoz való alkalmazkodáshoz. 

 

5. Kultúra az osztályteremben 

A közoktatásban az idegennyelv-oktatás elsődleges eszközei a nyelvkönyvek és a tankönyvek 

(Bajzát 2015), ezért az idegennyelv-pedagógusok legtöbbször az ezekben található kulturális 

tartalmakra támaszkodnak. A tankönyvválasztás tehát meghatározó lehet ezen a téren. Nem 

mindegy ugyanis, hogy egy nemzetközi vagy egy hazai tankönyvkiadó könyvét használják, 

mert ezek más-más aspektusból közelíthetik meg a célnyelvi kultúrát (pl. sztereotípiák 

vonatkozásában), illetve az anyanyelvi és a célnyelvi kultúra összevetési lehetősége más 

hangsúllyal eshet latba. A tanító és a tanárképző intézmények feladata ezért az lenne, hogy 

felkészítse a majdani nyelvpedagógusokat arra, hogy tudatos, kritikus szemléletet kialakítva 

képesek legyenek a rendelkezésre álló akkreditált tankönyvek közül kiválasztani azokat, 

amelyek „a legjobban segítenek nem csak a négy hagyományos készség (olvasás, írás, 

hallásértés és beszéd) fejlesztésében, hanem az ötödik, kulturális készség fejlesztésében is” 

(Kovács 2018). 

Holló (2008: 24) az idegennyelv-órán tízféle feladattípust sorolt fel, amelyekkel 

lehetséges kulturális tartalmak közvetítése, illetve a tanulók interkulturális kompetenciájának 

fejlesztése. Ezek a következők: 

• olvasott vagy hallás utáni szövegértési feladatok; 

• szókincsfejlesztés; 

• nyelvtani feladatok; 

• szövegértelmezés, szövegelemzés; 

• rejtett tartalom értelmezése („sorok között olvasás”); 

• retorikai feladatok, szövegírás; 

• prezentáció, beszámoló tartása; 

• irodalmi szöveg olvasása; 

• fordítás, mediálás, tömörítés; 

• párbeszéd, szerepjáték, problémamegoldás, vita. 

 

A felsorolt feladattípusok legtöbbike a mindennapi idegennyelvi tanóra szerves részét képezi, 

amelyből az következik, hogy a kultúra tanórába integrálása gyakorlatilag minden órán adott. 

De vajon mely feladattípusokat részesítik előnyben a nyelvtanulók számára készült 

tankönyvek? Bajzát erre vonatkozóan 2010-es kutatásában az általános és középiskolákban, 

illetve felsőoktatásban használt kilenc leggyakrabban használt angol nyelvkönyv 

vonatkozásában azt találta, hogy a kulturális tartalommal megtöltött feladatok leggyakrabban 

az olvasás utáni szövegértés, a szókincsfejlesztés és a hallás utáni szövegértés voltak, amelyből 

azt a következtetést vonja le, hogy a tankönyvek a tanulók interkulturális kompetenciáját csak 
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részben fejlesztik, ezért javasolja a kiegészítő tananyagok alkalmazását (Bajzát 2013, In: Bajzát 

2015). 

A célnyelvi kultúra osztálytermi megvalósulási formái közül kiegészítő anyagként 

elsősorban az autentikus anyagokat említhetjük, amelyek jelentőségét Kovács (2018) abban 

látja, hogy ezek segítségével a kultúra tanítása élményszerűvé válhat. Idetartozik minden olyan 

dolog, amely ösztönzi és segíti a nyelvtanulót, hogy a célnyelvi kultúra értékei, jellegzetességei, 

illetve az adott idegen nyelvet beszélők viselkedése, mimikája, nyelvhasználata adott 

szituációban tanulmányozható és megbeszélhető legyen, pl. egy film(részlet), televíziós műsor, 

internetes oldal, sajtótermék, fénykép, reália formájában. Kovács szerint az autentikus anyagok 

jó alapot biztosítanak arra is, hogy ezek ismeretében hasonló célnyelvi kommunikációs 

helyzetekben a tanulók saját stratégiákat alakítsanak és próbálhassanak ki. 

Ezek mellett nagyon hasznos lehet még a tanulók számára a kultúrspecifikus elemek 

(kollokációk, idiómák és közmondások) megismerése és gyakorlása, valamint a szerepjátékok 

és szimulációk tanórai alkalmazása is (Kovács 2018). A célnyelvi idiómák, kollokációk 

kapcsán a nyelvtanulók számára tudatosítani kell azt, hogy vannak olyanok, amelyeknek nincs 

vagy nincs pontos anyanyelvi megfelelőjük, de ez fordítva is fennáll, amikor szeretnénk egy 

idegen nyelvi beszélőnek elmagyarázni azt, hogy mit jelent magyarul a szóban forgó állandósult 

kifejezés. Ilyenkor arra is figyelni kell, hogy nem mindig szerencsés azt szó szerint lefordítani, 

mert ez sem feltétlenül segít hozzá a megértéshez, mert esetleg idegen nyelven furcsán hangzik 

vagy viccesnek tűnhet. Ilyenkor érdemes egy adott szituációban illusztrálni, hogy mikor 

szoktuk használni az adott kifejezést, és inkább a jelentésre fókuszálni, mint a szószerinti 

fordításra. Ne feledkezzünk meg arról se, hogy a célnyelvi kifejezések tanításakor a 

különbségek mellett érdemes a hasonlóságokra is felhívni a tanulók figyelmet. 

A tankönyvek és autentikus anyagok mellett érdemes kihasználni a digitális eszközök 

segítségét is a kultúra nyelvórai integrációjában. A nyelvtanár által használt tankönyvsorozat 

okostáblán kivetíthető segédanyaga mellett számos olyan weboldal működik, amely nemcsak 

szakmai segítséget nyújt, hanem kész, letölthető tananyagokat, videókat, hanganyagokat 

bocsájt a nyelvtanárok és nyelvtanulók részére, például az angol nyelv esetében a British 

Council weboldala (https://www.teachingenglish.org.uk/), vagy akár a nagyobb 

tankönyvkiadók portáljai is az angol és a német nyelvhez kapcsolódóan (https://elt.oup.com/; 

https://www.cambridge.es/en/; https://www.pearson.com/english/; https://www.klett-

sprachen.de/; https://www.hueber.de/ stb.). 

Az idegennyelv-tanulók interkulturális kompetenciájának fejlesztésére jó alkalmat 

biztosítanak a nemzetközi pályázati lehetőségek is.  Az eTwinning program, amely az Európai 

Bizottság eLearning progamjának legfőbb alprogramjaként 2005-ben indult el, és 2014. óta az 

Erasmus+, az EU oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramjának a részeként működik, 

támogatja az európai országokban működő iskolák munkatársai (tanárok, igazgatók, 

könyvtárosok stb.) az információs és kommunikációs technológiák segítségével folytatott 

együttműködési tevékenységeit. Fő célja a nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakítása, közös 

projektek indítása, amelyek során a nyelvtanulóknak lehetőségük van élőben is megtapasztalni 

egymás kultúráját, s azt, hogy egy közösen használt idegen nyelv segítségével egy közös cél 

érdekében, hogy lehet sikeresen együtt dolgozni. Az eTwinning program további pozitív 

hozadéka szakmai téren az, hogy technikai segítséget, eszközöket és szolgáltatásokat nyújt a 

programban résztvevő iskoláknak, s folyamatos szakmai fejlődést elősegítő ingyenes online 

tevékenységeket a pedagógusok számára (https://www.etwinning.net/). 

 

https://www.teachingenglish.org.uk/
https://elt.oup.com/
https://www.cambridge.es/en/
https://www.pearson.com/english/
https://www.klett-sprachen.de/
https://www.klett-sprachen.de/
https://www.hueber.de/
https://www.etwinning.net/
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6. Összegzés 

A tanulmány rámutatott arra, hogy a célnyelvi kultúra tanításának kiemelt jelentősége van az 

idegennyelv-tanítás során, mely a tanórai keretek között alapvetően három tartalmi szinten – 

országismeret, beszéd- és viselkedéskultúra, szövegszerkezet és szövegkezelés – jelenik meg 

(Holló 2008, 2019). Annak ellenére, hogy a tanulók interkulturális tudatosságának és 

kompetenciájának fejlesztéséhez segítséget nyújtanak az idegennyelvi tankönyvek, oktatási 

segédanyagok, Kovács (2018) szerint a kultúra tanítása a nyelvtanárok számára mégis „örök 

kihívást” jelent, elsősorban a minőség és a mennyiség vonatkozásában. Egyesek a kultúrát a 

nyelvtanítás szerves részeként értelmezik, mások viszont pusztán kiegészítő anyagként 

tekintenek rá (Merrouche 2010). Véleményem szerint erre vonatkozóan talán soha nem lehet 

egységes álláspontot kialakítani, mivel ez is, mint sok minden más, nagyban függ a 

nyelvpedagógus személyiségétől, s a célnyelvi kultúrához való hozzáállásától. Mindenesetre 

törekedni kell arra, hogy a nyelvtanítás kezdetétől folyamatosan jelen legyen a célnyelvi kultúra 

akár implicit akár explicit módon az idegennyelvi órákon. 
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Motiváció és elköteleződés az iskolában –  

egy elméleti modell és üzenete a gyakorlat számára 

 

Fehér Ágota 

Károli Gáspár Református Egyetem, Nagykőrös–Budapest –  

Széchenyi István Egyetem, Győr 
 

 

1. Bevezetés 

Minden pedagógus hivatásának beteljesítése jóval könnyebben beteljesíthető volna, ha a 

gyermekek szeretnének iskolába járni. Bizonyos, hogy egy kis óvodás, aki még a világ 

felfedezésének csodáját sejtheti leendő iskolájában megvalósulni, talán első osztályos korának 

téli szünetéig még megtartja magában ezt a vágyát, ám az első tanév végére már jelentősé 

kétségei támadhatnak ebben. Milyen tényezők játszhatnak szerepet az iskola és a tanulás iránti 

motiváció csökkenésében, és hogyan lehetne mindezeket megelőzni? Martin (2003, 2010; 

Liem–Martin 2012) tanulók motivációjának és elköteleződésének multidimenzionális, 

integratív modellje segítséget nyújt számunkra ennek megértésében, írásunkban ezért ennek 

részletei nyomán gondoljuk át a kérdéskört a modell részét képező Motivációs és 

Elkötelezettség Kerék alapján. Bízunk abban, hogy a pedagógusok munkáját néhány 

szemponttal gazdagíthatjuk, s ezeket a gyakorlatba építve kicsit formálhatjunk a témához 

kapcsolódó gondolataikat és eszköztárukat. 

 

2. A tanulás iránti motiváció és meghatározói 

A motiváció kifejezése a latin "movere'' szóból származik, melynek jelentése mozogni, 

mozgatni. Egyfajta hajtóerő, ami cselekvésre, viselkedésre késztet, így meghatározza az emberi 

tevékenységeket, viselkedést (Réthy 1978). 

Murray (1938) a viselkedés lehetséges hátterét, s így a motiváció alapját a 

szükségletekben határozza meg, vagyis egyfajta hiányérzetben, az egyensúlyi állapot 

megbomlásában. A motivált állapot előidézéséhez tehát valamiféle hiány szükséges, az egyén 

jólléte átmenetileg sérül, erre a szervezet reagál. A reakció célja a hiányérzet megszüntetése, a 

szükséglet kielégítése. „A szükséglet olyan fizikai állapot, amelyet nem érzékelünk 

közvetlenül, viszont ez alakítja ki azt a motivációs állapotot, amelyet már valóban közvetlenül 

átélünk.” (Carver–Scheier 2006: 110) A szükségletek tehát a motívumokon keresztül jelennek 

meg. Irányító szerepük van, az irányítás a cselekedeteinkben mutatkozik meg. David 

McClelland (1984) megfogalmazásában a motívumok „érzelmi felhangokkal rendelkező 

ismeretnyalábok, amelyek preferált tapasztalatok és célok köré szerveződnek” (In: Carver–

Scheier 2006: 110). 

Az alapvető, elsődleges motívumok többnyire veleszületettek, biológiai alapjuk van, a 

lét- vagy a fajfenntartásban játszanak fontos szerepet. Az elsődleges motívumokon belül a 

homeosztatikus motívumok lényege, hogy az élettani egyensúlyt helyreállítsák, optimális 

szinten tartsák, például önfenntartást szolgáló motívum az éhség és a szomjúság. A nem 

homeosztatikus közé sorolhatók például a szocializációból eredő társas motívumok. Ezek is 

veleszületett szükségletek, egyaránt jellemző állatokra és emberekre. Léteznek azonban olyan 

motívumok, amelyek csupán az embereknél vannak jelen. Ilyenek például a hozzáértés, más 
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néven kompetencia, a hatékonyság, vagyis az effektancia, a teljesítménymotiváció, az 

önmegvalósítás és az élet mélyebb értelmének megismerése iránti igény (Gyömbér–Kovács 

2012; N. Kollár–Szabó 2017). 

Murray (1938) a másodlagos szükségletek közé sorolta többek között a gondozás, a 

támasz igényét, teljesítményigényt, az autonómia, a dominancia, az agresszió és a hatalom iránti 

vágyat is. Mindezek fejlődésünk során, a szocializáció folyamatában alakulnak ki tanulás útján, 

így tehát a környezeti hatások jelentősebben meghatározóak létrejöttükben. A biológiai eredetű 

motívumokhoz hasonlóan valamilyen hiányállapottal, s az ebben megnyilvánuló pszichés 

feszültséggel hozhatók összefüggésbe, amelyet a viselkedés segítségével szüntetünk meg. 

Mégis, a másodlagos, azaz szekunder szükségletek során nem a létfenntartás a cél, hanem a 

fejlődés, a gyarapodás (Carver–Scheier 2006), így ez által lényeges üzeneteket hordoznak az 

iskolák világa irányában.  

 

A tanulás iránti motiváció „olyan tanulásra késztető belső feszültség, amely energetizálja, 

aktivizálja, irányítja, integrálja a tanulási tevékenységet. A tanulási motiváció a különböző 

belső dinamikus ösztönző tényezők, valamint a külső hatótényezők kölcsönhatásában alakul, 

azaz a tanuló-környezet kognitív, affektív, effektív interakciós rendszerén nyugszik. A tanulási 

motiváció a speciális tapasztalatok eredményeként létrejövő, a tanulás okaként számbaveendő 

befolyásoló erő, mely tanult, aktívan alakul, szituációfüggő, relatív tartóssága az önmegerősítő 

folyamatok függvénye” (Réthyné 2003: 43). A meghatározás tehát a tanulás irányában 

kibonatkoztatható aktivitás, a tanulás mint motiváció igen összetett jelenségét tárja elénk: 

egyaránt magában hordoz belső és külső tényezőket, a kogníció, az érzelmek és a társas 

kapcsolatokban megnyilvánuló reakciók összességét, valamint változó jellegét, továbbá a 

személyiség megerősítésének szerepét, fontosságát. 

A kognitív tényezők körében a kíváncsiság, az érdeklődés, a tudás és a megértés igénye 

tekinthető a legjelentősebbnek. Kiemelten fontos volna tehát, hogy az iskolai tanulás építsen a 

gyermekek érdeklődési körére, azokra a témakörökre is, amelyek hozzájuk közel állnak, 

megszólítják őket – enélkül sajnos bizonyosan nem tud mélyebb kötődés megalapozódni és 

fennmaradni az iskola irányában. 

Az érzelmi tényezők köréből leginkább a diákok önértékeléséhez, önbecsüléséhez 

kapcsolódó megerősítéseket szükséges kiemelnünk. Nagyon lényeges volna, hogy az iskolai 

életben legyen lehetőség önmaguk erőforrásaira, meglévő képességeire is visszajelzést kapniuk, 

hiszen csak ezekre építve tudnak hatékonyan megfelelni az elvárásoknak, helytállni akár 

nehezebb, sikertelenebb helyzetekben is. Természetesen a pedagógusoknak lényeges célja a 

hiányzó képességek beépítése is, ám amennyiben a hangsúly főként ezekre terhelődik, úgy 

egyre inkább a motiváció csorbulását tapasztalhatják. 

A szociális tényezők legfontosabb élményei a szeretet, a valakihez tartozás, az elfogadás 

megéléséhez kapcsolódnak, melyek kifejeződnek a másiknak való megfelelés igényében, az 

odafordulásban, a dicséret érdekében való kitartásban. Bizonyos, hogy ezen alapvetően pozitív 

kötődést magában rejtő élmények nélkül a legfontosabb összetartó erő, és a kitartás 

legfontosabb támasza nem élhető át, így ugyancsak jelentősen nehezíti az iskola iránti 

motiváció fennmaradását és a teljesítőképesség megvalósulását egyaránt (Tóth 2000).  

A téma legfőbb elméletalkotói nyomán a következő összegzésben foglaljuk össze az 

alapvető szükségletek, iskolai motivációs tényezők, a megerősítés motivációs formái és a 

diákok motivációs típusai közötti összefüggésrendszert (Kozéki–Entwistle 1986: 275): 
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Fő motívumok, 

szükségletek 

Iskolai motivációs 

faktorok 

Megerősítés 

motivációs formái 

A tanuló motivációs 

típusa 

MELEGSÉG 

gondoskodás, érzelmi 

melegség szükséglete 

MELEGSÉG 

jó érzelmi kapcsolat 

 

 

Érzelmi és szociális 

kötelékek 

 

KÖVETŐ 

fő a jó kapcsolat, a 

szeretettség 

megszerzése 

 

melegszívű, 

szorgalmas, 

megbízható, passzív, 

kudarckerülő  

AFFILIÁCIÓ 

odatartozás szükséglete 

(főleg egykorúakhoz) 

SZOCIABILITÁS 

elfogadottság, 

felnőttekhez és 

egykorúakhoz való 

tartozás 
IDENTIFIKÁCIÓ 

elfogadottság szükséglete 

(főleg nevelők részéről) 

KOMPETENCIA 

tudásszerzés szükséglete 

KOMPETENCIA 

tapasztalás, 

tudásszerzés, 

ügyesedés 

 

 

Kognitív és 

praktikus teljesítés 

ÉRDEKLŐDŐ 

fő a kognitív téren 

való sikeresség 

 

érdeklődő, kreatív, 

szereti a versengést, 

saját érdeklődés 

követését, szociábilis, 

bár nem melegséget, 

inkább népszerűséget 

igényel 

INDEPENDENCIA 

saját út követésének 

szükséglete 

ÉRDEKLŐDÉS 

kellemes közös aktivitás 

szükséglete 

ÉRDEKLŐDÉS 

kihívás, kaland, játék, 

győzelem 

FELELŐSSÉG 

önintegráció, morális 

személyiség és magatartás 

szükséglete 

FELELŐSSÉG 

moralitás, 

jellemvonások 

irányította 

magatartásra törekvés 

 

 

Személyes és 

társadalmi 

felelősség, 

moralitás, 

lelkiismeretesség 

 

TELJESÍTŐ 

fő a becsületes, 

eredményes 

feladatteljesítés, a saját 

tökéletesedésért érzett 

felelősség, helytállás 

 

önálló, érzelmileg is 

független 

LELKIISMERET 

bizalom, értékelés 

szükséglete, önérték 

RENDSZÜKSÉGLET 

az értékek követésének 

szükséglete 

KÖVETELMÉNY-

TELJESÍTÉS 

iskolai elfogadás 

PRESSZIÓÉRZÉS 

annak érzése, hogy a 

nevelők megértés nélkül 

és teljesíthetetlenül sokat 

követelnek 

   

 

Jól látható tehát mindaz a sokrétűség, ami a motiváló tényezők körét az egyén számára 

meghatározza, egyúttal a környezete számára is jelzi a minderről való összetett gondolkodás 

fontosságát. Amennyiben tehát a pedagógusok pozitív irányban törekszenek formálni ezt a 

lényeges mechanizmust, csak ezen összetettség figyelembe vételével, s minden dimenzió 

megtámogatásával válhatnak hatékonnyá. 

Az iskolai élet igen jelentős kísérője a teljesítmény elvárása, vagyis produktumok 

létrehozása, s a megmérettetések során a legjobb képességek szerinti helytállás. Természetesen 

magának az iskolai teljesítménynek jellegét lényeges külső és belső meghatározók 

befolyásolhatják, így családi és tágabb környezeti jellegzetességek, minden kísérő 

személyiségének, eszközárának sokszínűsége, készségeinek sajátosságai, hogy csak a 
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legalapvetőbb szempontokat említsük. „Nem egy-egy motívum domináns volta adja a fejlett 

tanulási motívumrendszert, hanem sokkal inkább egy többkomponensű, optimálisan fejlett 

motívumrendszer, mely lehetővé teszi a környezeti feltételekhez, a tanulási környezethez való 

adaptív alkalmazkodást” (Józsa 2002a: 240). 

 

3. A teljesítménymotiváció sajátosságai és alakulása 

Bizonyos, hogy megfelelő motiváció, különösen megfelelő teljesítménymotiváció nélkül nincs 

eredményes tevékenység. A teljesítménymotiváció csupán embereknél létező jelenség, a 

tevékenységünket és az ahhoz való hozzáállásunkat nagyban meghatározza. A 

teljesítménymotiváció lényege a sikerre, a saját teljesítmény folyamatos emelésére, 

képességeink határainak feszegetésére vonatkozó késztetés (Bernáth–Révész 1995). „A 

teljesítménymotiváció az a vágy, hogy jól, sőt még jobban végezzük dolgainkat, hogy örömet 

leljünk abban, ha legyőzünk bizonyos akadályokat.” (Carver–Scheier 2006: 114) 

A teljesítménymotiváció alapvetően három fő összetevőre bontható. Az első a siker 

elérésére vagy a kudarc elkerülésére vonatkozó késztetések köre. A második a siker szubjektív 

valószínűsége, ami arra irányul, hogy az egyén mennyire tartja nehéznek a feladatot, mennyire 

gondolja lehetségesnek a cél elérését. A harmadik tényező a siker elérésének vonzereje, a 

jutalom, a céltárgy, azaz a következmény ösztönző ereje a minél jobb teljesítményre (N. Kollár–

Szabó 2017). Látható tehát, hogy a teljesítőképességünk, a teljesítményhez való viszonyulásunk 

jelentősen összefüggésben van azzal, hogy az egyén saját maga hogyan éli meg a célok 

lehetőségeit, az azokban való kitartás fontosságát, általa az eredmény közvetlen 

megtapasztalását, a sikerhez való viszonyulás milyen üzeneteket hordoz számára, újabb célok 

elérését motiváló ereje mennyiben kiaknázható. 

 

A teljesítményre irányuló magatartás összességében a személyiség stabil jellemzője, ami 

alapvetően a tapasztalatok, a nevelés hatására fejlődik ki. Fontos megemlíteni, hogy ez a 

beállítódás független a személy intelligenciaszintjétől, illetve, hogy előzőleg sikert vagy 

kudarcot élt-e át. 

A teljesítményre való törekvés tehát nagyrészt tanult motívum, a korai életszakaszban 

alapozódik meg jelentősebben. Mindez azt is jelzi, hogy az egyént körülvevő környezet 

nagyban befolyásolja: a szülők és a közeli hozzátartozók különböző nehézségű feladatokat, 

elvárásokat, célokat, kihívásokat támasztanak a gyermekkel szemben, így az ebben kifejeződő 

következetesség, a jutalmazás és a bátorító magatartás a gyermek nevelése során mind 

közvetlen szerepet játszik az ő teljesítőképességének alakulásában (N. Kollár–Szabó 2017). 

A kihívás foka lehet alacsony, optimális vagy túl magas. Alacsony kihívás esetén a 

gyermeket elkényeztetik, nincsenek, vagy csak csekély korlátok vannak felállítva. A másik 

végpont a túl magas, szinte teljesíthetetlen elvárás. Optimális esetben a kihívás szintje 

mérsékelten magas, teljesíthető. Alapvetően a nem túlvédő, nem elkényeztető magatartás, a 

bátorítás, a jutalmazás, a teljesíthető kihívások mind-mind hozzájárulnak a 

teljesítménymotiváció fejlődéséhez, optimális alakulásához (Carver–Scheier 2006). 

A sikerhez való viszonyulást, a sikerkeresést tehát alapvetően nem örököljük, hanem 

megtanuljuk, családi környezetben, elsősorban a szülők segítségével kerülnek lerakásra az 

alapok. A csecsemő számára a védettség, a teljes biztonság, a bizalom, a feltétel nélküli szeretet 

megtapasztalása a legfontosabb. A gyermek megtanulja, hogy sírására megérkezik a segítség, 

hogy az igényei fontosak édesanyja számára, hogy nem kell kudarctól tartani. Ha a csecsemő 

szükségleteire az édesanya ráhangolódik, kész megérteni jelzéseit, úgy ezzel azt is kifejezi 
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számára, hogy megkapaszkodhat benne a gyermeke, s mindezzel egyfajta „sikerprogram” is 

megalapozódik a gyermek életútján. A világ számára egy bizalommal kísért hely, szabad teret 

kap a mozgásra, képességei kipróbálására, s ezzel megtapasztalásukra. Ennek hatására azt fogja 

érzeni, hogy teljesítőképes és sikeres lény, akit létezésében megerősítettek. Ez nem feltétlenül 

tudatosul a gyermekben, csak elraktározódik valami információ saját énjéről, ami később a 

sikerkeresés belső hajtóerejévé válik (Mohás 2002). 

A kudarckerülő program akkor a legvalószínűbb, ha a gyermektől mást várnak el, mint 

amilyen, mint amit tud. A szülőknek pontos elképzeléseik vannak a gyermek neméről, 

külsejéről, képességeiről, ám így csalódás éri őket, ha ő mégsem olyan, mint amilyen gyermeket 

elképzeltek. Ha ez az érzés fennmarad, esetleg akaratlanul is kifejezik a gyermek számára, 

akkor számára azt az üzenetet adják át, hogy az ő lénye nem jó, nem is igazán fontos. A 

megkapaszkodási szükségleteit nem elégítik ki, a feladatmegoldások során pedig ezzel is 

összefüggésben úgy érzi, nem az ő érdeme. Az élményeinek részét képezi, hogy ő nem fontos, 

a világ így számára egyáltalán nem egy bizalomkeltő hely, úgy érzi, vigyáznia kell, nehogy 

kudarc érje. Az így indult gyermekek nagy hátránnyal lépnek ki az életbe (Mohás 2002). 

Tekintettel pedig arra, hogy a szülőkkel való kapcsolathoz hasonlóan a gyermek felnövekedését 

a későbbi életszakaszokban kísérő pedagógusokkal ugyancsak kiemelt kötődési kapcsolat 

formálódik, így a pedagógusok célokhoz és teljesítéshez való viszonyulása szintén meghatározó 

tényezőt jelent a gyermek számára teljesítménymotivációjának alakulásában. 

 

A teljesítményre irányuló magatartás első közvetlen jelei kisgyermekkorban körülbelül 3 éves 

korban, az én-tudat alakulásával összefüggésben jelennek meg. Ebben az életkorban játékos 

tevékenységvágy jellemző, amelyhez kapcsolódóan az eredményen van a hangsúly, és kevésbé 

a hatékonyságon. A teljesítménymotiváció akkor válik biztossá a gyermek élményeiben, ha 

eredményét saját magának tulajdonítani képes, ha átéli saját hatékonyságát abban. 

Ezt követően a gyermekek az életkor előrehaladtával egyre kitartóbbak a nehézséget 

jelentő tevékenységekben is, a konfliktushelyzetekben az érzelmeik egyre jobban irányíthatók. 

Egyéni eltérések kezdenek mutatkozni a feladatokhoz való viszonyulásban: eredményességet 

várnak el, vagy félnek a vereségtől. 

A teljesítménymotiváció igazi kibontakozása iskolás kortól kezdve jelenik meg, amikor 

a gyermekek a környezet megítélő visszajelzései nyomán is összemérik tudásukat, 

teljesítményüket, eredményeiket. Bizonyos, hogy a jó tanulók általában erősebben 

teljesítménymotiváltak, a sikerek elérése az elsődlegesebb számukra. A sikerorientált tanulók 

reálisabb igényszinttel is rendelkeznek, tehát képesek optimálisan mérlegelni a siker és a kudarc 

valószínűségét, és ehhez igazítani céljaikat. A célok kitűzése és azok elérésében való kitartás 

tehát közvetlen meghatározója a teljesítménymotiváció megvalósulásának és jellegének, s mind 

a családi környezetben lévő minta, mind az egyén személyiségében kialakuló eszköztár 

szempontjából lényeges szempontot képvisel a teljesítéshez való viszonyulás formálódásában, 

általa pedig a mélyebb elköteleződés, bevonódás megvalósulásában. 

 

4. A Motivációs és Elkötelezettség Kerék 

Az iskolai motiváció és célzottan a teljesítménymotiváció fogalomkörét áttekintve láthatjuk, 

hogy a gyermekek életét jelentősen meghatározó iskolai helyzetek, feladatok eredményes 

megvalósítása igen sokféle tényező, külső és belső meghatározó tükrében alakul. A 

pedagógusok számára segítséget jelentene, ha az eredményes iskolai helytállás legalapvetőbb 

befolyásoló tényezőjét, a motivációt minél sokrétűbben és pontosabban meg lehetne ragadni, s 
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ezáltal olyan modellt felállítani vele kapcsolatban, amelynek pontjai mentén a mindennapok 

kapcsolódásai is hatékonyabban, sikerélményeket lehetővé téve volnának kibontakoztathatók. 

Ezen megközelítések körében a motivációt az elkötelezettség megvalósulásával hozták 

összefüggésbe, amely által egy mélyebb bevonódás, így a kitartás fokozódásának lehetősége is 

a gondolatkör részét képezi. A feladathelyzetekben való hosszabb, mélyebb feldolgozásmód az 

egyén számára is magában rejtheti újabb felfedezések megtételét, mindez által pedig 

eredményességének fokozódását. 

Martin (2003, 2010; Liem–Martin, 2012) tanulók motivációjának és elköteleződésének 

multidimenzionális, integratív modellje, a Motivációs és Elkötelezettség Kerék létrehozása 

során alapvetően azt vette figyelembe, hogy az iskolai feladatokhoz való viszonyulás és általa 

a képességek kibontakoztatása milyen segítő és akadályozó tényezők – gondolatok és 

viselkedések – által meghatározott. Összességében tehát a támogató és a gátló tényezők 

modellbe foglalása fontos üzeneteket rejt a gyakorlat számára a célzottan megerősítendő, 

valamint az inkább kerülendő szempontok, helyzetek vonatkozásában annak érdekében, hogy 

a gyermekek a teljesítményhelyzetekben valóban motiváltak lehessenek, azokba bevonódva, 

elköteleződve kibontakoztathassák képességeiket. 

 

Motivációs és Elkötelezettség Kerék (Martin 2010: 9) 

1. Adaptív 
kogníciók 

2. Adaptív 
viselkedések 

Iskola értékelése     Kitartás 

Elsajátítási célok    

Én  Tanulás- 
szervezés 

Adaptív motiváció és 

elköteleződés csökkenése 

Szorongás 

az 

iskolától 

Kudarckerülés 

Önakadályozás 
Bizonytalan kontroll 

4. Maladaptív 

 
3. Gátló/maladaptív 
kogníciók 

További motiváció- és 

elköteleződésbeli hanyatlás 
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A Motivációs és Elkötelezettség Kerék négy elsődleges és 11 specifikus faktorból áll. A 

főfaktorok két dimenzió mentén rendeződnek: adaptív és maladaptív, valamint viselkedéses és 

kognitív dimenziók mentén. Ennek megfelelően négy mintázat rajzolódik ki: 

 

1. Az első az adaptív kogníció területe, ami a feladathoz való pozitív gondolati viszonyulást 

jelenti. Ez volna a legoptimálisabb gondolkodásmód a feladatok irányában, melyek által a 

személyiség pozitív viselkedési viszonyulása is segítő támaszt kap. Amennyiben tehát mindezek 

megerősíthetők, fenntarhatók, úgy bízhatunk abban, hogy az egyén kitartása hosszabb távon is 

megvalósulhat. 

Ide vonatkozó legfőbb területek a Motivációs és Elkötelezettség Kerék nyomán: az 

énhatékonyság megélése, elsajátítási célok meghatározása, valamint az iskola pozitív értékelése, 

vagyis a pozitív gondolatok egyaránt fontos, hogy vonatkozzanak az egyén önmaga 

képességeinek megélésére és azok eredményességének megtámogatására, ezek alapján újabb 

célok kitűzésére, valamint az iskola helyszínéhez kapcsolódó alapvető pozitív élményekre, 

melyek összességében pozitív viszonyulást támogatnak annak irányában általában és a konkrét 

iskolai feladatokra, helyzetekre vonatkozóan is. 

 

Az adaptív kogníció területeihez kapcsolódóan a pedagógusok is fontos segítséget nyújthatnak 

a gyermekek számára. Az énhatékonyság támogatásához a legmegfelelőbb olyan pozitív 

visszajelzéseket adni a gyermekek számára, amelyek által közvetlenebbül is átélhetik 

eredményességüket és abban saját szerepüket, konkrét készségeiket, pl. „Nagyon ügyes vagy” 

visszajelzés helyett „Milyen jó, hogy ilyen sokáig kitartottál a feladat megoldásának 

keresésében, így a legjobb megoldást sikerült megtalálnod.” Mindezek nehézségek esetén is 

fontos támaszul szolgálhatnak számukra, így hiányzó készégterületek hangsúlya helyett ezekre 

a meglévő erőforrásokra lenne érdemes koncentrálni. 

Az elsajátítási célok vonatkozásában a pedagógusok szerepéhez kapcsolódóan a 

pedagógusok azzal tudják segíteni a gyermekeket, ha időről időre velük közös célokat 

határoznak meg, hiszen az érdeklődési területnek megfelelő tartalmi irányban a személyiség 

bevonódása is könnyebben megvalósítható. „Elsajátítási cél alatt az egyén kompetencia-

érzetének növelésére, elsajátításra irányuló célokat értünk” (Józsa 2002b: 94). Mindez a 

személyiségfejlődési élmény akkor válhat tudatosan átélhetővé, ha az egyén olyan feladatokat 

kaphat, amelyeknek megoldásához nincs még meg feltétlenül minden információja, készsége, 

azonban a meglévők alapján nem érzi magától távol sem azt. Az elsajátítási motiváció kitartó 

próbálkozásra késztet olyan célok elérése érdekében, amelyek megvalósíthatóságában kisebb 

bizonytalanság is megmutatkozik (McCall 1995, In: Józsa 2000), vagyis sem nem túl ijesztő az 

egyén számára, sem azt nem érzi már kezdetben, hogy ahhoz mindent tud. Ha az egyén nem 

érez bizonytalanságot a cél megvalósíthatóságában, már nincs mit elsajátítania. Ekkor a 

motivációt a cél elérésével járó szubjektív nyereség adja. Ha egy adott készség kialakult, már 

nincs mit elsajátítani benne, és az elsajátítási motiváció abban már nem működik tovább. 

Az iskola értékeléséhez kapcsolódóan természetesen a pedagógusok szerepe ugyancsak 

megmutatkozik, leginkább a saját pozitív érzésein keresztül tudja ezt a lelkesítő erőt a 

gyermekek számára is átadni, megvalósítani. Az iskola értékelésének szempontja természetesen 

több vonatkozásban megmutatkozik: mind kognitív oldalról fontos, hogy a gyermekek a 

feladatok elvégzésében érezzék eredményességüket, érdeklődésük megszólítását. Másrészt a 

szociális készségek vonatkozásában ugyancsak lényeges volna, hogy minden gyermek 
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megtalálhassa saját helyét társai között, s ebben összességében ugyancsak pozitív élmények 

érhessék. Mindezek nyomán a pozitív érzelmek szintén megerősödnek az iskola irányában, így 

összességében az értékelés is pozitívvá válhat, ami ugyancsak a bevonódást mélyíti, az 

elköteleződést támogatja, ezzel pedig akár újabb célok kitűzését segít, akár újabb készségek 

megerősödését támogatja. 

 

2. A Motivációs és Elkötelezettség Kerék második negyede az adaptív viselkedést összegzi, 

amely alapvetően az előbbi gondolati háttér viselkedésbeli megmutatkozását jelenti. Olyan 

pozitív viselkedési stratégiákat takar, amelyeket a tanulás vagy a feladat végrehajtása során 

használunk, s amelyek megsegítik az azokban való elmélyülést, a motiváció megtartását és az 

elköteleződés által az eredményességben is megmutatkozik hatásuk. 

Ide vonatkozó legfőbb területek a Motivációs és Elkötelezettség Kerék nyomán: kitartás, 

tervezés, tanulásszervezés, vagyis olyan készségterületek, amelyek a viselkedés által segítséget 

nyújtanak a hosszabb, mélyebb bevonódásban. 

Az adaptív viselkedés területeihez kapcsolódóan a pedagógusok természetesen szintén 

fontos segítséget nyújthatnak a gyermekek számára. Kitartásukat leginkább azáltal 

támogathatják, ha a gyermekek személyiségére, az őket különösen is foglalkoztató 

témarészekre, kérdésekre is építenek feladatadásaik során, támogatják őket egyéni 

megszólítódásukban, s közben a feladatok megoldásának szabadságára, egyúttal saját maguk 

személyes segítő jelenlétét is kifejezve kísérik előrehaladásukat. 

A tervezés készsége a célok állításával is összefügg, hiszen a kicsit távolabbi célokhoz 

való eljutáshoz is érdemes alcélokat meghatározni, azokhoz eszközöket, időzítési keretezést, 

gondolati egységeket rendelni, vagyis egyfajta tervet felállítani. Amennyiben a gyermekek 

számára is elsajátítható ez a gondolkodásmód, úgy kevésbé érezhetik ijesztőnek a pillanatnyilag 

nehezebbnek érzett feladataikat, így motiváltságuk, kitartásuk kaphat ismét alátámasztást. 

A tanulásszervezés felvetése és a kerék részévé válása azért is lényeges, hiszen a 

gyermekek megfelelő iskolai helytállása közvetlenül a tanulási folyamatok eredményessé 

tételén keresztül valósulhat meg. A pedagógusok természetesen ugyancsak leginkább az egyéni 

különbségekre építve tudnak segítséget nyújtani ebben, ám a tanulásszervezés tudatosabbá 

válása azért is volna lényeges, mert a gyermekek otthoni tanulási folyamatait is 

eredményesebbé teheti, ha bevált stratégiáikat az iskolán túl is alkalmazhatják. A 

tanulásszervezés szempontja egyaránt vonatkozhat az egyéni tanulási stílusok követésére, 

valamint a megtanulandó tananyagok elsajátításának szervezési sajátosságaira, pl. könnyebb és 

nehezebb anyagrészek váltása, szünetek beiktatása stb. Bizonyos, hogy minden egyén más, így 

személyenként lehet csak leginkább megtalálni a legeredményesebb lépéssorokat, ám 

amennyiben mindezek sikerhez vezetnek, úgy az egyén további bevonódását, vagyis 

motiváltságának és elköteleződésének mélyülését is megtámogatják. 

 

A Motivációs és Elkötelezettség Kerék az előbbi pozitív, adaptív gondolatok és 

viselkedésmódok meghatározásán túl figyelemmel van arra is, hogy a motiváció és a személyes 

bevonódás csökkenésének hatásmechanizmusát is pontosítsa, s ennek nyomán a pedagógusok 

számára is segítséget nyújtson a formálás lehetőségeiben. 

 

3. A harmadik negyed az adaptív motiváció és elköteleződés csökkenésével megjelenő gátló 

vagy maladaptív kogníció területe, ami olyan gondolati beállítódásra utal, mely akadályozza 

a megfelelő feladat iránti elköteleződést. Ezen a szinten tehát a gondolatok terhelődnek meg 
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főként, így mindezeknek viselkedési megmutatkozásai még elsősorban visszafogottságról 

szólnak. 

Ide vonatkozó legfőbb területek a Motivációs és Elkötelezettség Kerék nyomán: szorongás, 

kudarckerülés, bizonytalan kontroll, melyek egyaránt magukban rejtik tehát az egyén egyfajta 

önfeladását, korlátainak túlzott szerepét megélését, s azt is jelentik, hogy az egyén számára nem 

tapasztalható meg kapaszkodó, támaszték sem, amelyhez önmaga erőforrásaira is építve 

fordulni tudna. Fontos kiemelni, hogy mindezek a jellegzetességek az egyén gondolataiban 

válnak jellemzővé, vagyis nem feltétlenül vannak összefüggésben a valóság történéseivel, ám 

talán mindezért még fontosabbá teszik a pedagógusok segítő szerepét is, hiszen az egyén 

megerősítése által bízhatunk a formálás, a változás lehetőségében egyaránt. 

A szorongás részben sajnos alapvető korlátozódást jelent az egyén eszköztárának 

aktivizálásában, így különösen fontos volna, hogy ne mélyüljön olyan jelentősen, ami a 

megnyugvást és a továbblépést is megakasztja számára. A szorongásnak mindemellett facilitáló 

típusa is létezik, ami alapvetően inkább azt segíti, hogy megnövelje a személyes bevonódás 

mértékét, ezáltal a nehéz helyzettel való szembenézés során aktivizálja korábban kevésbé 

megélt képességeit is. 

A kudarckerüléshez kapcsolódóan kiemelhető, hogy az érintett személy alapvető 

hátrányba van ahhoz képest, aki a feladatokban a siker lehetőségét is megéli. A kudarckerülő 

ember az energiájának legnagyobb részét arra fordítja, hogy valamilyen módon megússza a 

feladatot. A figyelem központjában a kudarcélmény elkerülése áll, alacsonyabb a teljesítményre 

való törekvés szintje. Irreális feladatválasztás és célkitűzés jellemzi. A kudarc meglehetősen 

gyorsan letöri, mivel ezt gyakran a képesség hiányával párosítja. Ha siker éri, nehezen hiszi el, 

hogy ezt maga érte el. Általában túl könnyű feladatot választ, így a biztosra megy, vagy éppen 

olyan nehezet, amit lehetetlen megoldani, így a valódi kudarcélményt elkerüli, mivel már előre 

tudta, hogy ez teljesíthetetlen. Mentegeti magát még önmaga előtt is. Jellemző rájuk, hogy ha 

valaminek nekifogott, nem biztos, hogy befejezi, mert nagyon könnyen elriasztható. Külső 

nyomás hiányában inkább neki se kezd a feladatnak. Nehezen veszik rá magukat, hogy taktikát 

váltsanak. Önértékelésük alacsonyabb, magasabb szintű a szorongásuk (Mohás 2002, 2006, 

2012; Fodor – Mihalik 2017). 

A bizonytalan kontroll a maladaptív kogníció előző megmutatkozásaival összhangban 

lényeges akadályt jelent a személy számára, hiszen bizonytalanságával önmagát hátráltatja akár 

a céljai megvalósításában, akár a feladatokkal kapcsolatos helytállásában. Amennyiben a 

kontroll megélése az egyénben magában megvalósulhat, úgy ezzel önmaga számára új pozitív 

erőforrások aktivizálását is megerősítheti, nélküle ugyanakkor alapvető akadályt állít a 

motiváció és az elköteleződés fennmaradása tekintetében is. 

 

A maladaptív kogníció területeihez kapcsolódóan a pedagógusok természetesen leginkább az 

énerősítés nyomán tudnak segítséget nyújtani a gyermekek számára. Saját belső erőforrásaik 

megtapasztalása, tudatosítása és a reális megerősödés azokban a motiváció fennmaradását és a 

sikerélmény átélését is megsegítheti. 

A siker irányában elkötelezett személyt a lehetséges siker motiválja, arra fordítja az 

energiáit, hogy megragadja és elérje azt. Nyertes akar lenni. Ha kudarc éri, az nem riasztja el, 

jól tudja kezelni, nincs hatással a későbbi motivációjára. Gyakran elemzi az okát a kudarcnak, 

így ritkán követi el azt még egyszer. Ha valami nagy megmérettetésre készül, akkor szellemileg, 

lelkileg, fizikailag alaposan felkészíti magát, hogy sikeres legyen. Hajlandó akár kockázatot is 

vállalni, ám ezt ésszerűen teszi. Kitartás jellemzi, amibe belevágott, azt véghez is viszi. Biztos 
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a képességeiben. A sikerkereső személy jól választ feladatot. Tisztában van azzal, hogy miben 

erős, mi a gyengesége. Olyan feladatokat szeret, ahol bátran megmutathatja saját erejét, 

képességeit. Nem szereti a gépiesen végzendő munkákat, leginkább a közepesen nehéz 

feladatokat kedveli. A túl könnyű feladat nem okoz számára sikert, a túl nehéz feladatot pedig 

tudatosan nem választja. Élvezi, ahol a tudását kamatoztathatja, ahol hatással van az 

eseményekre. Általában olyan célokat tűz ki maga elé, amelyekért küzdeni kell. Hajlandó a 

versenyzésre, ha ez inkább az önfejlesztésére szolgál, különben nem tulajdonít ennek nagy 

jelentőséget. A sikerorientált személyre jellemző, hogy minden sikert követően egyre feljebb 

teszi a mércét. A sikerkeresés egyúttal magasabb önértékeléssel és alacsonyabb szorongással 

jár együtt (Mohás 2002, 2006, 2012), ezáltal nyújt segítséget a maladaptív reakciók ellenében. 

 

4. A negyedik negyed, a maladaptív viselkedés olyan káros stratégiákat jelent, amelyek a 

motiváció és az elköteleződés további hanyatlásával a feladatot megközelítő egyént jellemzik. 

Mindezek olyan mértékű, immár a viselkedésben is egyértelműen megmutatkozó reakciókat 

jelentenek, amelyek alapjaikban okoznak hátrányt a helytállásban: önakadályozás, 

elidegenedés, eltávolodás az iskolától. 

Az elmélet szerint a gátló vagy maladaptív kogníciók az adaptív kogníciók és viselkedések 

hanyatlásának következtében alakulnak ki, míg a maladaptív viselkedések az előbbinél is 

súlyosabb hanyatlás következményei. Egyértelmű cél volna a viselkedésben való ilyen mértékű 

kifejeződésük kerülése, hiszen amennyiben már ez válik jellemzővé, úgy az eredendően 

megrendíti az iskolai megfelelést. Várható jelentős magatartási, akár agresszív kitöréssel is 

társuló reakciók megjelenése, ami egyértelműen az egyén távolítását fogja kiváltani a 

pedagógusokból is. 

A pedagógusok természetesen legfőképp abban tudnak segítséget nyújtani, hogy még 

egyéni eltávolodás megvalósulása előtt, legfőképp a Motivációs és Elkötelezettség Kerék első 

két területére jellemző tendenciákat megtámogatják, kiemelten például az énhatékonyság 

megtapasztalását, célok állítását és annak irányában való tervezés és kitartás, valamint a 

tanulásszervezés szempontrendjének egyénre hangolását. Ehhez leginkább a kötődés ereje, 

biztonságélményt adó megvalósulása tud kellő érzelmi támaszt adni a gyermekek számára. 

Amennyiben úgy éreznék, hogy nehézségeik adódnak, ám van, akivel megoszthatják 

bizonytalanságukat, feszültségeiket, úgy a közössé tétel, valamint a megfogalmazás, a szavakba 

fordítás lehetősége is jelentős segítséget ad számukra abban, hogy ne viselkedésben fejezzék ki 

élményeiket, s az akár agresszív lendület is megnyugvásra juthasson. A kötődés egyúttal 

alapjaiban nyújt támaszt az elköteleződés megtapasztalásához is. 

További jelentős segítséget nyújthat az alkotásokba való fordítás lehetősége, hiszen belső 

vívódásaink feszültségeinek akár önmagunk ellen fordítása helyett mindez a kifejezésnek, s 

eközben mintegy magasabb szintre emelésnek is teret biztosít. Rajzok és egyéb alkotások 

létrehozása a személyiséget is gazdagítja, hiszen általuk egyfajta értelmet is nyer belső világa, 

s miközben a produktum készül, a belső vívódások is keretek közé kerülnek. 

 

5. Az elköteleződés fontosságáról 

Jelen írásunkban arra kerestük a választ, hogy hogyan lehetne a gyermekek bevonódását, 

motivációját és elköteleződését megerősíteni az iskolák világa irányában annak érdekében, 

hogy teljesítőképességüket, képességeik kibontakoztatását ezáltal is közvetlenebbül 

megtapasztalhassák. A Motivációs és Elkötelezettség Kerék sajátos modellbe foglalta az iskola 

iránti viszonyulás gondolati és viselkedésbeli sajátosságait, kitérve a pozitív és a 
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megterhelődést kifejező összetevőkre egyaránt. A modell alapján megvizsgáltuk a 

pedagógusok lehetőségeit a folyamatok pozitív formálásában, így a személyes bevonódás 

megtámogatásában. Zárásul a bevonódás, az elköteleződés jelenségéhez kapcsolódóan 

szeretnénk megerősíteni a fogalomkör összetettségét és fontosságát. 

 

Az elköteleződés kiemelten egy olyan személyes megérintődést és bevonódást jelent, ami 

sajátos mélységgel gazdagíthatja életünket. Nemcsak kötődéseink válhatnak még szorosabbá, 

megerősítő jellegűvé, hanem az önmagunkhoz való viszonyulást és életünk teljességének 

megélését szintén támogatja. Csak mindezek által valósulhat meg az egység pozitív támogató 

ereje, önmagunk hitelességének megvalósulása, nélküle ugyanis főként a sodródás várna ránk, 

miközben biztos támpontok nélkül az építkezés sem válhat teljessé. 

„Az abban való hitet, hogy amit teszek, jó, hogy értelmes életet tudok élni, amelynek van 

célja és értelme. Tudok teljes emberként élni és cselekedni. … Ha részekben marad az 

önazonosságunk, egyszerűen nem tudunk elkötelezett életet élni. A világ felől megszólíthatóak 

vagyunk, meggyőzhetők, manipulálhatók, és ezek alapján működünk. Ha nincs elköteleződés, 

nincs erő, amely ezeket a rész-önazonosságokat egységbe tudná fogni.” (Pál 2017) 

 

Az elköteleződés a biztos támaszok megalapozására is építve jelentős segítséget nyújt abban is, 

hogy elmélyülve egy irányban, bevonódva és képességeinket kibontakoztatva abban, egy 

legjobbnak érzett irányban haladhassunk, vagyis célokat állítsunk. Céljaink olyan jelentős 

segítő erőt is hordoznak magukban, hogy amennyiben megfogalmazzuk önmagunk számára, 

úgy erőforrásainkat is segít annak irányában aktivizálni, ezzel pedig magának a célnak 

megvalósulása is könnyebbé, biztosabbá válhat. 

„Az elkötelezett ember képes célokat kitűzni. Ebből adódóan meg tudja különböztetni a 

fontosat a nem fontostól. Hogy mi vezet el a céljáig, és mi nem … Ha egy adott rendszeren 

belül vagyok, és abban elköteleződöm, akkor képes vagyok ahhoz képest mindennek 

megtalálni a helyét. De ha nem köteleződöm el, és egyszerűen csak kívülről nézem az életet, 

akkor nincs ilyen pont. Ez állandóan összezavar bennünket, és növeli a bizonytalanságunkat.” 

(Pál 2017) 

 

Kötődéseink és céljaink erejére is építve önmagunk életútjának bejárása ugyancsak lényeges 

segítséget kap az elköteleződés által, s mindez leginkább nehézségek esetén mutatkozik meg 

kiemelt támaszként. Tekintettel arra, hogy a környezet helyzetei folyamatos változásban 

vannak, az egyetlen legbiztosabb pontként önmagunk felé érdemes fordulnunk, magunkban 

találhatjuk meg a mélyebb segítő erőforrást, az elköteleződés erejét. Amennyiben valóban 

fontossá válik valami a számunkra, úgy az olyan bevonódást is megalapoz, ami értékes 

támpontot hordoz, s ezzel gyökereinkre támaszkodva, azokból merítve gazdagítja a megoldás, 

a fejlődés lehetőségeit, eszköztárát. 

„Az elköteleződés segít abban, hogy olyan személyiséggé váljunk, aki egy 

stresszhelyzetben, betegségben, problémában is, miután egységben van, tudja mihez tartani 

magát. Hogy a nehézségekben képesek legyünk célokat kitűzni, reménykedni, hinni és 

cselekedni.” (Pál 2017) 
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Erkölcsi normák elsajátítása a közösségfejlesztés szolgálatában 

Egy 19. századi gondolkodó pedagógiai üzenetei 

 

Gróz Andrea 

Széchenyi István Egyetem, Győr 
 

 

1. Bevezetés 

A 19. században, a népoktatás kibontakozásának időszakában szenvedélyes módszertani viták 

zajlanak Európa-szerte az olvasmányokról, az olvasókönyvek szerkezetéről, a nyelvtan 

tanításáról, a beszéd- és értelemgyakorlatok helyéről és anyagáról, és természetesen az írás- és 

olvasás magtanításáról. Nálunk ezek a viták 1868 után kezdtek felpezsdülni a tanítóegyletekben 

és a módszertani folyóiratok hasábjain. Felkai László szerint megállapítható, hogy a kiadandó 

tankönyvekkel szemben támasztott követelmények a korabeli didaktikai elmélet szintjéhez 

mérten igen magasak voltak. Igaz ez a tanítóképzőkben használt pedagógiai tankönyvekre is 

(Felkai 1983: 103–125; Schneider 1869: 4–7). 

A tankönyvek tükrében történő kutatásom relevanciáját alátámasztja az a tény, hogy a 

dualizmus korában az új iskolatípusok megjelenésével (1870-es években a polgári iskolák, az 

1880-as években a szakjellegű központi szintű iskolák, illetve a századfordulóra az első 

leánygimnázium kiépülése az oktatási rendszerben) a megnövekedett és differenciáltabbá váló 

iskolarendszer egyes intézményei számára sokféle és nagyszámú tankönyv vált szükségessé 

(Kelemen 2019: 5–21). 

Egyre nőtt az igény a tanári-tanítói kézikönyvekre, vezérkönyvekre, (vezérkönyv: a 

dualizmus és a két világháború közötti időben annak a tanítói kézikönyvnek a neve, amely egy-

egy tantárgy iskolai tanórai feldolgozását mutatta be, szűkebb, tágabb részletességgel, kellő 

módszertani útmutatásokat is nyújtva) segédkönyvekre, aminek következtében folyamatosan 

terebélyesedett a neveléstudományi szakirodalom, megerősödött és szélesedett a 

neveléslélektani ismeretterjesztő művek utáni érdeklődés. Sőt a 19. század második felében 

létrejöttek az első hazai kapitalista könyvkiadó vállalatok, melyek hatalmas példányszámot 

adtak ki, s az ország egész területén igyekeztek terjeszteni. Így a dualizmus idején alakult nagy 

könyvkiadók révén a tanítóképzők az országban lévő összes iskola számára könnyen, kellő 

mennyiségben és aránylag mérsékelt áron beszerezhetők lettek (Mészáros 1989: 96–118). 

 

2. A tankönyv-elemzések pedagógiai relevanciája 

A tankönyv az adott társadalomhoz kötött. A dualizmus korszaka könyveinek fellapozásával 

megkísérelhetjük konstruálni – immanens módon – az adott kor társadalmának szempontjait, 

értéktételezéseit, elvárásait az iskola világával kapcsolatosan. 

A tankönyv nem csupán ismeretközlő feladatkörrel bírt, illetve formálta a neveléssel 

kapcsolatos nézeteket, hanem normatív funkciójából eredően a leendő, s gyakorló 

tanítónemzedék gondolkodását, szemléletmódját, értékvilágát, mentalitását hosszú-hosszú 

évtizedekre meghatározta. 

A tankönyvelemzések nyomán bebizonyosodott, hogy a könyvek, mint történeti források 

az adott kor társadalmi-kulturális-gazdasági jellemzőinek letéteményesei, s hordozói; 

normativitásukból eredően. 
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A tankönyvek elemzésekor szembesülhetünk azzal, hogy a társadalmi valóság 

értékorientációjának tükröződése elkerülhetetlen az egyes pedagógiai szakmunkák üzenetein 

keresztül (Dárdai 2002; Pukánszky 2002: 13–29; Eőry 2011: 6–16). 

A tankönyvkutatással foglalkozó szakemberek részéről már bizonyítást nyert a tankönyv 

normatív funkciója, így e tudományos tényt kiindulási alapnak tekinthetjük vizsgálatunkhoz.) 

Eme összefüggés belátásához elegendő összegzésünk középpontjába állítani azt a tényt, hogy 

az egyes szerzők – nolens volens – gondolkodásmódjában és tevékenységében leképeződik az 

a szemlélet, mely az őket körülvevő, az adott kor társadalmát is jellemzi. Ez a tény jól 

körülhatárolhatóan megragadható az elemzett viszonyrendszeren belül a dicséret-büntetés, a 

család és iskola kapcsolatrendszere, s nem utolsósorban a tantárgyi rendszerek tartalmi 

sajátosságain keresztül. 

Amennyiben nézőpontunk homlokterébe állítjuk – retrospektív módon – azt a 

gyermekkor-történeti kutatók általi megfogalmazást, miszerint a gyermekkortörténet 

szempontja erősödik, ugyanakkor egyfajta felnőtt világlátás válik dominánssá; kutatásom a 

pedagógusra és tanítványára vonatkoztatottan, a felnőtt-tankönyvírói szemléletmód inherens 

érvényesítésével e koncepció nyomvonalán kerül megragadásra, illetve az egyes céltételezések 

tetten érésére, s releváns intenciók megfogalmazására (Kéri 2019: 13–29; Pukánszky 2011: 37–

47). 

Az elemzések során a tankönyvírói szemléletekben explicit módon megjelenő 

pedagógus-gyermek kapcsolat mellett – többek között az egyes didaktikai mozzanatok, nevelési 

helyzetek, tantárgyi vonulatokon belül megfogalmazódó koncepciók révén – körvonalazódik 

számunkra a 19. századi pedagógus képe. 

Igaz ugyan, hogy az egyes nevelési szakmunkák, – jelen esetben pedagógiai szakkönyvek 

– a „kívánatos” tanítói személyiségkomponenseket, s értékeket célozzák meg (szemben, 

például a sajtótermékekkel), mégis eme célmeghatározások és ideálisnak tartott vonatkoztatási 

pontok mentén szinte „megelevenedhet” számunkra, hogy az elvárt, a mérceként megállapított 

tanítói attitűd és pedagógiai helyzetteremtés milyen nevelési „ethosz”-t teremt a 19. század 

második felének gyermeke számára. 

   

3. Szemelvények egy dualizmus kori nevelő nézeteiből 

Tekintsük át először is röviden Kőrösi Henrik dualizmuskori pedagógus, s szakíró életének 

legfontosabb állomásait. 

Kőrösi Henrik (1880-ig Reich) Nagykőrösön született, 1859. augusztus 1-jén; elhunyt 

Budapesten, 1930. augusztus 27-én; pedagógus, író. Kőrösi Sándor pedagógus, író öccse. 1883-

ban a budapesti egyetemen matematika-filozófia szakos tanári oklevelet szerzett, közben 1883-

86-ig a budapesti középiskola tanárképző intézete gyakorlógimnáziumának ösztöndíjas tagja 

volt. 1886-87-ben a budapesti II. kerületi egyetem katolikus főgimnáziumában helyettes tanár. 

1889-től a pécsi állami főreáliskolában magyar irodalom és filozófia rendes tanára, közben 

1895 nyarán tanulmányutat tett Párizsban és Londonban. 1897-től Budapesten, mint címzetes 

tanfelügyelő a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium tisztviselője, 1913-tól a Néptanítók 

Lapja szerkesztője. 1917-ben nyugdíjazták. A minisztériumban részt vett az új állami elemi 

iskolák, az ifjúsági könyvtárak és az anafalbéta-tanfolyamok szervezésével kapcsolatos 

munkálatokban. Többek között elbeszéléseket, pedagógiai és nyelvészeti cikkeket, valamint 

filmforgatókönyveket írt. A Magyar Család című lap felelős szerkesztője. 

Főbb művei: A Kemény család eredete (Magyar Salon, 1885): A pedagógiai képzésről 

(Országos Középiskolák. Tanáregyesületének Közleményei, 1885) A magyar nyelv 
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középiskolai tanításáról (Országos Középiskolák, Tanáregyes Közleményei, 1888) A magyar 

népmesék anyagáról (Budapest, 1889); A pécsi főreáliskola története (Pécs, 1895) Somogy-

megyei tájszavak (Magyar Nyelvőr, 1896); A nemzeti elem a theoretikumokban (Kármán-

Album, Budapest, 1897); Requinyi Géza: Pedagógiai kalauz a népnevelés céljaira (Budapest, 

1907): Petike (Bp, 1904; Bözsike Bp, 1907) Népoktatásunk nemzetközi megvilágításban 

(Budapest, 1911); Az elemi népoktatás enciklopédiája, I-III. szerk. Szabó Lászlóval (Budapest, 

1911–1913); Chabert ezredes (filmforgatókönyv; Budapest, 1925); A félkezű koldus – Az 

ibolya álma (filmforgatókönyvek; Budapest, 1926) Szülők könyve (Budapest, 1928) (Markó 

2002: 1189–1190). 

Ahogyan azt Kőrösi Henrik a könyve, a Pedagógiai kalauz előszavában is 

megfogalmazza, a „rendszeres pedagógia” csupán leglényegesebb részleteit kívánja tollhegyre 

tűzni, vagyis törekvése azokat a pedagógiai, didaktikai elveket megismertetni, melyeket 

„különösen kezdő tanítók haszonnal olvashatnak és a melyeket a mindennapi tanításnál 

értékesíthetnek”. (3.) 

Vizsgált témánk szempontjából további releváns, lényeges információkra, s 

következtetésekre juthatunk, ha áttekintjük, hogy a „Rendre szoktatás” terén milyen pedagógiai 

intelmekkel látja el Kőrösi Henrik a „tanítóképezdei” növendékeket: „Szoktassa a gyermekeket 

ahhoz, hogy mihelyt belép az osztályba, a tanulók mindannyian akként álljanak föl padjaikban, 

hogy egymást födözzék. Addig le ne ültesse őket, míg gyorsan végig nem tekintette őket padok 

szerint. Ha szemetet, papirdarabokat lát a tanuló előtt a földön, azonnal szedesse föl vele és 

figyelmeztesse, hogy a tantermet mindenkinek tisztán kell tartani. Semmit a földre dobni nem 

szabad. De a tanítónak is ügyelni kell, hogy osztályában a falak, a táblák, ablakok mindig 

tiszták legyenek. A gyakorlott tanító, a mint igy végig halad a tanulók mellett, azonnal 

észreveszi, hogy ki nem mosdott, ki nem fésülködött. Az ilyen hanyag növendékek másnap 

önként, minden fölszólítás nélkül tartoznak jelentkezni a tanítónál megmosdva és 

megfésülködve.” (Kőrösi 1900: 7) E szerint a rendre szoktatás koncepciójának középpontjában 

a fegyelemre nevelés, a fegyelmezett tanulói magatartásra nevelés áll, melyben 

természetszerűleg fontos feladatként szerepel a tisztaságra nevelés rendszere is. Az erre való 

nevelői törekvés, s célmeghatározás során meghatározó szerephez jut a „tanítói” tekintély, a 

tanuló nevelője iránti tisztelete is. Ennek kifejeződése megvalósul egyrészt például akkor, 

amikor a tanulók felállnak tanítójuk „megjelenésekor”, illetve a felnőtt oldaláról abban a 

pedagógiai helyzetben, ha a pedagógus ellenőrző feladatköre gyakorlásakor figyelembe veszi a 

következetesség elvét. 

A tisztaság megkövetelésében, így a rendszabályok foganatosításában, s az egyes 

társadalmi rétegek mentén sem tehet különbséget az osztály tanítója -vallja Kőrösi. „A 

fogyatékos ruházat miatt a földhöz ragadt szegény tanulónak nem lehet, de nem is szabad szólni, 

tisztátlanságot azonban semmi szin alatt sem szabad a szegénység örve alatt megbocsátani.” 

(Kőrösi 1900: 7) Ennek megfelelően az iskolakezdőkkel, az első osztályosokkal (legyen 

módosabb család gyermeke, vagy éppen hátrányosabb szociokulturális és anyagi háttérrel 

rendelkező tanuló) minden esetben tapintatosabban s a „… legnagyobb kímélettel járjon el a 

tanító. Ne riassza el őket az iskolától, hanem szerető bánásmóddal édesgesse őket az iskolába. 

A legszebb jutalma az a tanítónak, ha a gyermek ugy szereti az iskolát, mint a jó otthont.” 

(Kőrösi 1900: 7) 

Így például „későnjárás”, késve érkezés, esetén nem az a megfelelő eljárás, hogy „… 

esőben, hóban, fagyban a meghülés veszedelmének tegyük ki; vagy pedig hogy meleg ruhájában 

táskájával, könyveivel együtt ácsorogjon a befűtött tanteremben.” (7.) Ehelyett azt a módszert 
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tekinti eredményhez vezetőnek, ha például a tanító a gyermek szüleit figyelmezteti – személyes 

felkeresése révén – a késve érkezés következményeire, vagy pedig levélben értesíti őket a 

problémahelyzetről. 

Érdekes tanulmányoznunk azt is, hogy mit tekint Kőrösi a tanító teendőjének annak a 

normaszegő magatartásnak az esetében, ha a gyermek nem jár iskolába, vagyis „kerüli” az 

iskolát: „Rendszerint szegény munkások gyermekei, a kik felügyelet nélkül állnak, csavarogják 

el az iskolaidőt. Ezeket igen könnyű figyelemmel kisérni és éppen tanulótársai segítségével az 

iskolába elvezettetni.” (Kőrösi 1900: 8) Lényeges motívum tehát e feladat megoldásában a 

tanulótársak bevonása, ugyanis mindezzel a feladat-, illetve szerep-lehetőséggel egyrészt a 

megbízott gyermekek feladattudata is erősödik, másrészt mindkét tanulói oldal (a szabályokat 

megsértő, illetve a megfelelő mintát képviselő) számára is a példaadás, a becsület, a 

lelkiismeretesség erkölcsi normái rögzülnek. A tanulók iskolai szabályoknak, s a tanító 

elvárásainak megfelelő cselekvése ugyanakkor annak a pedagógiai nevelési célnak jegyében is 

születik, hogy a gyermekek foganatosítják a becsületes, őszinte, tisztességes, mint az 

értékeknek megfelelő megnyilvánulásokat. „Mielőtt a tanítás megkezdődnék, minden tanuló 

előtt a padon betéve ott kell lenni az óra tantárgyához tartozó tankönyvnek, palatáblának vagy 

füzetnek. Ezekhez a tanulónak mindaddig nem szabad nyulni, míg a tanító azt az utasítást nem 

adja, hogy vegyék elő a könyvet és lapozzák föl a miről esetleg tanulnak. Ugyancsak betéve kell 

lenni a könyvnek akkor is, ha felmondják a tanulók leckéjüket. Így leszoktatjuk a tanulókat a 

zajos lapozgatásról, a súgásról és nem nyujtunk alkalmat a tanulónak arra, hogy a lecke 

felmondása közben az előtte nyitva fekvő könyvből kilesse a leckét és ezzel tévútra vezesse a 

tanítót.” (Kőrösi 1900: 9–10) 

Míg a tanulók jelentkezése meghatározott szabályok szerinti (például: mindaddig nem 

teheti fel a kezét – válaszadásra – a gyermek, amíg a tanítói kérdésfeltevés el nem hangzott), 

ugyanis: „… az örökös kéznyujtogatás fegyelmetlenséget okoz” (Kőrösi 1900: 10) addig a maga 

a kézfeltartás fontos szabályozó-ösztönző didaktikai mozzanat is a tanulási-tanítási 

folyamatban. Emellett: „Egy kis élénkség soha sem árt az osztályban. Síri csönd nem vet fényt 

a tanítóra.” (Kőrösi 1900: 10) Ebből arra is következtethetünk, hogy bizonyos határokat is 

megjelöl Kőrösi a tanulók fegyelmezett viselkedésére vonatkozólag, mely megközelítéssel eme 

álláspontja is kikristályosodik számunkra. Eszerint az osztályban uralkodó fegyelmen nem azt 

érti, hogy szinte mozdulatlansággal, feszült figyelemmel ülnek a tanulók, hanem utat enged 

azoknak a gyermeki aktivitásoknak, melyek foganatosítják az iskola által preferált szabályokat. 

Azt elfogadhatatlannak tartja Kőrösi Henrik, hogy a tanulási anyag, a „lecke 

nemtudásáért” a tanító testi fenyítéket alkalmazzon. Ugyan a büntetés, mint a nevelés eszköze 

fontos szerepet tölt be a nevelési feladatok megvalósításában, azonban: „… a büntető 

eszközökkel nagyon csinján és nagy tapintattal kell élni a tanítónak. A tanító rendelkezésére a 

következő büntető eszközök állhatnak: megszégyenítés, bezárás, testi fenyíték. Mindegyik 

büntetésnemnek az a közös vonása, hogy ha ugyanazon tanulónál többször alkalmazzák, 

elkopnak és elvesztik hatásukat, mert a tanuló már előkészült a büntetésre és a lelki rázkódtatás 

a mely az első büntetést követte, lassanként tökéletesen elmarad.” (Kőrösi 1900: 11) Egyrészt 

tehát fokozati különbségeket is tesz az egyes fegyelmezési módok között, melyek alkalmazását 

a tanuló tettének, cselekedetének függvényében állapítja meg. Másrészt pedig, mint ahogy ezt 

az idézett sorok is tükrözik, akár a megszégyenítést, a „bezárás”-t, vagy éppen a fegyelmezés 

legsúlyosabb formáját, a fizikai büntetést részesíti előnyben a tanító, a nevelési „célja” e 

korlátozásnak a gyermek lelkére, lelkiismeretére gyakorolt hatás. Jelenti egyben ez a törekvés 

azt is, hogy – figyelembe véve a lélektan álláspontját – bármilyen büntetés, korlátozás abban 
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az esetben vezet „tartós” eredményhez (s jelenti a helyes, az elvártnak megfelelő magatartás 

kialakulását), ha a tanuló helytelen cselekedete következtében az alkalmazott büntetési mód 

nyomán szembesül saját magával, lelkiismeretével. 

A tankönyv ugyanakkor arra is rámutat, hogy a tanítónak figyelembe kell vennie a 

„megszégyenítés”-nek, mint büntetési módnak az alkalmazásánál az osztály karakterisztikus, 

meghatározó jellemzőit. „Ha romlatlan lelkű gyermekekből áll az osztály, ugy untig elég, ha a 

tanitó kellő komolysággal csak annyit mond a készületlen tanulónak: „A hanyag tanulókat nem 

szeretem!” Minden további prédikációtól óvakodni kell.” (Kőrösi 1900: 11) 

Expresszíven, nagyon kifejezően nyilvánul meg Kőrösi nézőpontjában az a büntetési elv, 

mely szerint a szeretet megvonásának elégséges és hatékony büntetési eszközként kell 

működnie. E feltétel megvalósulása megelőlegezi számunkra annak a ténynek a teljesülését, 

mely kettejük viszonyában a szeretet a priori kimunkált hatóerejét jelenti, vagyis tanuló-

gyermek viszonyában már meglévő alapként feltételezi a kölcsönös megbecsülést, a bizalmat, 

a lelkiismeretességet. Míg a tanító részéről feltételezi, hogy a példaképet jelenti tanulói számára 

felkészültségével, hivatásszeretetével, következetességével, s nem utolsósorban empatikus 

attitűdjével. Fokozott mértékben szorgalmazza e büntetésnem alkalmazását kezdő tanítók 

körében is, ugyanis a tankönyv írójának tapasztalatai szerint a pályakezdők kevésbé 

alkalmazzák a szeretet-megvonást fegyelmezési módként, ehelyett sokkal inkább előnyben 

részesítik a testi fenyítéket jelentő büntetési formákat, például: arcul csapás, pálcával körömre 

ütés... stb. „Nem ismerik azt a régi jó mondást, hogy az a legkiválóbb tanító, a ki legkevesebbet 

büntet. A kezdő tanító nemcsak a lecke nem tudásért, hanem minden csekélységért pl. 

figyelmetlenségért, fecsegésért, nevetésért azonnal kész verekedni. Azt hiszi, hogy szándékosan 

az ő bosszantására teszi azt a gyermek; pedig gyakran idegesség, rossz szokás az oka a tanuló 

csintalanságának.” (Kőrösi 1900: 12) – jegyzi meg Kőrösi. Az idézett sorokból az is 

egyértelművé válik, hogy azt a pedagógust tartja eredményesnek, s igazi „szakember”-nek, 

akinek minél kevesebb esetben szükséges büntetést alkalmaznia az osztály rendjének 

helyreállításához, fenntartásához. Megítélése szerint a jó pedagógusnak tehát nincs szüksége a 

testi büntetés alkalmazására. Főként a fiatal, a kezdő pedagógusok alkalmazzák „előszeretettel” 

e módot, azonban ez a gyermek-pedagógus kapcsolata megromlásának egyik 

legmeghatározóbb tényezője. 

Mindamellett felfedezhetjük Kőrösi koncepciójában azt az implicit álláspontot is, mely 

szerint a gyermekek lélektani jellegzetességeinek, illetve egyéni és életkori sajátosságainak az 

ismerete, figyelembevétele milyen jelentős mértékben meghatározza a fegyelemre nevelés 

sikerét. 

A következő szerzői megfontolás mögött további fontos, leendő tanítók számára 

megszívlelendő gondolatok rejtőznek, mely szerint a minden fesztelenséget, s könnyedséget 

nélkülöző, gyakran negatív kritikai megnyilvánulásokkal bíró pedagógus önnönmaga az 

előidézője a tanulók normaszegő viselkedésének. „… tulságos komoly föllépésével, visszás 

magatartásával vagy pedig szintelen élceivel maga ad okot a gyermek csintalanságára. Nagyon 

kivánatos volna, ha tanítóképzőink az iskolai fegyelmezés kezdésébe nagy gonddal vezetnék be 

a jelöltet.” (Kőrösi 1900: 12) A „sarokba állítás”-t abban az esetben tanácsolja alkalmazni, ha 

a tanító által elsőként (először) alkalmazott büntetési eszköz nem vezetett eredményre, a tanulói 

viselkedés megváltoztatására. „Ha a tanuló a tanító intése ellenére még mindig rendetlenkedik, 

akkor kiállíthatja a tábla mellé, de háttal az osztálynak; mert ha szembe áll társaival, folytatja 

pajkosságát. Egyszerre több tanulót kiállítani nem szabad; mert ezzel csak nagyobb lesz a 
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rendetlenség az osztályban. Higienikus szempontok nem engedik, hogy sokáig álljon künn a 

tanuló.” (Kőrösi 1900: 12) 

A súlyosabb, a megszégyenítő büntetésnemek sorába tartozónak véli, „ha a tanító 

hirtelen kiutasítja az osztályból a tanulót.” (Kőrösi 1900: 12) Nézete szerint e büntetési forma 

gyakori alkalmazása a tanító rátermettségének, illetve a megfelelő pedagógiai képességeinek 

hiányosságairól tesz tanúbizonyságot: „…ha nem képes az osztályban együtt maradni egy-egy 

rendetlenkedővel.” (Kőrösi 1900: 12) 

Ha a gyermek viselkedésének, negatív megnyilvánulásainak megfékezése lehetetlennek, 

szinte kilátástalannak tűnik, csak akkor tartja indokoltnak a tanuló osztályteremből való 

kiküldését. „… mert csak a tanító gyöngeségét árulja el az, ha nem képes az osztályban együtt 

maradni egy-egy rendetlenkedővel. A fegyelmezés legkönnyebb módja, kilökni a 

rakoncátlankodót; csakhogy ez az eljárás ellenkezik az iskola céljával. Tanítani kell a 

gyermeket és nem kiutasítani. Kivételt képez természetesen az olyan eset, a midőn a tanuló a 

tanító ismételt fölhívására nem hagyja el a sirást vagy a mikor botrányos viselkedésével az 

osztály többi tanulóinak erkölcsi nevelését veszélyezteti: ilyenkor jogos a rövid időre való 

kiutasítás.” (Kőrösi 1900: 12) 

Az ajánlott nevelési módszerek között ott találjuk a „bezárás”-t is, mely olyan pedagógiai 

helyzet megoldására szolgál, amikor „… a tanuló leckéjének megtanulásánál állandó 

hanyagságot tanusit, ha irásbeli dolgozatait felületesen vagy egyáltalában nem készíti el.” 

(Kőrösi 1900: 12) A cél ebben az esetben az, hogy a tanuló elmaradt tanulási feladatait pótolja, 

elvégezze. Azonban lényeges szempont, hogy a tanítónak is a tanteremben kell maradnia a 

bezárt tanulóval, s ügyelnie kell a helyes időbeosztás betartására. 

A testi fenyítéket az iskolai nevelői munkában elítéli Kőrösi, és sajnálatos történésnek 

tartja, hogy a múlt pedagógiai gyakorlatában jelentős szerepet kapott ez a fegyelmezési forma.  

Az ilyen tanítók félelemkeltéssel kívánnak maguknak tekintélyt szerezni, amivel a 

gyermek alárendelt, kiszolgáltatott helyzetét megerősítve próbálnak érvényt szerezni saját 

elvárásaiknak. „Rendesen fiatal, kezdő tanító szereti e büntetésnemet használni. Örvend, ha a 

tanulók félnek tőle. Azt hiszi, hogy a veréssel megalapíthatja a gyermekek előtt tanítói 

tekintélyét. Az ily tanító urak rögtön készek arculütni a gyermeket, ha megakad a lecke 

fölmondása közben, ha figyelmetlen a tanuló vagy ha valami csinyt követ el. Mások kis 

nádpálcával járnak a tanulók között és a legkisebb pajkosságra azonnal odavágnak. Sokszor 

tapasztalhatjuk, hogy ha meg akarjuk kezünkkel simogatni a gyermek arcát, félrekapja, mint az 

ostorhegyet érző ló. Biztosra vehetjük, hogy az ily gyermek oly iskolába jár, a hol a verés 

nagyban divik.” (Kőrösi 1900: 13) 

Mindez nem csupán az adott, az „érintett” gyermekkel való kapcsolatában okoz zavart, s 

idéz elő konfliktushelyzetet, hanem az egész osztállyal való viszonyrendszerében negatív 

változások elindítója lehet. 

A normaszegő tanulói viselkedés szabályozása kapcsán a pedagógus feladatának azt 

tekinti jelen pedagógia tankönyv, hogy a testi fenyíték alkalmazása helyett inkább szeretetteljes 

nevelési attitűddel igyekezzen hatni a gyermek értelmére, s lelkére. 

A testi fenyíték alkalmazását elutasítva felhívja a figyelmet e büntetési mód 

következményeire, így a gyermekek testi-lelki egészségét veszélyeztető voltára: „A testi 

büntetést alkalmazó tanítók nem gondolnak arra, hogy a verés veszélyezteti a tanuló egészségét, 

eltompítja önérzetét és lassankint megrontja az osztály szellemét. Téves az a fölfogás, hogy testi 

fenyítékkel a vásott gyermekeket meg lehet javítani. A tapasztalat mutatja, hogy az ily 

gyermekek idővel megszokják a verést és teljesen eldurvulnak. Különben is nagyon alacsony 
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felfogást árul el az, a ki vesszőütésekkel akar nevelni akkor, a midőn szeretettel is hathat a 

gyermek eszére és szivére." (Kőrösi 1900: 13) 

Lényeges vizsgálati szempontrendszerem kapcsán annak figyelembevétele is, hogy e 

könyv nevelési célmeghatározása szerint az egyes büntetési módok foganatosítását követően 

milyen módszertani eljárásokat célszerű követnie a pedagógusnak. Ha a büntetést követően a 

gyermek megbánta tettét, akkor a pedagógus részéről nagy hibának tekinthető, ha a gyermeknek 

tettét folyamatosan „felemlíti”, mert ezzel a tanulóban a negatív érzelmi motívumokat erősíti 

fel, tovább fokozva kudarcélményét. Ezen nevelési módszer alkalmazása után a pedagógusnak 

inkább bátorítania, s bizalmáról, szeretetéről újonnan szükséges és fontos biztosítania, 

meggyőznie növendékét. 

„Ha kiállotta a tanuló a büntetését és a tanuló megbánta az elkövetett hibát, akkor a 

tanítónak nem szabad erre mindúntalan visszatérnie, hanem inkább figyelje meg növendékét 

egy darabig, hogy tényleg volt-e a büntetésnek kellő hatása. Ha a megbánás valóban 

bekövetkezett, akkor az elkövetett hibát folyton a tanuló szemére hányni nemcsak hiba, – 

minthogy ezzel a tanulót csak elkeseríti és izgatja, – hanem szívtelenség, a mennyiben a tanító 

feladata a bünbánót gyámolítani, nem pedig elnyomni. Kezdő tanítók éppen az ily eljárással 

játszszák el tanítványaik szeretetét.” (Kőrösi 1900: 13)  

 

4. Összegzés 

A koncepció-alkotó testi fenyítékkel 

kapcsolatos álláspontja 

Tanulói megerősítésekre vonatkozó  

pedagógiai beállítódások 

- Fizikai bántalmazás helyett szeretetteljes 

nevelői attitűdöt javasol. 

- Elutasítja a testi fenyítéket, alkalmazását 

akkor engedélyezi, ha a gyermek 

lelkiismeretére hat a fegyelmezés ezen 

sajátos eszköze. 

- A félelemkeltés az elsődleges cél;  

a gyermekek alárendelt helyzetét 

megerősítve érvényt szerezni saját 

elvárásaiknak. 

- Bátorítás, a bizalom, a szeretet kifejezése (a 

büntetést követően még hangsúlyosabbnak 

tekinti ennek fontosságát). 

- Feladattudat, a tanulói felelősi rendszer 

kialakítása = közösségformálás. 

- Pozitív aspirációk. 

- Sikerélmény biztosítása; a gyengébb, illetve 

jobb képességű tanulóknak egyformán, 

kiegyensúlyozott módon. megnyilvánulási 

lehetőséget biztosítani = az önbizalom 

erősítése. 

 

Az egyes normák, szabályok elsajátítása kapcsán nagyon előremutató Kőrösi azon pedagógiai 

megfontolása, mely a tanulótársak bevonására irányul, ezzel megalapozva a feladattudat 

kialakítását a tanulói felelősi rendszer kiépítésén keresztül. 

Az erkölcsi normák elsajátítása a példakép-állításon, a mintakövetésen alapszik, mely az 

egymás elfogadásán keresztül elvezet a közösségformálás alapjainak megteremtéséhez. 

Az osztálybéli összetartozás homogenitását támasztja alá annak a tényszerűségnek a 

figyelembevétele is, mely a szabályok, normák betartására irányul, azok betartása pedig 

mindenki számára egyformán irányt mutató és kötelező érvényű. 

Kőrösi Henrik nézete szerint az erkölcsi szabályok kialakítása, s foganatosítása során a 

testi fenyíték alkalmazása annyiban lehet a fegyelmezés eszköze, amennyiben segíti a gyermek 

heteronóm erkölcsi szintjének elérését, kialakítását. Így ebből az összefüggésből adódóan a 

szeretetmegvonásnak, mint nevelési eszköznek is elégségesnek kell lennie a kitűzött nevelési 

célok megvalósításához. 
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A korábbi századok tankönyveinek vizsgálata, más szempontú megközelítése tehát 

érdekes megfontolásokkal, adalékokkal színesítheti a magyar neveléstörténet-írás palettáját, 

illetve hozzájárulhat elmúlt korok iskolai világának szélesebb spektrumú megismeréséhez. 
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A tanulás tanulásának szerepe, jelentősége 

az önszabályozó tanulás kialakítása során 

 

Kövecsesné Gősi Viktória 

Széchenyi István Egyetem, Győr 

 
 

„Ha a tanulásból hiányoznak az érdeklődés, a kíváncsiság, a tevékenységi öröm elemei, 

ha a célirányos erőfeszítések nem növelik napról napra a teljesítőképességet, 

ha a diák nem érzi, hogy egyre inkább birtokba veszi ezzel a világot, 

az iskola kényszerintézménnyé válik, 

amelyben sem tanuló, sem tanár nem érezheti jól magát.” (Oroszlány Péter) 

 

 

1. Bevezetés 

Gyorsan változó világunkban az élethosszig tartó tanulás alapkövetelmény minden területen. 

Az élethosszig tartó tanulás egyik nagyon fontos alappillére a tanulás megtanítása, az alapvető 

tanulásmódszertani ismeretek átadásával, a tanulási, gondolkodási képességek fejlesztésével, a 

tanulással kapcsolatos „önismereti felfedezésekkel”, az önszabályozó tanulás kialakításával. 

Réthy Endréné szerint az oktatási folyamat, mint komplex, interaktív folyamat magában 

foglalja nemcsak a tanítás és tanulás folyamatát, de a kognitív önszabályozás, illetve a 

motivációs önszabályozás kiépítésének, kialakításának folyamatát is. E folyamatban a tanár és 

tanuló együttes tevékenysége során nem csupán a tananyag (művelődési javak) aktív 

feldolgozása, hatékony elsajátítása kell, hogy megvalósuljon, hanem a tanuló autonóm 

tanulásra való képessége, kognitív önszabályozása, valamint tanulási motivációinak magas 

szinten szerveződő önszabályozása is. Mindez csak abban az esetben következik be, ha az 

oktatási folyamatban a tanítási anyag pedagógiailag indokolt differenciált adagolásban és a 

tanulási törvényszerűségek figyelembevételével, folyamatos visszacsatolás, motiválás 

biztosításával, a tanulók aktív részvételével közvetítődik, s ha egyben figyelembe veszi a tanár 

az adott osztály, csoport összetételét, a tanulók egyéni sajátosságait, fejlettségi szintjét, előzetes 

ismereteit, tapasztalatait, a tananyag jellegét s saját metodikai lehetőségeit (Réthy E-né 2003: 

222). Réthy Endréné szerint „önszabályozó tanulásról akkor beszélhetünk, ha egy személy 

önmagát motiválja, és a tanulási tevékenységét önállóan, önmagáért felelősen tervezi, 

strukturálja, vezérli és kontrollálja” (Réthy E-né 2008: 63). Ennek kialakításában nemcsak az 

oktatási folyamat tudatos és differenciált tervezése, szervezése játszik központi szerepet, hanem 

a tanulás megtanítása, a tanulásmódszertani alapok megteremtése. 

Mindezek egyre szükségszerűbbek lennének, sajnos azonban nem kapnak kellő hangsúlyt 

a mai oktatás gyakorlatában. Egy olyan időszakban, amikor a tudás, mint érték folyamatosan 

devalválódik, az anyagi és szellemi értékek között hangsúlyeltolódást érzékelhetünk. Egy olyan 

korban, amikor az írásbeliség kultúrájából fokozatosan haladunk a digitális kultúra felé, ami 

számos feszültség forrása (Gyarmathy 2012). 
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2. Tanulás a digitális korban 

Tekintsük át röviden, hogy mi jellemzi a digitális kor gyermekeit, fiataljait. Az „Ingerfalók” 

jelzővel is illetett generáció kisgyermek korától kezdődően rengeteg ingerrel, információval 

találkozik. Ez az ingerküszöb eltolódásához is vezet, mely a tanulási motiváció változását is 

magával hozza. Többek között ennek is következménye a monotóniatűrés csökkenése, és az 

információs türelmetlenség. A gyors megerősítés, a visszajelzések fontossága még 

erőteljesebbé válik. A komoly munka helyett nagyon fontos szerepet kap a játék, a játékosítás 

az életükben. A szöveg helyett a grafikus megjelenítés dominál. 

A didaktikának azt is figyelembe kell venni, hogy ez a generáció a hagyományos lineáris 

tanulási modellek helyett képes arra, hogy párhuzamosan, vagy párhuzamosnak tűnő módon 

dolgozza fel az információkat. Hipertextes gondolkodás jellemzi őket, a gondolkodásukban 

„linkszerű momentumok” léteznek.  Prensky az agyműködés megváltozását, a neuroplaszticitás 

jelenségét emeli ki, ami a digitális generáció agyműködésének megváltozását jelenti a 

megnövekvő mennyiségű és növekvő sebességgel áramló információk hatására (Tari 2011, 

2013; Lénárd 2015, Id: Sántha–Polonyi 2012; Z. Karvalics 2013; Prensky 2001). 

Azt sem szabad azonban elfelejteni, hogy a digitális bennszülöttek rendkívül eltérő képet 

mutatnak a digitális kompetenciák tekintetében. A digitális generáció szülöttei sem 

rendelkeznek automatikusan, és az egész generációra jellemző módon annyira fejlett módon 

azokkal a digitális kompetenciákkal, melyek előfeltételei a generáció boldogulásának. (Lénárd, 

2015) Ilyen módon az is fontossá válik, hogy a digitális generációt hogyan tudjuk ebbe a 

digitális világba szocializálni, ahogy Z. Karvalics László fogalmaz „át kell, hogy járja a 

digitális festék a digitális bennszülött szövetét.” Ennek a generációnak jellemzője az „Always 

online” jelenség, a konnektivizmus, a tanulásszervezés új paradigmája. A hálózati létforma 

azonban a közösségszervezés mellett nem jelentkezik automatikusan a tanulási 

tevékenységekben. Érdeklődésükre haszonelvűség jellemző (Tari 2011, 2013; Lénárd 2015, Id: 

Sántha–Polonyi 2012; Z. Karvalics 2013; Prensky 2001). 

Gyarmathy azt is kiemeli, hogy a digitális bennszülöttek esetében a mozgásos – észleléses 

tapasztalás helyett főképp vizuális élmények dominálnak. A képzeletalkotás helyett nagyon 

sokszor kész képeket kapnak, ami gátat szab a kreativitás fejlődésének. A figyelem terjedelme 

pedig nem úgy funkcionál, mint korábban. Nem tanulja meg az idegrendszer a finom 

viszonyításokat, a két agyfélteke közötti harmonikus együttműködés is veszélyeztetett 

helyzetbe kerül (Gyarmathy 2012). „Az iskola hagyományosan a bal agyféltekei működést 

részesíti előnybe, és ezt fejleszti. Az iskolai feldolgozásból hiányzik az átlátás, a kreatív 

gondolkodás, az intuíció, a művészet, bár magas szintű a logikus, elemző, tudományos 

gondolkodásra tanítás.” (Gyarmathy 2012: 53). Az iskola Gyarmathy véleménye szerint a 

lineáris, tudományos gondolkodásra készít fel, nem az életre, amely sokszínű és sokféle 

lehetőségekkel teli, és nem szorítható bele kategorikus gondolkodásba. A jobb agyfélteke adja 

hozzá a bal agyféltekei működéshez mindazt, ami a problémamegoldó gondolkodáshoz 

hiányzik. A digitális kultúra az egyoldalú jobb agyféltekei működésre épül, az oktatás viszont 

egyértelműen a bal agyféltekére (Gyarmathy 2012: 54). Kérdés, hogy hogyan tud egymással 

kapcsolatot teremteni két ennyire eltérő rendszer? Csak úgy, ha olyan módon szervezzük, 

támogatjuk a tanulási folyamatot, hogy abban szerepet kapjanak a két agyfélteke együttes 

aktivizálására irányuló módszerek, eljárásmódok, tevékenységformák. A hatékony tanulás 

alapvető feltétele, hogy a két egymástól eltérő kultúrát és a két agyfélteke működését 

összehangoljuk. 
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A digitális korban az oktatás alappilléreit a következő tényezők alkotják, melyeket a 

tanítás-tanulás módszertanának oktatása során is alapnak kell tekintenünk: 

1. adaptív, differenciált oktatás; 

2. többszörös intelligencia elmélet alapján tervezett oktatás; 

3. érzelmi intelligencia fejlesztése; 

4. fejlesztő értékelés; 

5. a tanulás tanulása; 

6. kooperatív tanulás; 

7. projekttervezés; 

8. stratégiai játékok; 

9. mozgás, zene, ritmus, ütem, egyensúlygyakorlatok; 

10. művészet; 

11. digitális oktatási eszközrendszer kreatív és adekvát alkalmazása (Digitális gyerekek 

felkészítése a digitális világra). 

 

3. A tanulás tanulásának szerepe az önszabályozó tanulás kialakulásában 

Sajnos a mai napig is érvényesek Lappints Árpád 2002-ben publikált gondolatai, melyben 

kifejti, hogy a tanulók jelentős része sajnos nem szeret, és nem is tud tanulni. Jellemző 

sajátosságuk, hogy mind a tanulásban, mind a felidézésben a mechanikusság érvényesül akkor 

is, amikor nem indokolt. Sok esetben nem ismerik a tanulási technikák, tanulási módszerek, 

stratégiák jelentőségét, és nem is törekednek azok megismerésére és alkalmazására. További 

jellemző sajátosságuk, hogy nem tesznek különbséget a különböző tartalmak között és túlzott 

mértékű az alkalmazkodás az értékelés módjához. További rossz beidegződésük, hogy a 

tanulási szokások, módszerek nem változnak az életkor előre haladtával, a tanulási kudarcok 

pedig szép fokozatosan kiváltják a tanulási aktivitás hiányát (Lappints 2002). 

 

4. A tanulás megtanításának legfontosabb fázisai 

A tanulási tevékenységet támogató, segítő fejlesztő tevékenység alapvető feladatai közé 

tartozik a gyermek fejlettségének és szociokulturális hátterének alapos és részletes ismerete. 

Nagyon lényeges a gyermek fejlettségének és fejlődési szükségleteinek megfelelő tanulási 

stratégiai elemek körülhatárolása, megismerése. További feladat a technikák, módszerek, 

stratégiák elsajátítását segítő tevékenységrendszer kidolgozása, valamint a tanulási képességek 

fejlesztésére irányuló tevékenységek affektív feltételeinek javítása, motivációs bázis 

kialakításával. Lényeges a fejlődést segítő értékelési folyamatok kidolgozása is (Lappints 

2002). 

Réthy Endréné szerint a tanulás megtanításának legfontosabb fázisai közé tartozik a 

tanulók egyéni tanulási módszereinek megismerése, a helyes egyéni tanulási módszerek közös 

megbeszélése, kialakítása: nagyon lényeges az egyénileg alkalmazott tanulási eljárások tudatos 

átgondolásának támogatása, segítése. Írásában azt is kiemeli, hogy a többféle tanulási stílus, 

technika, stratégia és mód bemutatásának célja az, hogy a tanuló megtalálhassa a számára 

leghatékonyabbat. Kiemelt jelentőséggel bír a tanulás pszichológiai feltételeinek biztosítása: a 

„rituális” ráhangolódás a tanulásra, a tanulás állandó helye, a tanulandók optimális sorrendje 

(a közepesen nehéztől a legnehezebben keresztül a legkönnyebbig), tanulás során a többféle 

szenzoros csatorna igénybevétele (olvasás, ábrázolás, meghallgatás, elmondás, megvitatás 

stb.), a különböző szünetek formái, a tanulási tevékenység váltogatása, a tanulandók „bátor” 
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átalakítása, problémásítása, segédletek használata, a tanulást gátló tényezők megismertetése, 

az önellenőrzés különböző formáinak, fortélyainak alkalmazása: próbafelmondás, a lényeg 

összefoglalása, kulcsszavak elmagyarázása stb., önjutalmazás egy-egy nehezebb tanulási 

feladat eredményes elvégzése után.” (Réthy E-né 2003: 228). 

A hatékony tanulás feltétele az is, hogy megtalálja minden tanuló a számára 

leghatékonyabb tantárgyfüggő tanulási technikákat, fogásokat. A tanulás megtanításában a 

tanárok fontos feladata továbbá, hogy differenciált és alaposan előkészített házi feladatokat 

adjanak a tanulóknak, továbbá kiegészítő tanulási lehetőségeket és tanulási segítségeket 

biztosítsanak. További feladat a szükséges egyéni korrekciós eljárások beiktatása: javító, pótló, 

orvosló, kompenzáló, preferáló eljárások alkalmazása (Réthy E-né 2003). 

A téma elméleti kifejtését követően két, 2*45 perces foglalkozáson megvalósuló 

tanulásmódszertan óra vázlatát mellékeltem, mely 6. osztályban valósult meg 

Tanulásmódszertani tréning keretén belül. Az iskola pedagógusai nagyon pozitív 

visszajelzéseket adtak a foglalkozásokat követően. Bár kevés időt volt lehetőségem a 

gyerekekkel foglalkozni, azonban a tanulók tudatosabbá váltak, megismerkedtek saját tanulási 

stílusukkal, szokásaikkal, és törekedtek kialakítani saját célravezető tanulási technikáikat, 

módszereiket. 

 

5. Óravázlatok 

Tantárgy: Tanulásmódszertan  

Tanár: Kövecsesné dr. Gősi Viktória 

Osztály: 6. osztály (2 óra) 

Témakör: A tanulás külső és belső feltételei 

Tananyag: Helyes és helytelen tanulási szokásaink, időrabló tényezők  

Az óra feladatai:  

• A tanulás szerepének, jelentőségének felismertetése 

• A helyes és helytelen tanulási szokások feltérképezése 

• A saját tanulási szokásrendszer kritikai elemzése 

• Időrabló tényezők azonosítása a tanulás során 

Fejlesztendő kompetenciák:  

• Kommunikációs kompetencia: Kommunikációs képesség fejlesztése a viták, 

beszélgetések segítségével 

• Kognitív kompetencia: Gondolkodási képességek fejlesztése, a rendszerező képesség 

fejlesztése 

• Szociális kompetencia: Kooperatív együttműködés, közös problémamegoldás, 

tolerancia, alkalmazkodás képességének fejlesztése 

• Személyes kompetencia: Önismeret, önértékelés fejlesztése, önszabályozó tanulás 

kialakítása, metakogníció fejlesztése 

Nevelési feladatok:  

• Erkölcsi nevelés: Személyes felelősség megéreztetése, szorgalomra, kitartásra nevelés 

• Esztétikai nevelés: Igényesség fokozása a feladatok esztétikus kidolgozására 

• Értelmi nevelés: Kognitív képességek fejlesztése, kreatív, kritikai gondolkodás 

formálása 

• Érzelmi nevelés: Érzelmi intelligencia fejlesztése 
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Alkalmazott módszerek: beszélgetés, vita, szemléltetés, magyarázat, szerepjáték, kooperatív 

technikák (ötujjas technika, szakértői mozaik) 

Tanulásszervezés:  

frontális munka, kooperatív csoport munka, 

önálló munka, páros munka 

Eszközök:  

szövegrészletek, csoportalakításhoz szükséges 

eszközök, csomagolópapír, szövegfelhők, 

fénymásolt anyagok 

 

 

 

 

A tanítási óra menete 

 

I. Csoportalakítás, véletlenszerűen madzagos technikával, elhelyezkedés az asztaloknál a 

teremben 

Az óra előtt 4-5 fős asztalok kerültek kialakításra, az asztal közepén elhelyezve a feladatokkal. 

A gyerekek a tanítási órán véletlenszerűen alkottak csoportokat. 5 csoportban dolgoztak, 

melyek kialakítása „madzagos játékkal” valósult meg. A csoportalakítás során 4-5 hosszabb 

madzagot kötöttem csomóba. A terem közepén egybefogtam a madzagkötegeket, majd a 

gyerekeknek - minden tanulónak egy - madzagot kellett megfogni. Amikor megtalálta mindenki 

a saját madzagját, elengedtem a csomókat és így az egy „csomóba tartozó” tanulók alkottak egy 

csoportot. A madzagok elengedése nélkül kellett kibogozniuk az összetartozókat.  

 

II. Az előzetes ismeretek felidézése, motiváció, ráhangolás az új témára 

Az óra mottója:  

„Az elégedett és boldog élet kulcsa a tanulás és az öröm összekapcsolása. Az öröm nélküli 

tanulás kimerít, a tanulás nélküli öröm pedig rendkívül unalmas.”  

(Richard David Precht) 

 

Az idézet felolvasását követően beszélgettünk a tanulás életünkben betöltött szerepéről, a 

tanulás milyenségéről, a tanulással kapcsolatos érzéseinkről, gondolatainkról.  

 

III.  A tananyag feldolgozása  

A tanulói csoportok az asztalon elhelyezett feladatok közül a közmondásokat, szólásokat 

tartalmazó borítékot vették elő. Asztalonként 1 közmondást, szólást találtak a tanulással, 

tapasztalatszerzéssel kapcsolatosan. Megbeszélték ezek jelentését a csoportban, majd mindenki 

beszámolt a saját feladatáról.  

Az asztalokon elhelyezett közmondások, szólások, amelyeket értelmezni kellett:  

1. Az elrejtett tudománynak semmi haszna. 

2. Egy sem jó közlegény, ki ezredességre nem törekszik. 

3. Amit meg nem tanult Jancsi, nem fogja azt tudni János. 

4. A tűz és a tudomány eledelt kíván. 

5. Fáradsággal adják a tudományt. 

(Forrás: Erdő nincsen zöld ág nélkül. Sepsiszentgyörgy: Társ Kiadó, 2010.) 
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A feladat értelmezése közben a tanulók 

beszéltek a gondolatok jelentéséről, 

reflektálhattak saját véleményükre. 

Egy plakát segítségével tanári magyarázattal 

összegeztük, értelmeztük a korábban 

elhangzott információkat.  

 

Ezt követően a gyerekek egy kis papírra rövid 

gondolkodás után írták fel a következőt:  

 

Mi a legnagyobb nehézség számomra a 

tanulásban?  

A feladat fontos célkitűzése az önreflektív gondolkodás fejlesztése a metakogníció kialakítása, 

fejlesztése.  

Az önálló feladatmegoldást követően, a csoporttagok közösen beszélték meg a leírtakat, majd 

összegeztük a gyerekek válaszait, nagyon sok esetben a koncentrált figyelem hiánya, az 

időrabló tényezők jelentek meg legnagyobb nehézségként. A gyerekek tantárgyanként is 

emeltek ki nehézségeket. (memoriterek tanulása, tételszerű tanulás…) 

A következő feladatban az ötujjas technika 

segítségével megpróbáltuk összegyűjteni a 

hatékony tanulás feltételeit. Minden gyermek kapott 

színes papírból egy kezet. Az 5 ujjra kellett önálló 

munkával felírniuk, hogy szerintük mik lehetnek a 

hatékony tanulás feltételei. A feladat megbeszélését 

követően egy csomagolópapírra ragasztottuk a 

gyerekek által összegyűjtött ötleteket.  

 

A következő feladat során szerepjátékkal mutattuk 

be két gyermek eltérő tanulási szokásait. A szerep leírását előre kiosztottam két tanulónak és 

megbeszéltük szünetben, hogy mi lesz a feladatuk.  

1. szerep: Haza érsz az iskolából. Kicsit levegőzöl még az udvaron mielőtt bemész a 

lakásba. Rendet raksz a szobádban, majd leülsz az íróasztalhoz és átgondolod, hogy mi 

történt ma az iskolában. Tervet készítesz a tanulás sorrendjéről. Közben a telefont 

kikapcsolva kiteszed a szobádból, hogy ne zavarjon. Amikor elfáradsz, kicsit felállsz, 

nyújtózkodsz tanulás közben. Először az elméletet tanulod meg, utána az írásbeli leckét 

írod meg.  

2.  szerep: Haza érsz az iskolából. Bekapcsolod a tv-t, tabletet magad elé veszed, közben 

készítesz egy jó nagy adag ételt. Bemész a rendetlen szobádba, ledobod a táskát és a 

bekapcsolt telefon, tablet mellett étkezés közben kezdesz el tanulni. Először az írásbeli 

feladatot „dobod” össze, utána a szóbelit nézegeted. Közben néha chatelsz is.  

Az osztály előtt a két tanuló eljátszotta a két eltérő szituációt, majd elemeztük, hogy mi volt a 

kettő jelenet között a különbség, milyen hibás megoldási módokat láttunk. Milyen tényezők 

támogathatják a tanulási tevékenységet, mi az, ami kizökkent minket és miért.  
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Az óra utolsó részében a csoportok számára elkészített szövegrészletekből gyűjtöttek ki 

információkat a tanulók a tanulási szokások különböző tényezőire vonatkozóan. Minden 

csoport más – más szöveget kapott a témájának megfelelően. Az eligazodást a szövegben jelzett 

számok segítették a gyerekek számára. A szövegrészletek forrása: Oroszlány P. 2010.  

Tanulásmódszertan Metódus–Tan. Budapest, 30–38. (Kiegészítő feladatok a gyorsabban 

dolgozó csoportoknak: 27–29.) 

1. csoport: Tanulás külső feltételeinek megléte 

  Tanulás helyszíne 

2. csoport: A tanulás rendszeressége 

             Tanulási idő 

3. csoport: Ráhangolódás a tanulásra 

4. csoport: Megtanulandó tárgyak sorrendje 

  Tanulás közbeni segítség igénybe vétele 

5. csoport: Tanulás közben szünetek beiktatása,  

  Tanulás közben egyéb cselekvések végzése 

Azoknál a csoportoknál, ahol több szempont is szerepelt párokban tevékenykedtek a csoporton 

belül. A legfontosabb kigyűjtött információkat, tanácsokat egy szófelhőbe írták, majd az óra 

végén ezeket bemutatták és egy plakátra ragasztottuk fel a táblára.  

 

I. Összefoglalás, otthon megvalósítandó feladatok előkészítése 

A tapasztalatok összegzése után megbeszéltük a gyerekekkel ki, 

mire fog jobban figyelni a következő találkozásig, min próbálnak 

változtatni a tanulási szokásaikkal kapcsolatban.  

Két kérdőív is kiosztásra került, aminek kitöltését a következő órára 

készítették el a tanulók. A témák: 1. Időrablóink azonosítása 

(Forrás: T-Kit, Európai Ifjúsági Központ Bp., Módszer időrablóink 

azonosítására c. ábra alapján) 2. Tanulási szokások vizsgálata 

(Oroszlány P. 2010.  Tanulásmódszertan Metódus–Tan. Budapest, 

187.) 

 

II. Óra végi értékelés 

Az óra végén egyéni, csoportos, az egész osztályra irányuló szóbeli 

értékelés valósult meg. 

 

 

Tantárgy: Tanulásmódszertan  

Tanár: Kövecsesné dr. Gősi Viktória 

Osztály: 6. osztály (2 óra) 

Témakör: Tanulási sajátosságok 

Tananyag: Tanulási stílusok és az azokhoz kapcsolható tanulási technikák, módszerek  

Az óra feladatai:  

• A tanulás hatékonyságának elősegítése: Agykapcsoló torna megismerése 

• A tanulási sajátosságok megismerése 

• Tanulási stílusok jellemzőinek összegyűjtése  

• Saját tanulási stílus vizsgálata, javasolt tanulási módszerek, technikák 
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Fejlesztendő kompetenciák:  

• Kommunikációs kompetencia: Kommunikációs képesség fejlesztése a viták, 

beszélgetések segítségével 

• Kognitív kompetencia: Gondolkodási képességek fejlesztése, a rendszerező képesség 

fejlesztése 

• Szociális kompetencia: Kooperatív együttműködés, közös problémamegoldás, 

tolerancia, alkalmazkodás képességének fejlesztése 

• Személyes kompetencia: Önismeret, önértékelés fejlesztése, önszabályozó tanulás 

kialakítása, metakogníció fejlesztése 

Nevelési feladatok:  

• Erkölcsi nevelés: Személyes felelősség megéreztetése, szorgalomra, kitartásra nevelés 

• Esztétikai nevelés: Igényesség fokozása a feladatok esztétikus kidolgozására 

• Értelmi nevelés: Kognitív képességek fejlesztése, kreatív, kritikai gondolkodás 

formálása 

• Érzelmi nevelés: Érzelmi intelligencia fejlesztése 

Alkalmazott módszerek: beszélgetés, vita, szemléltetés, magyarázat, kooperatív technikák 

Tanulásszervezés:  

Frontális munka, kooperatív csoport munka, önálló munka, páros munka 

Eszközök:  

csomagolópapír, szókártyák, tesztek, fénymásolt anyagok 

 

A tanítási óra menete 

 

I. Az előzetes ismeretek felidézése 

A korábbi foglalkozáson kialakított csoportok szerint 

helyezkedtek el a gyerekek a teremben. Az előző órán kiadott 

feladatok megbeszélésével kezdtük az órát. Az időrabló 

tényezőket vettük számba, majd a tanulók tanulási szokásaira 

reflektáltunk. Volt-e valaki, aki az előző órán megbeszéltek 

szerint változtatott valamilyen korábbi szokásán, ha igen min 

változtatott? (Több tanuló beszámolt arról, hogy bizonyos 

dolgokra jobban figyel és hatékonyabban tanul.) 

 

II. Motiváció, ráhangolás az új témára 

Hogy állsz a tanulással? A gyerekek egy macis képet kaptak. 

Itt kellett választaniuk, hogy melyikkel tudnak azonosulni a 

tanulással kapcsolatos hozzáállásukat vizsgálva.  

 

III. A tananyag feldolgozása 

Az óra célkitűzéseinek megfogalmazását követően a gyerekekkel egy agyserkentő (Brain 

Gym), energetizáló torna néhány elemét próbáltuk ki.  
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Az óra fő részében a tanulási stílusokhoz kapcsolódó feladatokat oldottunk meg. A gyerekek 

az előzetes tanári magyarázatot követően mondatkártyákat kaptak. A 12 kártyát elosztottam a 

csoportok között véletlenszerűen. A kártyák az auditív, motoros és vizuális tanulási stílusok 

(érzékleti modalitások alapján történő csoportosítás) egy-egy jellemző sajátosságát mutatták 

be. A mondatok elolvasása, megbeszélése után a tanulók sorban elhelyezték a 

csomagolópapíron a kártyákat a megfelelő helyre.  

 

A kártyákon szereplő állítások:  

 

1. Képzeletében maga előtt látja a 

könyv egyes részeit. 

2. Az órai magyarázat hasznosabb 

számára, mint a tankönyv 

szövegének elolvasása. 

3. Gyakran leírja a megtanulandó 

anyagot. 

4. Könyvekben, előadásokban a 

vizuális tartalmat kedveli. 

5. Szereti a zenét, emlékszik a 

dalszövegekre. 

6. Hangosan olvasva tanul. 

7. Magyarázó ábrákat készít a megtanulandó anyaghoz. 

8. Jól tájékozódik a könyvekben. 

9. Tanulás közben szívesen hajt végre mozgásos tevékenységeket 

10. A hallott információkat könnyen megjegyzi. 

11. Tanuláskor segíti az ábra, grafikon, magyarázó rajz 

12. Élvezi a kézműves tevékenységeket. 

 

A táblai ábra elkészítését követően a csoporttagok megbeszélték egymással, ki melyik 

csoportba tartozik meglátása szerint, majd ezt követően megfogalmaztak egymásnak tanulási 

tanácsokat, olyan technikákat, amik eddig sikeresen beváltak a tanulás során.  

 

IV. Összefoglalás 

A csoportok beszámolóját követően összegeztük a stílusokkal kapcsolatos tudnivalókat, majd 

néhány tanulási technikát, módszert kapcsoltunk a különböző stílusokhoz. (villámkártya 

technika, útlevél módszer, vázlatírás, ábra, logikai térkép készítés, fogalmi térképek 

összeállítása, lényegkiemelés, jegyzetelés, kulcsszavazás, átírás, saját szavakkal történő 

elmondása a szövegnek, hallás utáni tanulás…) 

 

V. Óra végi értékelés 

Az óra végén egyéni, csoportos, az egész osztályra irányuló szóbeli értékelés valósult meg.  
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A tanítóképzés matematika oktatásának fejlesztési útjai 

a tantervi átalakításkor 

 

Petz Tiborné – Reider József 

Széchenyi István Egyetem, Győr 

 
 

 

Publikációnk célja bemutatni hogyan kerestük az egyensúlyt a tanítóképzés új tantervének 

kialakításakor a hagyományos és a digitális oktatás lehetőségei között, és hogyan igyekszünk 

felkészíteni a hallgatókat a digitális oktatásra. 

 

1. Bevezetés 

A tantervi átalakítások előtt megvizsgáltuk, hogy hogyan alakult át a világ oktatási rendszere 

az információs és kommunikáció technológiák (később IKT) térhódításával. Először nézzünk 

néhány szempontot, amit figyelembe kellett vennünk a tantervi változtatásoknál. Fontos kérdés 

volt annak vizsgálata, hogy milyenek lesznek a gyerekek, akiknek az oktatására a tanítós 

hallgatókat fel kell készíteni. A XXI. századi gyerekek szabadság elvűek, nem szeretik a 

kötöttségeket, amely az iskoláshoz, oktatáshoz, tanuláshoz való hozzáállásukat is nagyban 

befolyásolja. Sokkal meghatározóbb számukra a képi világ, mint az írott anyag; nem szeretnek, 

illetve nehezen tanulnak könyvekből. Fontosabb számukra az alkalmazások ismerete 

ellentétben a tartalmi tudással. Mivel az életvitelük felgyorsult ezért párhuzamosan több dolgot 

is egymás mellett végeznek, miközben a legegyszerűbb megoldásokat keresik, ha problémába 

ütköznek hamar feladják a megoldás keresését. Az online világ elsőbbséget élvez számukra: 

kapcsolatrendszerük hihetetlenül nagy és bonyolult, továbbá az online világban több időt 

töltenek, mint az offline világban. A tanterv és a tananyag változtatásakor azt is figyelembe 

kellett venni, hogy többségük olyan tudással rendelkezik majd és olyan munkát fog végezni a 

jövőben, amelyek napjainkban talán még nem is létezik. 

A hallgatók tudása és fejleszthetősége szempontjából is a fenti problémákkal 

szembesültünk a változtatásokkor. A hallgatók számára az iskola már érdektelen, nagyon sok 

az alul motivált hallgató, sajnos a tudás nem válik számukra koherensé. A különböző tantárgyak 

közötti összefüggéseket nem látják. Erre hallgatóinknál is találunk példát, amikor a matematika 

tantárgypedagógia keretében a relációkról, függvényekről tanultak nem jönnek elő amikor 

környezetismeret órán a hőmérsékletváltozást ábrázolják. További probléma, hogy bár 

fogékonyak a digitális világra ez távol áll attól a digitális kompetenciától, amit az Európai Unió 

megkíván. A közösségi portálok és játékok kivételével nem használják az okos eszközöket 

(Totyik 2019). 

A közoktatásban megvalósult digitális átalakulás hatására a felsőoktatásban, azon belül 

pedig a pedagógus-, tanítóképzésben is meg kellett, hogy történjen a digitális váltás. Az oktatási 

módszerek megváltoztatása fontos, hiszen az új technológiák ismerete hatással lehet a hallgatók 

jövőbeli tanulási képességeire. Az új módszerek megjelenésének és az oktatás megváltozásának 

okai az első ábrán látszanak. Az oktatásról, tanulásról új szemlélet alakult ki, új helyzet előtt 

állnak a leendő tanítók. Egyfelől az oktatásban résztvevőket kihívás elé állítja az új IKT 
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fejlődése, másfelől a szereplők elvárásai is megváltoztak, hiszen mind a pedagógusok, mind a 

tanulók elvárják, hogy az új digitális technikák segítségével oktathassanak, illetve 

tanulhassanak, harmadrészt az új IKT eszközök segítségével és azzal, hogy az internet életünk 

részévé vált, az ismeretek elsajátításában, a tanulásban is változások következtek be. 

 

 
1. sz. ábra: Változó oktatási helyzet (Benedek 2013: 15)  

 

Tehát nemcsak az oktatás, hanem a tanulás módszerei is megváltoztak. A tanulás új dimenziói 

alakulnak ki, hiszen az informatika az egész oktatásunkat átszövi. A különböző digitális 

helyszínek miatt az egyén kapcsolatrendszere egyre bonyolultabbá válik, továbbá a különböző 

gazdasági, piaci változások, elvárások miatt a tudás szerepe is megváltozik: a tudásnak hosszú 

távon megtérülő beruházásnak kell lennie. A tudás mára már nem passzív ismeretek tárháza 

csupán, hanem egy olyan ismeretegyüttes, amely folyamatosan változik; az egyénnek folyton 

el kell tudnia sajátítani az új ismereteket, az új helyzetekhez kell tudnia alkalmazkodni. Az 

elsajátítás tekintetében azt mondhatjuk, hogy egyre rövidebb idő alatt egyre több emberrel 

kerülhetünk kapcsolatba, és a szükséges információkat legtöbbször online szerezzük meg, 

ebből adódóan a tanulás új virtuális dimenziójának kell megjelennie, hiszen az interneten 

keresztül szinte bárhol, bárkivel kapcsolatba léphetünk, információt cserélhetünk. Ezekből a 

tényekből kiindulva elmondhatjuk, és ahogy mindannyian tapasztaljuk is, nincs könnyű dolga 

annak, aki manapság az oktatásban dolgozik, nem csupán a tények elsajátítására kell 

megtanítani a hallgatókat, hanem arra is, hogy az ismereteket miként rendszerezzék, miként 

változtassanak rajta az új helyzethez igazodva. 

Az, hogy milyen kommunikációs környezetben oktatunk közvetlen befolyással van az 

oktatásra. A digitális környezetben való kommunikáció óhatatlanul behatol a tanítás-tanulás 

szintjére. Ez látható a lenti összehasonlításban is, ahol a hagyományos és új tanítást állítják 

szembe egymással. Az új irány egy gyakorlatorientált, személyre szabott, interaktív környezetet 

sugall, ahol a virtuális kapcsolatokra, ismeretszerzésre nagy hangsúlyt fektetnek. Egyetemünk 

az óraszám csökkentéssel és a VR anyagok fejlesztésével is ezt a fejlődési irányt célozta meg. 
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2. sz. ábra: Trilling és Fadel összevetése a hagyományos és az új tanítás orientációjának (Radó 2017: 124) 

 

Fontos azonban megjegyeznünk, hogy ennek az innovatív szemléletnek azért vannak hátráltató 

tényező is. Ilyen például, hogy a hagyományos oktatás még mindig hasonló képet mutat, mint 

a XIX. században. A tanítási rend majdnem teljesen szabályozott, merev tantermi ülésrend van, 

így a csoportmunka esetén is nagyon nehéz átrendezni a padokat, vagyis amikor a fizikai 

tanítási környezetet virtuális környezetté akarjuk alakítani az egyetem hagyományos mibenléte 

problémát okoz. A tantárgyszerkezet rugalmatlan és a kontakt órák számát csökkentették, 

továbbá sokszor olyan nagycsoportos foglalkozások vannak, amely az egyéni, személyre 

szabott foglalkozásokat lehetetlenné teszik, ezzel a személyes kommunikáció háttérbe szorul és 

virtuális kommunikáció válthatja fel, így a kognitív veszteségekre figyelni kell. További 

probléma amire figyelni kell a digitális átállás felé vezető úton, hogy a könyvek által közvetített 

és a képernyőn megjelenő szövegek, információk eltérő kognitív minőségűek. Folytatva a 

megoldandó problémák sorát arra is figyelnünk kell a hallgatók képzésekor, hogy a különböző 

emberek, különbözőképpen tudnak megbirkózni a virtuális környezettel. 

A fenti aggodalmakra megnyugtatást adva azt mondhatjuk, hogy a régi pedagógia 

eszköztárat nem szabad teljesen eltörölni, hanem bővíteni kell az új technikai vívmányokkal, 

és segítségükkel a motiváltságot, együttműködést, kommunikációt, kreativitást kell az 

oktatásba megfelelően integrálni. A digitális eszközök önmagukban nem fogják megújítani az 

oktatást. Az új módszerek integrálása révén a formális oktatás mellé be kell hozni a nem 

formális és az informális tanulás kereteit is. A hármas egység segítségével elérhető, hogy a 

tanár a katedrán még az előadások során se mindig alkalmazza a frontális munkát, hanem 

egyfajta tanulást irányító személlyé változzon. 

 

2. A fejlesztések felé vezető úton… 

Korábbi vizsgálatainkban már láttuk, hogy a tantervi változtatások az ország tanítóképzéssel 

foglalkozó intézményeinek matematika oktatásában is sok változást okoztak. Alább látható 

táblázatból szemléletesen látszik, hogy az óraszámok sajnos a legtöbb helyen csökkentek. Ezzel 

ellentétben a gyakorlati órák számát igyekezett minden intézmény emelni. 
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Pedagógusképzésben elengedhetetlen a hallgatókkal való kontaktus, továbbá a tanítóképzésben 

nagy szerep kell, hogy jusson a tantárgypedagógiáknak, ahol a hallgatók a hivatásukhoz 

szükséges módszerekkel megismerkedhetnek és ki is próbálhatják magukat. 

 
Intézmény előadás különbség gyakorlat különbség összesített különbség 

2015-

ös 

tanterv 

2017-

es 

tanterv 

 2015-

ös 

tanterv 

2017-

es 

tanterv 

 2015-

ös 

tanterv 

2017-

es 

tanterv 

 

Baja 6 6 0 9 9 0 15 15 0 

Budapest 1 0 -1 12 12 0 13 12 -1 

Debrecen 6 2 -4 8 10 +2 14 12 -2 

Győr 4 3 -1 7 7 0 11 10 -1 

Károli-Bp. 6 4 -2 6 6 0 12 10 -2 

Kecskemét 4 4 0 10 10 0 14 14 0 

Nagykőrös 6 6 0 6 4 -2 12 10 -2 

Nyíregyháza 6 3 -3 9 7 -2 15 10 -5 

Eger, Jászb. 

Sárospatak 

4 6 2 8 6 -2 12 12 0 

Szarvas 3 3 0 9 9 0 12 12 0 

Szeged 4  3 -1 10 12 +2 14+2sz 15 -1 

Szekszárd 4 2 -2 4 4 0 8 6+4sz -2 

Vác 5 6 1 10 10 0 15 16 +1 

1. sz. táblázat: Elmélet és gyakorlat változása (Petz 2019) 
 

Sajnálatosan a győri Karon is óraszámcsökkentésre került sor, de a bevezetőben leírt, a világban 

és a gyermekek életében bekövetkező változásokhoz igyekeztünk mi is alkalmazkodni amikor 

a tantervi módosításokat megtettük 2017 szeptemberében. Tanszékünk a következőképpen 

alakította ki a tantárgyi struktúrát: 
 

Tanítóképzés 

matematika 

tantervének 

átalakítása 

Győrben 

Kötelező tárgyak Matematika és tantárgypedagógiája I-II-III. 

Feladatmegoldás alsó tagozaton 

Kötelezően választhatók Digitális matematikaoktatás 

Szemléltetés a matematikaoktatásban 

Tehetséggondozás a matematikában 

Felzárkóztatás a matematikában 

Szabadon választhatók Tanulás-támogatás informatikai eszközökkel 

Érdekességek a matematika világában 

2. sz. táblázat: Tanítóképzés matematika tanterve Győrben 
 

A táblázatból látható, hogy a kötelező tantárgyakat a központi irányelveknek megfelelően 

drasztikusan csökkenteni kellett. Így a korábbi hat tárgyból már csak négy maradt meg. A 

pedagógusképzés a kontakt órákra épül, szükségesek a szemináriumok, a személyes 

kapcsolattartás. Ez a drasztikus óraszámcsökkentés ezt megakadályozza. A kötelező órák 
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számának redukálását a választható tárgyak számának növelésével próbáltuk ellensúlyozni, de 

a kötelezően választható és a szabadon választható tárgyak hátránya, hogy nem minden 

félévben tudjuk meghirdetni őket, továbbá nem veszi fel minden hallgató ezeket a tárgyakat, 

így vannak hallgatók, akik kimaradnak ezen tárgyak oktatásából. A választható tárgyak 

címében is látható, hogy próbáltuk behozni az új irányelv szerinti elemeket, ilyen például a 

Digitális matematika oktatás, vagy a Tanulás-támogatás informatikai eszközökkel, de 

ragaszkodtunk – tanítóképzésről lévén szó – a régi hagyományos módszerekhez is. Ilyen 

például a Szemléltetés a matematikaoktatásban című tárgy. Ezt a tárgyat azért tartjuk fontosnak, 

mert az alsó tagozatos kisdiákok oktatására felkészíteni a hallgatókat teljes egészében úgy lehet, 

ha manipulatív eszközök használatának módszertanával is megismertetjük őket. 

 

Néhány példán keresztül szemléltetjük, hogy milyen lehetőségeink vannak a digitális és a 

hagyományos oktatás keretein belül, amivel elérhetjük, hogy a hallgatók tanulmányaik során 

jobban motiváltak legyenek, és a matematikai szakmódszertani és szaktárgyi ismereteik is a 

megfelelően bővüljenek, továbbá hivatásuk során a digitális oktatásba sikerrel 

bekapcsolódhassanak. 

 

2.1. Digitális oktatás fejlesztése a tanítóképzésben 

A digitális oktatás fontos, de nem szabad csak ez irányba haladni a tanítóképzésben. 

Elengedhetetlenül fontos a személyes kontaktus, nem hagyatkozhatunk csupán a virtuális 

valóságban megteremtett tananyagokra. Éppen ezért a digitális oktatás keretein belül is meg 

kell tanítani a hallgatóknak, hogy mely életkorban, mely tanulási módszerek, témakörök 

alkalmazása esetén lehet hatékony az online tanulás. Továbbá mikor hagyatkozhatunk 

internetes keresőprogramokra és hogyan lehet alkalmazni a digitális platformokat az 

oktatásban. 

Mind a tantervi átalakításoknál, mind a digitális oktatás kialakításánál szem előtt kell 

tartanunk, azt a fontos tényt, miszerint a végzős hallgatók alapos, és biztos matematikatudással 

rendelkezzenek a diplomájuk megszerzésének idejére. Továbbá a kor kihívásának megfelelően 

a digitális kompetenciák megfelelő szintjét is el kell érniük. Ezért olyan elemeket vittünk be az 

oktatásba, melyek a digitalizáció világában felnövő új generációnak is érdekes, és hasznos 

információkkal szolgálnak. Egy kötelezően választható (Digitális matematikaoktatás) és egy 

szabadon választható tantárgyba (Tanulás-támogatás informatikai eszközökkel) építettük be az 

IKT adta lehetőségeket. Nézzük meg, melyek azok az anyagrészek, digitális platformok, amiket 

ezek a tárgyak tartalmaznak, amikkel a hallgatókat megismertetjük (Tanító mintatanterv, 2017). 

A következőkben ezen programok közül néhány kerül bemutatásra a teljesség igénye nélkül. 

 

2.1.1. LearningApps 

Nagyon fontos, hogy a hallgatók megismerjenek egy olyan alkalmazást, melynek segítségével 

önállóan és egyszerűen tudnak változatos, látványos és a tanulók számára is érdekes 

tananyagokat létrehozni. Erre a legjobb választás a LeaningApps, mely egy interaktív oktatási 

segédanyagok létrehozására készített webes felület, egy webkettes alkalmazás. Az alkalmazás 

sikerét látva hat magyar mestertanár jelölt összefogott, és elkezdték az oldal magyarosítását, és 

2016-tól kezdve már magyar nyelven is elérhető. Létrehozták a kockalapok.hu társoldalt is, 

ahol segítséget, ötleteket adnak a tananyagok készítéséhez, illetve összegyűjtötték a 

leggyakoribb kérdéseket. Jelenleg 30 féle tankockát lehet létrehozni (sorbarendezés, akasztófa, 

hiányos szöveg, legyen ön is milliomos, párkereső, szókereső, lóverseny, számpiramis stb.) 
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Regisztrálás után a tanár osztályokat hozhat létre, kezelheti saját feladatait, illetve kereshet már 

meglévő feladatok között (Kockalapok). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. sz. ábra: LearningApps kezdőlapja  

 

2.1.2. GeoGebra 

A GeoGebra egy ingyenes, platform független, magyarul is elérhető dinamikus matematikai 

program. Nem csak a geometriához, de az algebrához és az analízishez is kapcsolható. Ez az 

egyik legismertebb és legnépszerűbb matematikai oktatószoftver. Nem csak síkgeometriai 

szerkesztések, hanem testek, síkmetszetek, hálók is ábrázolhatók, de használható függvények 

ábrázolása, és függvénytranszformációkra is. A GeoGebra népszerűsítésére hozták létre a 

Geomatech projektet. A Geomatech projekt keretében, a matematika és természettudományos 

tárgyak oktatására létrehozott, az oktatás hatékonyságát javító, az órák játékosságát és 

élményszerűségét növelő digitális tananyagegységeket a GeoGebra segítségével jelenítik meg 

(Geomatech).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. sz. ábra: Geogebra 

 

További fontos tulajdonsága a GeoGebrának, hogy a manuális szemléltetésnél könnyebben 

elvégezhetők, bemutathatók a testek forgatásai kiterítése. A testek lapátlói, testátlói, 

síkmetszetei áttekinthetőbben ábrázolhatók, mint a táblára felrajzolt ábrán. A hallgatóknak – 

korábbi felméréseinkből (Petz 2019) adódó eredményeinkből kiindulva elmondhatjuk, hogy – 

a geometria témakör megy a legnehezebben. Ezért kell minden lehetséges eszközzel fejleszteni 

a térlátásukat. 
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2.1.3. Redmenta 

A Redmenta egy online tudásellenőrző, felmérő program. Tesztek, feladatlapok készítésére 

alkalmas gyorsan és egyszerűen. Fiatal magyar informatikusok munkája. A tanulók tudásának 

ellenőrzése könnyen elvégezhető, a tanár azonnali visszajelzést kap a diákok munkájáról, 

teljesítményéről. Nem csak számítógépről, hanem tabletről, vagy akár mobiltelefonról is 

használható. Más publikus tesztjei könnyedén duplikálhatók, szerkeszthetők, de saját 

feladatbank is rendelkezésre áll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. sz. ábra: Redmenta 

 

Az oktatási folyamat kulcsfontosságú eleme a visszacsatolás, a tanulói munka értékelése 

(Benedek 2008). A tanárnak és később a hallgatóból tanítóvá vált egyénnek is képesnek kell 

lennie arra, hogy a digitális értékelési módszerekkel biztosítsa a pontos és személyre szóló 

visszajelzést. 

A bevezetőben említett új típusú iskolai oktatás kialakításához segíthet minket hozzá a 

Redmenta alkalmazás, a túlzottan frontális előadások egyhangúságának, monotonitásának 

megtörésére, és a hallgatók aktuális tudásának ellenőrzésére. Alkalmazhatjuk az adott előadás 

megértésének felmérésére, de egy nagyobb témakört lezáró ellenőrzésként is. Továbbá a 

vizsgák előtt ismétlést is behozhatunk az előadásokra, ezzel ösztönözve a hallgatókat a 

folyamatos készülésre. Így nem maradnak le a tananyaggal és elérhető az alulmotiváltság és a 

lemorzsolódás csökkentése, legjobb esetben megszüntetése. 

 

2.1.4. QR-kódok használata 

A gyerekek napi szinten találkoznak az 1D-s vonalkódokkal, és a 2D-s QR-kódokkal, de nem 

nagyon tudják mi is ez pontosan, és milyen lehetőségeket rejt használatuk. Mi a QR-kód? 

„Amikor a mákot kiszórod a terítőre és nem kimosod, hanem belevasalod.” (ismeretlen 

internetező) 

A QR-kódokkal nem csak szövegeket kódolhatunk, hanem GPS koordinátákat vihetünk be, 

átirányíthatunk egy weboldalra, e-mailt küldhetünk stb. Ezeket felhasználva a hallgatókkal 

kincskereső játékot készíthetünk, ahol az egyes feladatokat, vagy az állomások helyét QR-

kódba rejtve kaphatják meg. 
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6. sz. ábra: Vonalkód és QR-kód 

 

A matematika tárgy általános iskola felső tagozatától kezdve egyre hátrébb csúszik a 

kedveltségi ranglétrán. Ezen a hozzáálláson változtathatunk, ha a gyakorlatokra néhány ötletes 

feladatot viszünk be. Erre a motivációnövelésre példa az Apáczai Karon 2019 októberében, a 

hallgatókkal eljátszott QR-kód verseny. Még ifjú felnőtt korban lévő hallgatók is lelkes 

gyermekként keresték az újabb és újabb megállókat és nem érdekelte őket, hogy éppen 

matematika feladatokat kellett megoldaniuk.  

 

2.1.5. Idővonal készítése 

Egyszerű, de mégis nagyon hasznos és látványos, ha olyan tananyagoknál, ahol lehetőség van 

rá, idővonalon mutatjuk be a témát. Több online és ingyenes idővonal készítő alkalmazás van, 

de fontosnak tartjuk, hogy legalább eggyel megismerkedjenek, és tudják használni a 

lehetőségeit. Ilyen alkalmazás például a Timetoast (timetoast.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. sz. ábra: Példa a Timetoast alkalmazására 

 

További lehetőség a félév folyamán a beadandók, zárthelyik, vizsgák és egyéb időpontok 

feltüntetése lehet, így csökkentve annak esélyét, hogy a hallgatók elfelejtkeznek a beadási 

határidőkről. Ezzel is segíthetjük őket, mint szakmentorok, a Karon futó Hallgatói Sikeresség 

Támogatása (HASIT) nevű programban.  

 

2.1.6. MaxWhere 

Egyetemünk elkötelezett a virtuális terek használata, és a bennük rejlő oktatási lehetőségek 

irányába. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a leendő tanítók is megismerjék ezt. A MaxWhere 

egy 3D-s operációs rendszer, amely lehetővé teszi, hogy bárki létrehozhasson egy virtuális 

valóságot vagy háromdimenziós környezetet a laptopján. A különböző terek teljesen 
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bejárhatók, tetszőlegesen forgathatók, a felhasználónak tetsző felületekre pedig gyakorlatilag 

bármilyen alkalmazást, szoftvert „be lehet húzni”, hogy a rendszeren belül használjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. sz. ábra: MaxWhere programmal megvalósított tantárgy 

 

A fent említett 5 alkalmazás mindegyike beépíthető a MaxWhere programba. Ennek nagy 

előnye, hogy nem kell folyton kilépni az előadásból, ha egy videót, vagy applikációt szeretnénk 

alkalmazni. Egymás mellett elfér az előadás tananyaga diavetítés formájában miközben gyors 

ismétlőkérdésekre kerül sor a Redmenta formájában, majd csoportmunkát, vagy információ-

kereső feladatot is adhatunk a programon belül. A lehetőségek száma korlátlan a MaxWhere 

alkalmazáson belül arra, hogy szemléletes, XIX. századi, innovatív oktatásban tudjuk 

részesíteni a hallgatókat. További előnye, hogy a levelezős hallgatók, ha nem tudnak eljönni az 

órára akár online is bejelentkezzenek a videó alkalmazások segítségével. Kétirány 

videókapcsolatra is van lehetőség, továbbá az előadások közben a hallgatók kérdéseket 

intézhetnek a tanárhoz írásban, amely megjelenik az ő monitorján, és így az elakadásokat 

azonnal kezelheti, vagy az előadás végén válaszol az addig felmerülő kérdésekre. 

 

2.2. Manipulatív szemléltetés a tanítóképzésben  

A digitális eszközök alkalmazásakor természetesen figyelembe kell venni, hogy az új irány 

egyoldalú és túlzott használata veszélyeket is rejt. El kell magyarázni a hallgatóknak, hogy mik 

a pozitív példák; ismertetni kell az általuk kitűzött és megvalósított célokat. Továbbá 

tudatosítani kell nekik, hogy ha nem megfelelően kidolgozott digitális anyagokat használnak, 

akkor azok károsak is lehetnek. Valamint újra megjegyezzük, hogy a tantervekben az 

óraszámcsökkentés szintén veszélyeket hordoz magában, hiába a korszerű technika újdonsága. 

Éppen ezért utolsó fejezetként bemutatjuk, hogy karunkon milyen manipulatív szemléltető 

eszközöket készítünk, és hogy miért fontosak ezek; valamint milyen problémákat oldhatunk 

meg segítségükkel. 

Kisiskolás korban és fiatal felnőtt korban is igaz a következő idézet, miszerint „ha hallom 

elfelejtem, ha látom megjegyzem, ha csinálom meg értem”. Éppen ezért van arra szükség, hogy 

a tanítóképzős hallgatók oktatása során is előtérbe kerüljön az önálló cselekvés útján való 

ismeretszerzés. A szemléltetés megalapozza a fogalomalkotást, segít a tevékenység 
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elsajátításában, rámutat a különböző gyakorlati alkalmazási lehetőségekre. Egy-egy fogalom 

osztályozásában, rendezésében nagy szerepe van, és a tanultak alkalmazását is segítheti. 

Korábbi vizsgálatainkban (Petz 2019) azt tapasztaltuk, hogy a geometria témakör okozza a 

hallgatóknak a legtöbb problémát tanulmányaik során. A következő két példa mutatja, hogy 

milyen problémába ütköztünk az oktatás és mérések során, amely nem fejleszthető az IKT 

eszközökkel. 

 

 
9. sz. ábra: Feladat a méréseinkből 

 

Fent említett, korábbi felmérésben voltak olyan hallgatók, akik az utolsó mondatban az íróasztal 

hosszának megbecsülésekor deciméter, illetve méter mértékegységet írtak a mondatba. A 

probléma az, hogy bár tanítjuk őket mértékegységet átváltani, de csak az átváltás mechanikus 

elvégzési módját tanulják meg többé-kevésbé, ellenben magukkal a mennyiségi viszonyokkal 

nagyságrendekkel nincsenek tisztában. Másik példa a mérésünkből szintén a szemléletes 

oktatás hiányát támasztja alá. A felület mértékegységeként centimétert írt a hallgató, ami két 

okból problémás: egyrészt a centiméter hosszúság mértékegység, másrészt, ha 

négyzetcentiméter lenne sem a megfelelő nagyságrendet képviselné. 

 

Egészítsd ki a következő mondatot az alábbi mértékegységek közül a megfelelővel! 

mm, cm, dm, mm2, cm2, dm2, mm3, cm3, dm3 

Egy A4-es oldalnak a felülete kb. 6,2 ……. 

 
10. sz. ábra: Feladat és annak megoldása a mérésünkből 

 

Az ilyen és ehhez hasonló hibák szemléltetéssel, önálló tapasztalatszerzéssel javíthatók, ahogy 

vizsgálataink mutatják (Petz 2019). A módszertan, tantárgypedagógia órákon a hallgatókat 

megismertetjük a hagyományos szemléltető eszközökkel, melyekkel nagyon sok fajta 

témakörben feladatokat végezhetnek, miközben a közoktatásból hozott hiányosságokat, 

elmaradásokat pótolhatjuk javíthatjuk. 

A kötelező oktatás keretein belül megismertetjük a hallgatókat a következő eszközökkel:  

 



        
Fehér Ágota – Gróz Andrea (szerk.): Tanulói szükségletek – Nevelői válaszok. SZE-AK, Győr, 2020. 

EFOP 3.4.3.-16-2016-00016  

Intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Széchenyi 

István Egyetemen projekt keretében, a Pedagógusjelöltek felkészítése a szociálisan hátrányos helyzetűek problémáira 

 

55 

 

 
11. sz. ábra: Hagyományos szemléltető eszközök 

 

Megismertetjük őket az eszközük használati lehetőségeivel, oktatási módszertanukkal.  A 

kötelező szemléltetőeszközök megismertetése után a hallgatóink kreativitását fejlesztve minden 

évben feladatul adjuk saját szemléltető eszköz készítését, amely több célt szolgál. Az eszközök 

készítésekor a hallgatók elmélyednek egy-egy tanult témakörben, valamint el kell 

magyarázniuk, hogy milyen témában és hogyan lehetne tanítani az adott eszköz segítségével.  

Miközben bemutatják az eszközöket a kérdésfeltevést, utasításadást és gyakorolhatják. 

Néhány példa hallgatói eszközökre: 
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12. sz. ábra: Néhány példa a hallgatói taneszközökből 

 

2.3. Tantárgyközi integráció 

Bevezetőben említett probléma – a hallgatók számára nem válik koherensé a tudás – 

megoldásának elősegítésére olyan feladatokat adunk, projekteket készítünk a hallgatóknak, 

ahol szembesülhetnek a világban megjelenő matematikával. Ilyen projekt az iskolakerti matek. 

Későbbi munkájukban is felhasználhatják, továbbadhatják a jövő generációinak az itt szerzett 

ismereteiket. Geometria feladatokat, pénzügyi számításokat lehet belevinni olyan projektbe, 

hogy mindenki tervezze meg a veteményeskertjét. Ehhez szükséges ismeretek például a 

hasonlóság (A4-es lapon kell a kert méreteit méretarányosan megrajzolni), mértékegységek 

helyes használata, továbbá a palánták helyének, sortávolságának, darabszámának a kiszámolása 

is a matematikai ismereteiket fejleszti. A palánták beszerzési árának és a későbbi lehetséges 

bevételnek a kiszámítása is mutatja a hallgatóknak vagy későbbi tanítványaiknak, hogy a 

matematika igenis körülöttünk van. Mindezzel fejlődik a hallgatókban a kooperáció, kitartás, 

kreativitás, megismerkednek a biológiával is, és a tervezési folyamatokba is beleláthatnak. 

Továbbá a matematika feladatokat is kivihetjük az iskolakertbe vagy parkokba. Erre példa a 

következő képen látható kombinatorikai feladat az aszfaltra festve. 

 

 
13. sz. ábra: Kombinatorikai feladat az iskolakertben 

 

3. Következtetések 

A fentebb említett digitális, hagyományos és tantárgyközi ötleteket, projekteket 

megvalósítottuk a hallgatók oktatása során az előadások és a gyakorlatok keretében, amennyire 

a tantermi keretek és az eszközpark megengedte. Igyekszünk minél inkább a hallgatói 

kísérletező-felfedező kíváncsiságra hatni csoportmunkával, páros munkával, tanítva tanulással, 

mikrotanítással, esetleg projekt jellegű oktatással. Így a digitális világ térhódítása mellett 
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megtartjuk a hagyományos oktatás pozitívumait is, és a hallgatóknak a matematika iránti 

negatív attitűdjét motiválással, együttműködéssel és pozitív kommunikációval igyekszünk 

megváltoztatni. Vizsgálataink igazolják tevékenységünket. 2014 és 2019 között minden évben 

felmértük a hallgatók tudását matematika tantárgyak előtt és a kötelező tantárgyak elvégzése 

után. Az eredmények mind számszerűleg, mind a kérdőíves vizsgálatokra adott szöveges 

válaszok alapján azt mutatják, hogy a hallgatók tudása (mintegy 60%-kal) és hozzáállása is 

pozitívan változik. A sok feladat és munkáltatás során felkészülnek jövőbeli hivatásukra, nem 

fogja őket olyan erősen érinteni az úgynevezett „valóság-sokk” jelenség. Fontos, hogy a 

hallgatók az önálló tanulást magas szinten elsajátítsák, hogy a későbbi hivatásukban az 

önképzést meg tudják valósítani, hiszen a tanulás és az új ismeretek szerzése nem ér véget a 

diploma megszerzésével. 
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Az intellektuális képességzavart mutató személyekkel folytatott 

élettörténeti munka néhány aspektusa 

 

Szabóné Pongrácz Petra 

Széchenyi István Egyetem, Győr 
 

 

 

1. Bevezetés 

A fogyatékos személyek kutatási alanyként való megkérdezése, valamint a fogyatékos 

személyek érdekében végzett munka – mely a hagyományos kutatási paradigmához sorolható 

– a magyar gyógypedagógiai vizsgálatok tradíciójának köszönhetően, a fogyatékosügyi 

kutatásoknak már évtizedek óta szerves részét képviselik. Az elmúlt évtizedek 

paradigmaváltása azonban ráirányította a figyelmet a fogyatékos személyek kutatásokba való 

bevonására, az azokban való aktív részvételükre is. Az inkluzív kutatások (Walmsley 2001) 

ernyőfogalma alá sorolt parcitatív és emancipatív kutatások vezérlő elve az, hogy mindenkinek 

– így a fogyatékos személyeknek is – joga van beleszólni az életére vonatkozó vizsgálódásokba. 

Egy inkluzív kutatás keretében, a parcitatív kutatótársak részvétele hozzájárulhat a vizsgált 

kérdések relevanciájához, és ahhoz, hogy az eredmények ne csak az akadémiai közeg számára 

váljanak hasznosíthatóvá. A fogyatékosságtudomány diszciplínájához köthető kritikai 

társadalomtudományi irányzat a fogyatékosságra, annak társadalmi és kulturális 

meghatározottságának figyelembevételével tekint (Goodley 2011, 2012, Id: Sándor 2018). A 

legújabb irányzatok mindemellett még inkább előtérbe helyezik az egyéni élethelyzetek, a 

narratívák megjelenítését, melyek a fogyatékossággal járó, mindennapi tapasztalásokból 

származó élményeknek is hangot adnak (Könczei–Hernádi 2011; Wade 2009, Id: Sándor 2018; 

Marton–Könczei 2009). 

 

2. Elméleti keretek 

A kronologikusan felépülő elbeszélések - melyek közé az élettörténeti narratívákat is soroljuk- 

elemzésének kezdetei az irodalomtudományban gyökereznek. A narratívaként definiált 

történetre, mint az elbeszélés tárgyára tekintünk, mely az olvasás során értelmeződik, 

konstruálódik (Odorics 2003). A struktularista és formalista megközelítésmód még mindenféle 

pszichologizmus nélkül vizsgálódótt, hiszen a regényhősre nem valós emberként tekintett 

(Földes é.n.). 

A narratívák – kiemelten az élettörténeti elbeszélések – idővel a társadalomtudományi 

vizsgálódásnak is meghatározó elemeivé váltak. A személyes jellegű írások (pl. levelezések, 

naplók, önéletrajzok, életrajzok, élettörténetek) tudományos igényű felhasználásának 

lehetősége teremtette meg a biográfia társadalomtudományokba ágyazott módszerét, mely a 

fent említett dokumentumok elemzésén keresztül, ezek segítségével kísérelte meg a társadalmi 

jelenségek, változások értelmezését (Denzin 1989; Atkinson 1998, Id: Bögre 2003). 

A makroszociológiai dimenziókban releváns problématerületek mikroszociológiai 

szinten való megközelítése, már egyfajta hidat képez a pszichológia tudományterületének 

vizsgálódási területei felé is. Dilthey (1974) gondolatai szerint, bár az egyéni élettörténetekből 

nem valósítható meg a társadalmi-történelmi folyamat egybeillesztése, de hasznosnak 
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bizonyulhat az egyéni én-rendszer szerveződésnek megértésében (Pataki 2001). E gondolatból 

kiindulva azt feltételezhetjük, hogy az intrapszichés folyamatok és a narratívum közötti 

összefüggés jól megragadható az élettörténeti elbeszélések vizsgálatán keresztül (Görgőy 2015; 

László 2003). 

A tudományos életben már évszázadok óta érdeklődési terület a nyelvnek és a beszédnek 

a lelki élet folyamataival való összefüggése, melynek vizsgálata a narratív pszichológia 

kialakulásával új erőre kapott (László 2005). Dewey (1958) megfogalmazás alapján a nyelv 

eszköz, mely segítségével rendet teremtünk a dolgokról alkotott gondolataink között (idézi 

Bruner–Lucairello 2001) Az emberi gondolkodás elemi módjai a nyelv természete alapján 

alakulnak. A monologizálások a belső rendteremtő funkció „bizonytékai”. A gyermeknek 

kezdetben a külső beszédben állítják össze tapasztalataikat, világukat. Az élet korai 

szakaszában a gondolat, a cselekvés, az érzelem egyfajta differenciáltalan egységet alkot, a 

köztük lévő rendteremtés legfőbb eszköze a nyelv. A differenciálatlanság a szinkretikus 

nyelvhasználatban, valamint a decentrálás nehézségében is megmutatkozik. A felnőtt életében 

a külső beszéd már interiorizálódik, a nyelv és gondolkodás összeépülésével a gondolkodás 

velejárójává válik (Bruner–Lucairello 2001). 

Tehát a 1980-as évek elején vált deklarált gondolattá, hogy az én, és annak 

működésmódja az elbeszélés analógiájaként vizsgálható (Mancuso-Sarbin 1983; Gergen–

Gergen 1983, 1984, Id: Pataki 2001). A narratív pszichológia kiinduló téziseként tekinthetünk 

arra a megállapításra, mely szerint az emberek történeteken keresztül igyekeznek világukat 

érthetővé tenni, a narratív megértés pedig ez által az emberi gondolkodás megértéséül is 

szolgálhat (Bruner 1986; Szokolszky 2004). A Fisher (1999) nevéhez kapcsolható narratív 

paradigma a gondolkodás mellett, az emberi megismerésnek is egy fontos lehetőségeként tekint 

rá (Id: Mihalik 2016). 

Az időben és történelemben élő egyén saját énjének értelmét, és annak megértését is 

önéletrajzi értelmezés segítségével teszi, mely más személyek megértéséhez is hozzájárul 

(Dilthey 1974; Pataki 2001). A történetek hitelességénél azonban sokkal fontosabb az abban 

megfogalmazott szubjektív látásmód. Nem a tények igazságtartalma a lényeg, sokkal inkább 

maga a szereplő. Így a kérdés leginkább az, hogy az egyén miért úgy mutatja be életét, ahogy 

teszi? (Bögre 2003) Az élettörténetek tehát egyaránt termékeny talajt biztosítanak az én-

reprezentáció, valamint az identitásfejlődés tanulmányozására is (Szokolszky 2004). 

 

3. Az élettörténet-módszer felhasználásának kezdete az értelmi fogyatékosság 

kutatásának területén 

Az értelmi fogyatékossággal élők csoportjának rendkívül heterogén volta – és a kognitív 

funkciók sérülése – miatt, az ő élettörténeti elbeszéléseik felé – más fogyatékossági 

csoportokkal szemben – kezdetektől jóval kisebb figyelem irányult. Az 1990-es évektől kezdve 

a kutatók is egyre többet foglalkoztak az értelmi fogyatékossággal élő személyek csoportjához 

adaptált technikák megtalálásával, ehhez kapcsolódóan pedig a velük való egyéni és csoportos 

interjúk felvételével. Néhány kutató (Plummer 1988; Thompson 1988) tehát már az értelmi 

fogyatékosság területén való vizsgálódás során is felhasználta, és alkalmazta az élettörténet 

módszertanát, ám e közelmúltbeli fejlemény miatt ennek tudományos irodalma még viszonylag 

ritka. Az eredmények azt közvetíthetik, hogy az értelmi fogyatékos személyek is képesek 

megfogalmazni és tükrözni tapasztalataikat, valamint a megértés és a részvétel akadályainak 

leküzdése által, az ő élettörténeteik – egy új oldal bevonásával – hozzájárulhatnak az értelmi 

fogyatékosság jobb megértéshez is (Atkinson–Walmsley 2010). 
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Az életrajzi munka tehát egy lehetséges eszköz lehet az „elveszett hangok” 

megtalálásában, és azok mások számára hallhatóvá tételében. Az értelmi fogyatékossággal élő 

személyeket a kutatásokba való bevonás mellett, leginkább az érdekérvényesítő csoportok 

ösztönözték a tapasztalataik megosztására. A mozgalmak által életre hívott jelentős 

fejlemények azonban a fogyatékossággal élő személyek életében szerepet játszó, más 

potenciális szereplők hangjának kissé háttérbe szorulását is eredményezték. Mérföldkőnek 

számít Atkinson és Williams (1990) Ismerj meg amilyen vagyok című, az Egyesült Királyság 

területéről származó írásokat gyűjtő antológiája, melyben a megkérdezettek értelmi 

fogyatékosságuk szempontjából is kifejezésre juttathatták személyes és társadalmi identitásukat 

(Atkinson 1998; Atkinson–Walmsley 2010). 

Atkinson (1998) véleménye szerint, az önéletrajz két szinten működik. Egyrészt 

információval szolgál az egyénről, az ő tapasztalatairól, így történeteinek egyfajta kifelé 

irányuló manifesztációját adja. Másik oldalról egy társadalmi szintje is azonosítható, hiszen a 

történetmesélésen keresztül egyfajta lenyomat képződik a múltban, mely hozzájárul az értelmi 

fogyatékosság történeti aspektusainak feltárásához is (Atkinson 1998). 

A módszertani leírások során kiemelendő az élettörténet feltárását segítő személy szerepe 

is, aki nemcsak a bizalmi kapcsolat megteremtése, hanem a folyamat és az eredmény 

szempontjából is fontos. A segítő személy nemcsak pusztán interjúkészítő, hanem facilitátor és 

gyakran „írnok” is egyben. Fontos résztvevője a történetmesélés aktusának, de szerepe 

megkívánja a „háttérben maradást” azáltal, hogy nem veszi át az irányítást, tehát hagyja, hogy 

a történet birtokosa, maga a kérdezett személy maradhasson (Atkinson 1998; Atkinson–

Walmsley 2010). 

Az élettörténeti narratívák fókusza rendkívül sokféle lehet. Beszélhetünk az életutat 

bemutató biográfiai, az életút eseményeit meghatározott szempontok szerint feldolgozó és 

kiemelő tematikusan fókuszált biográfiai, valamint valamely életszakaszt vagy történést 

kiemelő narratív interjúról is (Falus 1993). 

 

4. Néhány hazai kutatás bemutatása 

A témában folytatott hazai tudományos vizsgálódások közül kiemelendő Csurgó–Rácz (2009) 

gyermekvédelmi gondozási háttérrel rendelkező, többségében értelmi fogyatékossággal élő 

fiatal felnőtt helyzetét feltáró kutatása, melyben a nagyobb mintán történt kérdőíves felmérést 

tíz, 18–24 év közötti fiatallal készült, élettörténetet feltáró mélyinterjú is kiegészítette. A 120 

fős vizsgálati mintába került értelmi fogyatékossággal élő fiatalok 64%-a enyhén értelmi 

fogyatékos volt. Az eredmények alapján kirajzolódott, hogy a fogyatékos fiatalok – 

élethelyzetük gyakori váltakozása miatt – a szükséges fejlesztési szolgáltatásokat csak ad hoc 

jelleggel tudták igénybe venni, mely további jelentős hátrányokhoz (iskolai eredménytelenség, 

motiválatlanság) vezetett. Életpályájuk során nagyon gyakran találkoztak előítéletekkel, 

diszkriminációval, mely a roma származású fogyatékos fiatalok esetén hatványozottan igaznak 

tűnt. Az eredmények tükrözték azt is, hogy a gyermekvédelmi rendszernek hiányoznak az 

eszközei a fogyatékos fiatalok speciális igényeinek kezelésére. A társadalmi integrációs 

lehetőségek szempontjából további megjelölt problémaként jelentkezett, hogy az elsajátítható 

szakmák nem jelentenek biztos elhelyezkedési lehetőséget a munkaerő-piacon. A kutatók 

véleménye szerint a rendszerből kikerülve, stabil háttér hiányában, a már felnőtt személy az 

említett oki tényezők miatt, jóval nagyobb eséllyel válik devianciák áldozatává. 

Katona (2012) egy széleskörű kvalitatív kutatás keretében, felnőtt értelmi fogyatékos 

személyek életútját vizsgálta, melyben kiemelten koncentrált az értelmi fogyatékos emberek 



        
Fehér Ágota – Gróz Andrea (szerk.): Tanulói szükségletek – Nevelői válaszok. SZE-AK, Győr, 2020. 

EFOP 3.4.3.-16-2016-00016  

Intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Széchenyi 

István Egyetemen projekt keretében, a Pedagógusjelöltek felkészítése a szociálisan hátrányos helyzetűek problémáira 

 

62 

 

ellátását biztosító intézményrendszer működésbeli sajátosságaira. Az eredmények összesen 21 

értelmi fogyatékos személy életútjának részletes leírásából, majd annak tartalomelemzéséből 

származnak. A vizsgált intézmények többsége – ott is, ahol célkitűzésként megjelenik az 

integráció – erősen zárt, kevés számú kapcsolatot ápol a többségi társadalommal, vagy hasonló 

profilú intézményekkel. A szélesebb körű társadalmi integrációt hátráltatja az intézményen 

belüli munkavégzés kizárólagos lehetősége is. A családtagok intézménnyel szemben 

megfogalmazott legfontosabb elvárásai a biztonság, a közösség, az elfoglaltság biztosítása, 

melynek a vizsgált intézmények megfelelnek. A fogyatékos személyek oldaláról viszont több 

esetben is megfogalmazódott az önálló élet igénye. Az intézményi hierarchikusan szabályozott 

rend, a rutinszerűvé váló tevékenységek által kialakuló sajátos norma-és értékvilág, kevésbé 

kedvez a változatos tevékenységeknek, az egyéni igényeknek, a társadalmi integrációnak. A 

kutatók több ízben találkoztak a lakók zárt világhoz való szocializációjával, gyakran 

hospitalizációjával is. Felszínre került az is, hogy az intézménybe kerülés néhány, kevésbé 

súlyos fogyatékos személy esetén egyfajta kényszerhelyzet eredményének tekinthető. Az 

interjúk alapján kirajzolódó életutakban olyan kulcsemberek azonosítása is megtörtént, akik 

jelentős szerepet játszottak a fogyatékos személyek életútjának alakulásában, hiszen a 

kapcsolati háló fontos tényező az életben való boldogulás szempontjából is (Albert–Dávid 

2001; Katona 2012). 

 

4.1. Az enyhén értelmi fogyatékos személyek életút- feltérképezésének nehézségei 

Míg az intézetben élő, vagy valamilyen szociális ellátásban részesülő, nyilvántartásban szereplő 

értelmi fogyatékos személyek kutatási célzattal való megkeresését különféle adatbázisok 

segítik, addig az enyhén értelmi fogyatékos felnőtt személyek elérésének útja sokkal 

nehézkesebb, ezáltal pedig jóval kevesebb számú tudományosan megalapozott információval 

rendelkezünk életútjuk iskolarendszeren kívüli alakulásáról. 

Kemény (1985) egykor kisegítő iskolát végzett felnőttek társadalmi beilleszkedésének 

vizsgálata során, szintén kitér az adatfelvétel nehezítő körülményeire, melyek között például a 

sikeresen beilleszkedettek megbélyegző kisegítős múltjuk felidézésével kapcsolatos 

ellenkezését említi. Az adatfelvevők nemegyszer találkoztak olyan személlyel, akinek sem 

munkahelye, sem házastársa nem tudott arról, hogy ő egykor kisegítőbe járt. Bánfalvy (1996) 

úgy fogalmaz, hogy felnőtt korban az enyhén értelmi fogyatékos személyek olyan nagy 

arányban és mértékben vegyülnek el az ép társadalomban, hogy jelentős részüket már nem lehet 

fogyatékosként fellelni. Stolár (1985) véleménye alapján az értelmi fogyatékos személyek 

80%-a kerül vissza spontán módon a többségi közösségbe, akik aztán minden kapcsolatot 

megtagadnak iskoláskori fogyatékos múltjukkal, és semmilyen olyan adatot nem szolgáltatnak 

önmagukról – mivel nem is tartják magukat fogyatékosnak –, mely a fogyatékosságukkal 

kapcsolatos. Egy 1980-as kutatás szintén hasonló tapasztalatokról számol be, mely szerint 

nincsenek megbízható adatok a tovább nem tanuló kisegítő iskolát végzett személyekről, de 

többnyire családi segítséggel munkába állnak, majd családot alapítanak (Bánfalvy 1996). 

Ladányi–Csanádi–Gerő (1990) nyomonkövetéses vizsgálata az 1970-es években végzett, 

áttelepítési eljárások gyakorlatát megkérdőjelező vizsgálat adatbázisát felhasználva, a 

társadalmi beilleszkedés aspektusait vizsgálta. A vizsgálati alanyok megkeresésének nehezített 

körülményei e kutatásban is manifesztálódtak. A vizsgálatot vezető hipotézisek szerint a volt 

kisegítősök képesek voltak beilleszkedni a társadalomba, munkát találtak, családot alapítottak, 

de az iskolai múltjukat, még ma is stigmaként élik meg, leginkább eltitkolják. További 

előfeltevésként fogalmazódott meg, hogy bár sikerült beilleszkedniük, munkát találniuk, iskolai 
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és szocializációs hátrányuk miatt könnyebben váltak a nyolcvanas évek gazdasági hanyatlása 

miatt munkanélkülivé, kerültek a társadalom perifériájára. 

A kontrollcsoportot a nem kisegítő iskolába járt testvérek alkották, mely jó 

összehasonlítási alapot nyújtott a családi háttér egyezősége miatt. A szerzők az áttelepítés 

elérhetősége és a későbbi életút összefüggései alapján megállapították, hogy azok, akik az 

akkori megállapítás alapján elkerülhették volna a kisegítő iskolába kerülést, nagyobb eséllyel 

kapcsolódtak be a „normál” munkavégzésbe, ahol kvalifikált fizikai munkát, vagy szellemi 

munkát végeztek, mint azok, akik nem. Ők életük során sokkal gyakrabban váltak 

munkanélkülivé, vagy kapcsolódtak be nehezebben a munkaerőpiaci tevékenységbe, leginkább 

kvalifikálatlan fizikai munkavégzéssel. 

A nemek szerinti vizsgálódás tovább árnyalta a képet. A lányok, minden csoporton belül 

kisebb arányban dolgoztak, mint a fiúk. Az eltartottság és a bizonytalan integráltság jeleit 

mutató foglalkozási státusz (leszázalékolás, munkanélküliség) jóval nagyobb arányban jelent 

meg náluk, amit talán a kisegítő iskolai múlt hátrányainak kompenzálási nehézségeiből is 

adódhat. Azoknál a lányoknál, akik a mindenképpen elkerülhették kategóriába kerültek, 

gyakoribb volt a nappali tagozatos továbbtanulás, mint az ugyanolyan kategóriába sorolt 

fiúknál. 

A vizsgált tanulók csaknem háromnegyede valamilyen módon továbbtanult. Több mint 

egyötödük speciális iskolába járt, további egyötödük elvégezte az általános iskola esti 

tagozatának 7-8. osztályát, a fiatalok egynegyede pedig valamilyen szakmunkásképzőt, vagy 

középiskolát végzett. 

A vizsgálat a szegregált iskoláztatás életútra gyakorolt hatásának objektív oldala mellett, 

a szubjektív hátrányokra is fókuszált. Az interjúalanyok nagy többsége tett említést az iskolás 

évek alatt elszenvedett, valamiféle súlyos megaláztatásról. Csúfolták, kiközösítették őket, így 

érthető, hogy a „kisegítős” múltat a későbbiekben igyekeztek eltörölni, elrejteni. Mindez azt 

támasztja alá, hogy a kisegítő iskola olyan megbélyegzést, megaláztatást jelentett számukra, 

amit rosszul éltek meg, s igyekeztek a további sérelmek elkerülése érdekében semmissé tenni 

(Gerő–Csanádi–Ladányi 1996). 

Czeizel (1979) véleménye alapján, a volt kisegítő iskolások társadalmi boldogulása 

mögött állhat az is, hogy az egyénnel szemben a társadalmi elvárások az életút során 

előrehaladva olyan számottevően megváltoznak, – azaz az iskolai követelmények sokszor jóval 

magasabbak, mint bizonyos munkavállalás során – hogy az elősegíti boldogulásukat. 

Az értelmi fogyatékossággal élő személyeknél, a fogyatékosság súlyosságával 

összefüggésben, más-más tényezők nehezítik az élettörténeti visszatekintést, annak szavakba 

öntését. Ha az enyhébb fokú kognitív érintettség nyomán, a tanulásban akadályozott, egykor 

eltérő tantervű iskolába járt tanulók önreflexió képességének gyengesége, illetve az abban való 

jártasság hiánya nem is gördít megkerülhetetlen akadályt a hagyományos módszerekkel történő 

tudományos vizsgálódások elé, a célcsoport felkutatása viszont mindenképpen nehezítő 

tényező. 

 

5. Összegző gondolatok 

A magyar gyógypedagógiai, szociológiai szakirodalomban a kevés számú vizsgálat mellett még 

kevesebb azon kutatások száma, melyek fókuszában a sajátos nevelési igényű, különösen az 

intellektuális képességzavart mutató személyek „hangja” áll. Bár széleskörű ismeretanyaggal 

rendelkezünk életútjuk egyes állomásairól, fejlődési szakaszaik jellegzetességeiről, azok eltérő 

voltáról, ezen információk többnyire az út egyéb szereplőinek (pl. szülők, szakemberek) 
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nézőpontját tükrözik. A szülők elbeszélési alapján például megtudhatjuk, hogy mit jelent 

számukra a gyermekük iskolai kudarca, esetleg szegregált oktatási intézménybe kerülése, mely 

gyakran félelmeket, az előítéletekkel való fájó szembesülést, más oldalról viszont 

megkönnyebbülést és reményt fogalmaz meg (Mesterházi 2019). Úgy gondolom, hogy a 

kirajzolódó kép, csak a fogyatékossággal élő személyek minél szélesebb körű megkérdezésével 

válhat teljessé. 
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A google keresőben a biztonság szóra nagyjából 17 100 000 találattal találkozhatunk. A 

„biztonság fogalma” kifejezés esetében pedig nagyjából 253 000 találatot mutat a kereső. A 

biztonság fogalma tehát sokféleképpen meghatározható, megfogalmazható. Beszélhetünk 

biztonságról anyagi, informatikai, fizikai, szociológia, egészségügyi értelemben, de a felsorolás 

szinte a végtelenségig folytatható lenne. A biztonság fogalmának ilyen széles körű értelmezése, 

meghatározása nem véletlen, hiszen a Maslow-féle szükségletpiramis szerint a biztonság 

alapvető emberi szükséglet, mely különböző területeken befolyásolja életünket. Tanulmányom 

arra kíván rámutatni, mi szükséges ahhoz, hogy a szakmai személyiségfejlesztő folyamatban 

(szupervízió) a kliensek biztonságban érezhessék magukat. 

 

1. A biztonság fogalma 

A biztonság fogalma a Magyar Nyelv Értelmező Szótára szerint: „1. A dolgoknak, 

életviszonyoknak olyan rendje, olyan állapot, amelyben kellemetlen meglepetésnek, zavarnak, 

veszélynek nincs v. alig van lehetősége, amelyben ilyentől nem kell félni. a. Vkinek, vminek 

(veszélytől, kártól, jogtalan beavatkozástól, bántódástól való) védett állapota, helyzete. 

b. védelem, oltalom.”  Ez a meghatározás, mint a legtöbb, a valamitől való „mentességet” 

használja a körülírásra. 

Tanulmányom szempontjából a biztonság fogalma elsősorban pszichológiai 

vonatkozásban vizsgálandó. Edmondson (2018) a fenti Magyar Nyelv Értelmező Szótára 

szerinti meghatározáshoz hasonlóan a negatív körülírást használja a pszichológiai biztonság 

meghatározásakor. A szerző elsősorban a munkahelyek vonatkozásában vizsgálta a 

pszichológiai biztonság fogalmát, azonban mivel a szupervízió esetkörei is a munka 

vonatkozásában relevánsak, így esetünkben is jól értelmezhetők megállapításai. A 

pszichológiai biztonság nem a ’kellemesen érzem magam’ érzéséről szól. A biztonságos 

környezet nem arról szól, hogy az emberek kedveskednek egymásnak, nem jelenti a feltétlen 

dicséretet, sem pedig a feltétlen támogatást. A pszichológiai biztonság lehetővé teszi a 

konfliktus különböző oldalán lévő emberek számára, hogy őszintén beszéljenek arról, ami 

zavarja őket. A pszichológiai biztonság az őszinteségről szól, a produktív nézeteltérések és az 

ötletek szabad cseréjének lehetővé tételéről. Magától értetődik, hogy ezek nélkülözhetetlenek a 

tanulás és az innováció szempontjából is. A pszichológiai biztonság tehát nem jelent 

kedvességet, könnyedséget vagy kényelmet, sokkal inkább az őszinteségről, a produktív 

konfliktusra való hajlandóságról, a különböző szempontokból való tanulás lehetőségéről szól. 

Edmondson szerint a pszichológiai biztonság független az extroverzió és az introverzió 

fogalmaitól, nem korrelál azokkal. Pszichológiailag biztonságos környezetben az emberek 

ötleteket fognak adni és aggodalmaikat is kifejezik, függetlenül attól, hogy introvertáltak vagy 

extrovertáltak (Edmondson 2018a). Pszichológiai biztonságban akkor érzik magukat a 
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résztvevők, ha nem kell tartaniuk a negatív megítélésektől, érezhetik azt, hogy olyannak 

fogadják el őket, amilyenek (Somogyi 2019). 

A bizalom és a pszichológiai biztonság fogalma szinonímaként szerepelhet sok ember 

számára, de annak ellenére, hogy sok közös vonásuk van, nem fedik egymást. Edmondson 

szerint a pszichológiai biztonság elsősorban csoport szinten megjelenő fogalom. Az együtt 

dolgozó személyek általában hasonló felfogással rendelkeznek arról, hogy a munkahelyi klíma 

pszichológiailag biztonságos-e vagy sem. A bizalom viszont két személy vagy fél közötti 

interakciókra utal. A bizalom az egyén elméjében létezik, és egy adott célzott egyénre vagy 

szervezetre vonatkozik. A bizalom leírja azt a várakozást, hogy vajon számíthat-e egy másik 

személy vagy szervezet arra, hogy megteszi azt, amit egy jövőbeli pillanatában ígér, a biztonság 

pszichológiai tapasztalata a közvetlen interperszonális következményekkel kapcsolatos 

várakozásokra vonatkozik. A pszichológiai biztonság lehetővé teszi az őszinteséget és a 

nyitottságot, és mint ilyen, a kölcsönös tisztelet környezetében tud megvalósulni. A 

pszichológiai biztonság elősegíti az ambiciózus célok kitűzését és az azokkal való munkát, 

megteremti a teret az őszinte, kihívásokkal teli, együttműködő, és ezáltal hatékonyabb 

munkakörnyezet számára. Edmondson az interperszonális szorongással kapcsolatos „szorongás 

zónának” nevezi azt, amikor a pszichológiai biztonság hiánya mellett a magas szintű 

követelmények, a bizonytalanság vagy a kölcsönös függőség (esetleg mindkettő) is jelen van. 

Így nem beszélhetünk az optimális teljesítmény elérésének lehetőségéről. Ilyen esetben, ha 

kérdés vagy ötlet merül fel, megosztása akadályba ütközik, mély elégedetlenség érzéssel 

találkozhatnak a felek a munka során. Tanulási zónának hívhatjuk azt, amikor az elvárások és 

a pszichológiai biztonság szintje egyaránt magas, a csapat minden tagja közösen meggyőződött 

arról, hogy a csapat biztonságos az interperszonális kockázatok vállalására (Edmondson 2018a; 

Laufer–Goller é.n.). 

Ha az egyén nem érzi magát biztonságban egy csoportban, akkor valószínűleg megtartja 

ötleteit magának, és elkerüli a beszélgetést, hogy elkerülje a kockázatot is. Az alacsony 

pszichológiai biztonság tehát akadályozza a csapat teljesítményét, az innovációt, a tanulást és a 

személyes sikereket egyaránt (Edmondson 2018b). 

Az Edmondson vezette Félelem nélküli szervezet című kutatás eredményeként 

megállapították, hogy a magasabb szintű pszichológiai biztonsággal rendelkező szervezetek 

szinte bármilyen mutatóban jobban teljesítenek, mint az alacsony pszichológiai biztonsági 

ponttal rendelkezők (Edmondson 2018b). 

Úgy gondolom, hogy a fentiek, és a Félelem nélküli szervezet című kutatás alábbi négy 

dimenziója jól összhangba állíthatók a szupervízió alapelveivel is. 

1. A kockázathoz és kudarchoz való hozzáállás – A hibák elkövetésének a lehetősége, a 

hibáztatás megjelenése nélkül. Tanulás a hibáinkból. Az a mérték, ameddig 

megengedett a hibák elkövetése. 

2. Nyitottság a beszélgetésekre/vitákra – A nehéz és érzékeny témák nyílt megvitatásának 

lehetősége. Az a mérték, ameddig a nehéz és érzékeny témák megbeszélhetőek. Milyen 

mértékig/fokig beszélhetők meg az érzékeny témák. Mindenkit hagyunk 

megnyilvánulni, szóhoz jutni. Ebben nem az ülésenkénti egyenlő mértékű 

megvalósulás, sokkal inkább egy bizonyos időtartamon belüli kiegyensúlyozottság a 

meghatározó. 

3. Hajlandóság a segítésre – Milyen mértékig/fokig készségesek az emberek a 

segítségadásban. 
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4. Inkluzivitás/befogadás és sokféleség – Milyen mértékig/fokig lehet valaki önmaga, 

olyan amilyen valójában és elfogadott a többiek által.  Egy csapatban/csoportban 

mindenkinek megvan a maga tehetsége és tapasztalata. A hangsúly az erő-orientált 

látásmódra helyeződjön (Edmondson 2018b; Wondrak 2019). 

 

2. Biztonság a szupervízióban 

„A szupervizor vagy a megbízók biztosítják a munkához való biztonságos helyet, 

gondoskodnak a biztonságos környezetről (mind fizikai, mind lélektani szempontból).”1 A 

szupervízióban a biztonság kialakítása már magát a tényleges üléseket megelőző lépésekben 

megkezdődik. E lépések közé tartozik a szupervizort megbízó szervezet vezetőjével, vagy 

egyéni szupervízió esetén a klienssel történő első személyes találkozás. E találkozás során 

kerülnek tisztázásra a megbízók elvárásai, igényei. Már ekkor fontos szerepet kap a felek 

őszintesége, nyitottsága az egymás iránti kölcsönös tisztelet. A szupervizornak elő kell segíteni 

az őszinte, kihívásokkal teli, együttműködő és ezáltal a hatékonyabb munkakörnyezet számára 

létrejövő tér megvalósulását, mely csak nyílt, őszinte kommunikációval, a határok 

tisztázásával, tiszteletben tartásával lehetséges. 

A szupervíziós folyamatot megelőző lépéseket követően kerül sor a szerződés 

megkötésére. A jól körülírt, jól megfogalmazott szerződés, megfelelő alapot adhat a biztonság 

megteremtésének. A szerződés megkötése – mint minden egyéb másik lépés is – a szupervízió 

folyamatának fontos része. A szerződés megkötését több tényező befolyásolja. Az egyik ilyen 

tényező az, hogy milyen típusú tanácsadási folyamatra kötünk szerződést. Ez lehet egyéni, 

csoportos vagy team szupervízió, tréning. Ez alapján két- vagy háromoldalú szerződést is 

köthetünk a folyamat vonatkozásában. Háromoldalú a szerződés azokban az esetekben, amikor 

a szervezet vezetőjével (is) szerződik a tanácsadó a feladat elvégzésére. 

A szerződés típusát más szempont szerint is csoportosíthatjuk. Ez alapján beszélhetünk a 

már említett lehetőségről, miszerint a vezetővel/megbízóval köt szerződést a tanácsadó. 

Beszélhetünk a Polgári Törvénykönyv szerinti jogi értelemben vett szerződésről, illetve a 

megbízó és a megbízott közötti, – a tanácsadói folyamat mikéntjére vonatkozó – kapcsolati 

szerződésről: 

1. vezetővel/megbízóval kötött szerződés; 

2. jogi szerződés (Ptk.); 

3. kapcsolati szerződés. 

 

A szerződés formai része tartalmazza a közös munkafeltételeket, biztosítja a professzionális 

cselekvési lehetőségeket, az ehhez szükséges intézményi kereteket, minden résztvevőnek 

szociális biztonságot nyújt. Míg a szerződés formai része az értékek, normák, célkitűzések és 

tartalmi vonatkozások tisztázását tartalmazza (Kallabis 1996). A harmadik variáció pedig a 

kapcsolati szerződés fogalma. A kapcsolati szerződés tulajdonképpen a tanácsadó folyamat 

egyik legmeghatározóbb eleme, keretet ad a folyamatnak, ezzel védettséget, biztonságot 

biztosít a tanácsadónak és a többi résztvevőnek is. 

 

A kapcsolati szerződést a legelső szupervíziós ülés alkalmával szükséges megkötni, és minden 

új team/csoporttag érkezésekor – , illetve az esetleges megszegéskor – pedig fel kell eleveníteni. 

A kapcsolati szerződés során a következőket célszerű tisztázni: 

 
1 Etikai Kódex (továbbiakban: Etikai Kódex) – Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társasága 
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• időkeretek (az ülések száma, időtartama, gyakorisága); 

• a szupervízió esetköre; 

• felelősség, szerepek tisztázása; 

• alapvető normák; 

• a biztonság kérdése; 

• titoktartás. 

A kapcsolati szerződés – a jogszabályok és az Etikai Kódexe rendelkezései, pontjai alapján, 

illetve azokat kibontva – a szupervízió fontos alapját képezi. A felsorolt pontok megbeszélése, 

betartása, betartatása a biztosíték az etikus, szabályszerű folyamatok véghezvitelének. A 

lefektetett szabályok megszegése az etikai vétségen túl számos esetben jogszabályi 

következményeket is maga után vonhat, mely adódhat a munkaviszonnyal, adatvédelemmel és 

egyéb jogszabályok megszegésével összefüggésben is. 

 

2.1. Időkeretek 

Az időkeretek meghatározása során talán meglepő lehet biztonsági kérdésekről beszélnünk. 

Sokan gondolhatják, hogy itt kizárólagosan csak a kezdési és a befejezési időpontok 

meghatározása elegendő lehet. A folyamat időtartamának meghatározása természetesen 

alapvető feladat, melyet elsősorban a szakmai vezetőnek kell kialakítania, munkatársaival 

(csoport- és team-szupervízió esetében) és a szupervizorral egységben. A gyakoriság kérdése 

széles határok között mozoghat. Lehet havi és heti rendszerességgel, vagy kéthetenkénti 

gyakorisággal is kivitelezhető a szupervíziós ülések megtartása. Minden esetben figyelembe 

kell azonban venni annak kötelező vagy választható jellegét. Előbbi elsősorban a team vagy 

csoportos szupervízió esetében adekvát, de egyéni szupervízió esetében is releváns lehet a 

munkáltató döntése alapján. Ilyen esetekben szupervíziós ülés csak munkaidőben, illetve ennek 

terhére szervezhető. Értelemszerűen az ülésekről való távolmaradás kérdése is a munkaköri 

kötelezettség kérdéséhez igazodik, tehát azokat megfelelően igazolni kell. 

Fontos kérdés lehet az időkeretek tisztázásakor, hogy hogyan kezeljük az ülésekről való 

késések problémáját. Egy-egy résztvevő késése megakaszthatja a megkezdett folyamatot, 

csökkentve ezáltal a felek biztonságérzetét. Az esetismertetés után,vagy közben érkező kolléga 

nem rendelkezik teljes információval az adott kérdéssel kapcsolatban. Ebben az esetben az 

esethozónak el kell ismételnie felvetését, vagy a szupervizornak kell röviden ismertetnie az 

addig elhangzottakat. Ez meglehetősen időigényes és a meghatározott időkeret rovására történő 

folyamat. Minden szupervizált kötelessége az, hogy a korábban megbeszéltek szerint, az 

üléseken pontosan megjelenjen. Munkaidejét, terepmunkáját úgy kell alakítania, hogy 

munkaidejében az aktuális ülésen meg tudjon jelenni. A munkáltató, illetve a szupervizor 

szakmai irányító pozíciójából adódóan, egyénileg is meghatározhatja a későn érkező személy 

szankcionálásának módját, de szerencsésebb e kérdésnek a kollektív tisztázása is a kapcsolati 

szerződés megkötésekor. Ennek során célszerű lehet megállapodniuk a résztvevőknek abban is, 

hogy mennyi időtartamú késés esetén kell egymásra feltétlenül várniuk, és milyen időtartam 

eltelte után dönthet úgy a csoport/vezető, hogy igazolatlan hiányzásként kezeli a távolmaradást, 

illetve hány ilyen hiányzás után alkalmazhat szankciót a munkáltató. E szabályok betartása a 

szupervizáltakban növelheti a zavartalan kommunikáció lehetőségét, hozzájárulva ezzel 

biztonságérzetükhöz. 
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2.2. A szupervízió esetköre 

Célszerű már a kapcsolati szerződés megkötésekor tisztázni azt, hogy minden csoporttagnak 

legalább egyszer, saját esetet kell hoznia az ülések egyikére. Tisztázni kell, hogy az üléseken 

aktív jelenlét szükséges. Lehetőség van arra is, hogy akár a szerződés megkötésekor már előre 

megállapodjanak a felek abban, hogy ki mikor hozza esetét, de egy-egy ülés után is születhet 

megállapodás arról, hogy a következő alkalommal ki lesz az esethozó. Introvertált 

személyeknél fontos azt tudatosítani, hogy az esethozást nem sürgetjük, de az egy jó lehetőség 

problémája megoldásának előrehaladása érdekében. 

A szerződésben lefektethető az is, hogy a csoporttagok az egyes esetek ismertetését 

követően a számukra legérdekesebb szituációt hozó személyt jelölik ki „esetgazdának”. A 

szerződés úgy is szólhat, hogy az élvez ilyen esetekben elsőbbséget, akinek a problémája 

esetleg nem tűr halasztást (ez természetesen meglehetősen szubjektív, így ha több személy is 

úgy nyilatkozik, hogy a hozott esete halaszthatatlan a már említettek alapján lehet sorrendiséget 

megállapítani). 

A hozott esetek során felmerülő további probléma lehet az esetek túl általános, illetve 

túlzottan személyeskedő volta. Különösen ez utóbbi okozhat problémát, így a szerződéskötés 

során ennek tisztázása is fontossá válhat. Ez a biztonság szempontjából is elengedhetetlen 

kérdés. Ha mód van rá, elsősorban a helyzetről magáról beszéljenek az eset ismertetése során. 

Egy kis településen, egy adott szakmán belül természetes, hogy csoport, a résztvevők és a 

szupervizor tudja, ki(k)ről beszél az esethozó. A sértő, bántó megjegyzéseknek azonban 

semmiképpen nem lehet helye egy ilyen szituációban. Meg kell találni azt a közép utat, amely 

elkerüli a helyzet túlzottan általános megjelenését. A középpontban mindig az álljon, hogy az 

esethozó hogyan élte meg a felmerült problémás helyzetet. 

 

2.3. Alapvető normák 

A szupervíziós folyamat kereteinek megteremtése az ülést vezető személy feladata. Ő felel 

azért, hogy a környezet zavartalan legyen, a csoporttagok mindegyike biztonságban érezze 

magát a folyamatban. Tisztázni szükséges emellett a kapcsolati szerződésben azt, hogy az egy-

egy adott ülésen való tanulás mennyisége nem a szupervizor felelőssége. Mivel a résztvevők 

felelőssége az aktív jelenlét, így az, hogy a folyamatban mennyit tanulnak, abból mennyit 

hasznosítanak, nem vezetői, hanem közös felelősség. Az a csoporttag, aki nincs jelen a 

folyamatban aktív résztvevőként (nem csak az, aki fizikailag nincs jelen, hanem az is, aki 

fizikailag jelen van, de passzivitásával kivonul a résztvevők közül), nem fog tanulni, és nem 

tud segíteni az esethozónak sem. Az egymás felé való nyitottság erősíti a biztonságot a 

szupervizáltakban. 

Egy–egy ülésre behozott szituációban hosszú évek viszonya mutatkozhat meg. A konkrét 

eset lehetőséget ad arra, hogy a feladat lényegéhez, a probléma gyökeréhez jussunk el általa. 

Törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint az esethozó az adott kérdésére, problémájára még 

az adott ülésen választ, segítséget kapjon. 

A kapcsolati szerződés megkötése során fontos tisztázni azt, hogy mindenki egyformán 

fontos, mindenki szempontja számít a folyamatban. 

A kommunikációs normák tisztázása is kiemelkedő jelentőségű a biztonság 

szempontjából. Az őszinteség és a nyíltság a szupervíziós folyamatban elengedhetetlen. Egy 

szupervíziós folyamat során éppen ezért előfordulhatnak udvariatlan megnyilvánulások, amiket 

esetleg egy másik szituációban nem tennének meg a felek. Fontos azonban tisztázni, hogy a 

személyeskedésnek nincs helye. A felek nem minősíthetik egymást, ne értékeljenek, ne 
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kritizálják a másik megnyilvánulásait, cselekedeteit. A közlések én-közlések formájában 

fogalmazódjanak meg, tehát a közlő érzéseinek kifejezései kell, hogy legyenek, nem szabad, 

hogy a másik személyről szóljanak, ezáltal őt negatív színben tüntessék fel. A kliens 

vonatkozásában – annak ellenére, hogy nincs személyesen jelen a folyamatban –, ugyanezen 

elveknek kell érvényesülniük. 

A szupervíziós folyamat alapvető kérdése az, hogy a résztvevők biztonságban érezzék 

magukat a folyamatban. Ez többek között a fent említett kommunikáció mikéntjével is 

összefüggésben álló feladat. A szerződéskötésnél fontos azt a csoporttagok tudomására hozni, 

hogy minden esetben fennáll a lehetősége annak, hogy ha az esethozó nem akar a hozott 

esetében tovább mélyülni, akár meg is állíthatja a folyamatot. A csoport tagjai megegyezhetnek 

abban, hogy milyen formában jelzik egymásnak azt, ha már elégnek érzik az elmondottakat, 

hallottakat. A szupervizor feladata pedig az a folyamatban, hogy meggátolja a szupervízió 

optimális működése ellen ható ilyen irányú beavatkozásokat, megnyilvánulásokat. Bár a 

szupervizor felelőssége a résztvevők integritásának védelme, egymás és saját maguk védelme 

közös felelősség. Így lehetőség van egy adott témában elmerülni úgy, hogy a személyes határok 

védelme megoldott. Ez a résztvevő feleknek kellő biztonságot, ezáltal optimális nyitottságot 

adhat. 

Ha a Kolb-elméletből indulunk ki, láthatjuk, hogy többféle tanulási típusú egyén 

szerepelhet egy csoportban. Mindenki más, de nem csak a tanulás szempontjából. Fontos a 

szerződéskötésnél tudatosítani azt, hogy ezt a csoporttagoknak tiszteletben kell tartani. Az 

egymással szembeni tolerancia erősítheti a résztvevőkben a biztonságérzést. Ehhez az is 

hozzájárulhat, ha a felek egymás tempójára is tekintettel vannak. Az esethozó szerepében lévő 

személy – vagy egy reflektív megfigyelőként tanuló – általában lassabb tempóban halad, mint 

a kívülálló személyek, külső megfigyelők. Célszerű a szerződéskötésnél tehát tisztázni azt, 

hogy a lassabb egyének haladását is tiszteletben tartja a csoport. 

 

2.4. Titoktartás 

A biztonság kérdéséhez szorosan kötődik az ülések során elhangzott adatok kezelése és a 

titoktartás kérdésköre. Az adatok kezelése és a széles értelemben vett dokumentáció, 

nyilvántartás problémája a szakmák, hivatások valamennyi szegmensén végigvonul. Nincs 

olyan részterület, ahol ne merülne fel a kérdés, kinek milyen jogosultsága van a tudomására 

jutott információk, adatok továbbadására, és ki kinek adhat utasítást, vagy kérhet tájékoztatást. 

Ebbe a körbe egyrészről beletartoznak az érintettek, másrészről a különféle szakmák és 

intézmények képviselői, a hivatalok, hatóságok, ideértve a rendőrséget, bíróságot, ügyészséget 

is. Az emberi, személyiségi jogok, az adatvédelem a gyorsan változó információs társadalom, 

a szakemberek, a sokféle érintett és „adatéhség”, egy részről döntést előkészítő 

információszükséglet, másfelől ezeknek a kérdéseknek a megválaszolását rendkívül 

bonyolulttá és ellentmondásossá teszi. A jogszabályok jól körülírják az adatkezelésre és 

nyilvántartásra vonatkozó alapvető tennivalókat, jogokat és kötelezettségeket, de ez korántsem 

jelenti azt, hogy az információkat kezelők és továbbítók vagy éppen ezen feladatokat 

valamilyen okból végre nem hajtók, felmérik és végiggondolják cselekedeteik valódi 

következményét. A szupervízióban résztvevő személyt titoktartás terheli minden olyan tény, 

adat, információ tekintetében, amelyet az ülések során a résztvevőktől akár rájuk, akár a 

kliensre, vagy más személyekre, akár bármely szervezet körülményeire vonatkozik. Ezeket az 

információkat harmadik személyek tudomására nem hozhatja, kivéve, ha az érintett(ek) ebbe 

beleegyeznek. 
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A szupervízióban elhangzottak természetesen a többi szakemberrel történő adat-, és 

tényközléseket nem zárják ki, de családi, baráti és egyéb, – akár négyszemközti, akár nyilvános 

– közlések nem megengedettek. Az üléseken átélt saját, személyes tapasztalatok, – a kliensre 

vonatkozó adatok közlése nélkül – bárkivel megoszthatók. A titoktartási kötelezettség, tehát 

korlátlan ideig kiterjed a szupervíziós folyamat idejére és annak befejezése utánra is. A 

titoktartás természetesen a kliens irányába is meg kell, hogy nyilvánuljon. Az 

esetmegbeszélésen résztvevő nem avathatja be a klienst a munkahelyen közölt információkba. 

 

3. Záró gondolatok 

A tanulmány a biztonság, a pszichológiai biztonság meghatározásával, leírásával kezdtem. Záró 

gondolataimban is ehhez térek vissza. A szupevízió célja a szakmai személyiség fejlesztése; az, 

hogy a szupervizált korábbi elakadásait más szempontból, más oldalról, mintegy „felülről”, 

kvázi kívülállóként szemlélhesse meg. Ehhez mind fizikai, mind pedig mentális értelemben 

biztonságra van szüksége. Arra a biztonságra, mely lehetővé teszi a konfliktus különböző 

oldalán lévő emberek számára, hogy őszintén beszéljenek arról, ami zavarja őket. A szupervízió 

a pszichológiai biztonsághoz hasonlóan, az őszinteségről, a produktív nézeteltérések és az 

ötletek szabad cseréjének lehetővé tételéről szól, melyek nélkülözhetetlenek a tanulás és az 

innováció szempontjából. A szupervízióban megjelenő pszichológiai biztonság nem jelent 

feltétlen könnyedséget vagy kényelmet, hiszen magunkkal szembesülni, magunkkal találkozni 

sokszor az egyik legkellemetlenebb helyzetek egyikeként definiálható. A biztonságos 

szupervízió – a különböző szempontú tanulás által – az önmagunkkal szembeni őszinteségről, 

a magunkkal való szakmai szembenézésről és a produktív konfliktusra való hajlandóságról szól. 

Optimálisan működő szupervízió csak a pszichológiai biztonság körülményeit megteremtve 

fejtheti ki hatását, ennek megteremtése elsősorban a szupervizor vezetésével és a szupervizáltak 

közös együttműködésével valósítható meg. 
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II. A segítés intézménye: 

 

 

a Győri Tanoda bemutatkozása és jó gyakorlatai 
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15 év tanoda-szolgáltatásban – Győri Tanoda-Klub bemutatása 

 

Szakácsné Foki Katalin 

Iskolakultúráért – Esélyteremtésért Egyesület, 

Győri Tanoda-Klub, Győr 
 

 

 

Bevezetés 

Dr. Szakácsné Foki Katalin vagyok, az Iskolakultúráért – Esélyteremtésért Egyesület elnöke, a 

Győri Tanoda-Klub vezetője. Pedagógus, nevelésszociológus végzettségem van. Immár 50 éve 

dolgozom az oktatásban, magyar nyelv és irodalom, ének-zenei tanárként, a megyei pedagógiai 

intézet munkatársaként, 20 éve tanodák működtetőjeként, az egyesület elnökeként. A Győri 

Tanoda-Klubot 15 éve vezetem dr. Csetényi Istvánnéval és Molnár Zsoltné gazdasági vezetővel 

közösen. 

 

A) Miért jöttek létre a tanodák? 

 

1. Romák igénye a felzárkózásra  

A rendszerváltás után a 90-as évek végére megfogalmazódtak az iskolarendszer hiányai: így az 

alapképességek, a roma tanulók felzárkózásának hiányossága. E problémák megoldására az 

oktatás a hagyományos tanítási formák mellett új programokat kezdeményezett a hátrányos 

helyzetű, lemaradó, a lemorzsolódó, és különösen a roma tanulók számára. 

Az iskolarendszer mellett a civil szervezetek felzárkóztató programokat alapítottak 

elsősorban a roma tanulók számára. Anyagi támogatást akkor a Phare pályázatok biztosítottak 

ezekhez a programokhoz. 

Győrben és környékén elsőként Pázmándfalun alakult tanoda 2000-ben a Pázmándfalui 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére és a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Pedagógiai Intézet szervezésében. A támogatásból épült egy tanoda a régi iskolaépület 

felújításával, a termek felszerelésével, új számítógépekkel, korszerű taneszközökkel. Az iskola 

tanárai mellett roma szülők, tutorok is foglalkoztak délutánonként a roma gyermekekkel. Két 

év alatt 35 általános iskolai tanuló felzárkózását segítette a tanodában a mentorok, tutorok 

csapata. 

A következő közös pályázatban már Bőny község Cigány Kisebbségi Önkormányzatával 

közösen nyertek a pázmándiak is tanoda-támogatást, így 70 tanuló felzárkózását biztosította a 

következő pályázat. A tanulók közül többen Győrbe kerültek szakmunkásképzőkbe, és helyet 

kerestünk a Győrben tanulók segítésére. Így a városban is alapítottunk tanodát a pázmándi 

tanulók számára 2004-ig. 

 

B) A tanodák munkakultúrájának kialakítása 

 

Ezekben az években alakítottuk ki a tanoda módszertani rendszerét. Az elvárásokhoz igazodva 

kialakítottuk az alapképességek, a szövegértés, a matematika és a szociális képességek 
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fejlesztését szolgáló tananyagokat és felmérőeszközöket. Felkészítettünk 8 mentort és 4 roma 

szülőt, ún. tutort a fejlesztő munkát segítő módszertanra. 

 

2. Egyesület – tanodák Pázmándfalun, Győrságon és Győrben 

2004-ben megalakult az Iskolakultúráért – Esélyteremtésért Egyesület. Célja az iskolai légkört, 

tanulási munkakultúrát, sikeres életvezetést alakító programok, fejlesztések, képzések 

működtetése és támogatása, a hátrányos helyzetű emberek – különösen a roma fiatalok – 

munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének segítése, foglalkoztathatóságának támogatása. 

Tagjai többnyire nyugdíjas pedagógusok voltak, akik egy-egy új programot képviseltek, 

iskolavezetők, jogászok, informatikusok, képzőművészek, akik színesítették, kiegészítették a 

működésünket. Tevékenységünket képzőprogramok, tanoda-programok működtetése, 

konferenciák szervezése jelentette. A menedzsment 15 éve változatlan személyekből áll. 

A szemléletünk középpontjában az állt, hogy a fiatalok tudjanak és akarjanak tanulni, és 

ezért a tanuláshoz való viszonyukat, kulturális, szociális, életvezetési és érdekérvényesítési 

képességüket fejlesztettük, és e területeken való hatékony nevelésre készítettük fel a 

pedagógusokat, nevelőket. Együttműködtünk a családokkal, az iskolákkal, családsegítő és 

gyermekjóléti szervezetekkel. 

Az egyesület megalakulásával a tanodai munkát már uniós pályázatokkal folytattuk 

Pázmándfalun, Győrságon és Győrben hátrányos helyzetű és roma tanulókkal. Erre azért került 

sor, mert az iskola-összevonások miatt a győrsági tanulók is Pázmándfalura jártak. Ettől kezdve 

már több nem-roma fiatal is kapcsolódott a programhoz, akik amúgy hátrányos helyzetű 

családokban éltek. A tanoda kialakított módszertani kultúráját megtartottuk, és új mentorokat 

készítettünk fel a tanodai munkára. 2004-től újabb 40 tanuló felzárkóztatását végeztük, akik 

közül 70% hátrányos helyzetű, 30% roma származású volt. 

Győrben már egyre több szakmunkás tanuló számára alakítottunk ki tanodát egy bérelt 

lakásban. Ezt is felszereltük számítógépekkel, taneszközökkel. A tanoda tanulóinak már 1/3-a 

a győri tanoda tagja volt. Az iskolaösszevonások következtében Pázmándfalun megszűnt az 

iskola, és a tanulók Tápra jártak. Így Pázmándfalun megszűnt a tanoda is, hiszen a tanulók 

délután 5 óra körül érkeztek haza az iskolából. 

 

3. Szakmunkás tanulók iskolai lemorzsolódásának csökkentése – tanodák Győrben 

2008-ban a Nyugat-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ a szakmunkástanulók 

lemorzsolódásának csökkentésére írt ki pályázatot. Erre az egyesületünk által beadott „Tanulási 

és munkakultúra és életpálya-építés alakítása hátrányos helyzetű, különösen roma tanulók 

körében tanoda működtetésével” című programmal a pályázaton támogatást kaptunk. 100 fő 7–

9. évfolyamos tanuló felzárkóztatását vállaltuk 2 évre, 32 fő munkanélküli pedagógust és 

szakmunkást képeztünk egy nyáron 3 hónapig mentornak, tutornak. Győrben 4 helyszínen 

alapítottunk tanodát: a Gábor László Építőipari Szakképző Iskolában, a Petőfi Ifjúsági Házban, 

a Kossuth Lajos Általános Iskolába Újváros iskoláiból, a Fekete István Általános Iskolába 

Adyváros általános iskoláiból jártak 12–15 éves tanulók. Az ifjúsági ház tanodájába a város 

több szakmunkásképző iskolájának tanulói jöttek. Mind a négy helyszínen biztosítottunk 

humán, reál, idegennyelvi tanárt és segítő szakmunkás tutort. 

A kezdeti nagy szervezések után nehezen jöttek a diákok, de fél év múlva a 100 fő ellenére 

már 215 tanuló vett részt a tanodai programokon. Egy-egy tanodában 45–50 tanuló volt tagja a 

kis közösségnek. A tanoda módszertani kultúrája alkalmas volt a 12–16 éves 

alapképességeinek, szociális és tanulási képességeinek felzárkóztatásához, hiszen ezek a 
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képesség-hiányok okozták a lemorzsolódásokat. A program biztosított a tanulók számára 

számítógépeket, laptopokat, zenehallgatáshoz, nyelvtanuláshoz magnókat, akik a korszerű 

eszközökkel és a szakemberekkel sikeresen készülhettek a másnapi leckékre. 

A tanulók ebben a programban is 70%-ban hátrányos helyzetűek, és 30%-ban roma 

tanulók voltak. A tanodai napirend az iskolai tanítások után következett. Minden esetben szoros 

kapcsolatot alakítottunk ki a tanulók iskoláival, tanáraival, ami a problémák kezelése 

szempontjából, a tananyagok, a leckék ismerete miatt, vagy a tanulók és tanárok közötti rossz 

viszony kezelése érdekében egyaránt lényeges volt. A tanodában minden tanuló számára 

biztosítottuk a taneszközöket, a tanulás után szabadidős programokat szerveztünk: 

társasjátékot, discót, beszélgetést, ez egészítette ki a mindennapi tanulást. A tanoda 

munkalégköre mindig kellemes volt, ezért szívesen jöttek a tanulók, sokan a barátaikat is 

bevonták a tanodai munkába. 

Ennek a programnak szerves része volt az életpálya-építés segítése. Ehhez egy 

pályaorientációs programot állítottunk össze. A program azt szolgálta, hogy a tanulók ne csak 

iskolát válasszanak, hanem először a képességeik megismerésére törekedjenek, ismerjenek meg 

minél több pályát, szakmát, és ezután döntsék el, melyik középiskolában is képzelik el a sikeres 

jövőjüket. A programot 36 győri és Győr környéki iskolában vezettük be. Iskolánként 6-6 

osztályfőnöki óra keretében készítettünk fel 3000 fő 7–8. osztályos tanulót egy sikeres 

továbbtanulásra. 

A munkaügyi program nagyon eredményes volt, de a projekt végén el kellett búcsúzni a 

tanulóktól. A továbbtanulásuk segítése eredményes volt a korábbi és az új választott 

iskolájukban is, amely iskolákkal az egyesület továbbra is fenntartotta a kapcsolatot. 

 

4. Iskolai bukások – javítóvizsgára való felkészítés a tanodában 

A tanodai pályázatok között mindig volt egy vagy másfél év szünet, amikor a munkatársaink 

éppen új pályázaton dolgoztak, vagy 8–10 tanár önkéntesen ingyen végezte a felzárkóztatását 

azoknak a tanulóknak, akik megbuktak, vagy akik számára az iskola, a szülők szükségesnek 

ítélték a segítést. 

A tanodai munkatársak fejlesztő munkájának jó híre, valamint az iskolák tanulóinak 

bukásai miatt a Fekete István Általános Iskola vezetése lehetőséget adott, helyet biztosított, 

hogy Adyváros iskoláinak javítóvizsgára kötelezett tanulói számára ingyenes nyári 

felzárkóztató programot szervezzünk. Az első években 40–42 tanuló felkészítését vállaltuk, és 

90%-ban sikeres vizsgát tettek a tanulók. A következő években már számítottak az iskolák az 

egyesület mentori csapatára az augusztusi felzárkóztató programokra. Ezeken – az egész évi 

tananyagot egy hónap alatt átfogó – fejlesztő felkészítő tanfolyamokon „megedződtek” az 

egyesület munkatársai. Valamennyien profi szakemberek lettek részben a szaktárgyuk 

vonatkozásában, részben az alapképességek: a matematika, az anyanyelv és a szövegértés 

hatékony fejlesztésében. Kialakították a hatékony tanulási és minimumszintű tananyagok 

rendszerét, kifejlesztettek gyakorló feladatlapokat, mérőeszközöket a tanulók számára. A 

felkészített tanulókat még két-három hónapon keresztül mentorálták a tanodai tanárok, hogy 

sikeresen folytassák a következő évet. 

Az egyesületünk munkacsoportja ezekben a feladatokban hosszú távra megalakult. A 

további pályázatokhoz már egy összeszokott 10 fős munkacsoporttal pályáztunk és dolgoztunk, 

ezzel alapoztuk meg a Győri Tanoda-Klub eredményes működését. 

2013-ban majd 2017-ben nyertünk egy-egy uniós pályázatot a Győri Tanoda-Klub 

működtetésre. Ennek már a szokott helye a Győri Fekete István Általános Iskola volt. Ők 
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biztosítottak önálló termet számunkra. A támogatásokból felszereltük a termet mobil 

bútorokkal, számítógépekkel, laptopokkal, és korszerű taneszközökkel. Évente 8–9 iskolából 

jártak hozzánk tanulók, 10–16 évesek. A pályázatok keretében az 5 év alatt 95 segítségre 

szoruló hátrányos helyzetű tanuló felzárkózását biztosítottuk Adyváros általános iskolái és a 

megyei gyermekvédelmi központ számára. 

Ettől kezdve már kiegészültek a tanodák kirándulásokkal, táborozásokkal, szabadidős 

programokkal. Évente táboroztunk Győrújbaráton, 20 vagy 25 kulturális programot, kirándulást 

szerveztünk számukra. Nyitott programok keretében a szociális szférával, cégekkel, újabb 

szervezetekkel is szoros kapcsolatba kerültünk. Közös programokat szerveztünk a megye más 

tanodáival, szakmai kapcsolatot alakítottunk ki a Győri Tankerületi Központtal és az iskolákkal. 

A Nyugat-magyarországi Egyetem „Kiváló Gyakorló helye” kitűntetést kaptuk, mert 2013 óta 

évente 25–50 egyetemi hallgató végezte gyakorlatát nálunk, vagy önkéntesként segítették a 

mentorok munkáját. A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karával szoros szakmai 

kapcsolatunk van ma is, és nemcsak a hallgatók, de az oktatók is gyakran vesznek részt 

programjainkon, vagy lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hallgatók számára bemutassuk a 

tanodát, és gyakorló helyként való szakmai, pedagógiai lehetőségeit, vagy közös konferencián 

mutassuk be eredményeinket. 

A 15 év alatt 450 hátrányos helyzetű tanulót segítettünk abban, hogy ne morzsolódjanak 

le az iskolai tanulásból. Egyes tanulók csak félévet töltöttek nálunk, mert sikerült az 

alapképességeik hiányait pótolni, és folytatni tudták eredményesen a mindennapi iskolai 

feladatokat. Mások 2–5 évet is eltöltöttek a tanodában, mert itt barátokra találtak, jó volt a 

légkör, vagy állandó személyes támogatást igényeltek. Segítettük őket abban is, hogy sikeresen 

felvételizzenek akár érettségit adó középiskolába, vagy jó döntéssel megtalálják a megfelelő 

szakmát, amit szívesen és eredményesen sajátítanak el. Örömmel találkoztunk olyan 

tanulókkal, akik évente beszámoltak a tanulási eredményeikről, szakmunkás-bizonyítványukról 

vagy érettségijükről. Szívesen álltak a tanodások elé, és hiteles tolmácsolói lettek a középiskolai 

elvárásoknak. 

Így érkeztünk a tanodánk 15. évéhez 2019-ben. 

 

C) Intézményként működünk 

 

5. Tanoda, mint szolgáltató intézmény 

Örömmel vettük tudomásul azt a tényt, hogy 2019-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Szociális Államtitkársága állami támogatással intézményként működtetné tovább az eddig 

sikeres tanodákat. A 2019-es pályázatunkat elfogadta mind a megyei kormányhivatal, mind a 

minisztérium, így 2019. januártól a szociális ágazat tanoda szolgáltató intézményeként 

működünk. Győr város támogatásával, az Egyesített Egészségügyi Szociális Intézmény 

biztosított számunkra egy új helyet Győrben a Gyárvárosi Általános Iskola udvarán levő önálló 

épületben, amelyben 96 m2-en már 3 teremben, kis konyhával, mosdókkal ellátott tanodában 

dolgozhatunk. A meglevő bútorainkkal, számítógépekkel és taneszközökkel egy jól kialakított, 

tágas, hangulatos helyen folytathatjuk a tanulók felzárkóztatását. 

25 fő hátrányos helyzetű tanuló felzárkóztatását vállaltuk, de már az első évben 36 fő 

vette igénybe a mindennapi programokat. 10 felkészült munkatársunk – köztük két 

gyógypedagógiai szakos hallgató – foglalkozik naponta az 1–9. évfolyamos tanulók napi iskolai 

gondjaival, leckével, szabadidős programok szervezésével. Az alsó tagozatos tanulók 

részvétele új feladat számunkra. Ez évtől naponta biztosítunk uzsonnát vagy tízórait is a 
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tanulóknak. Nyáron napközi tábort vagy többnapos kirándulást szervezünk számukra. A 

hagyományos táborozás helyett 5 napos panziós szálláson laktunk Veszprémben, hogy ismerjék 

a kulturáltabb szálláshelyet, a svédasztalos reggelit és a saját zuhanyozót. 

A felzárkóztató feladat nehezedett. A tanulóknak már kisebb százaléka él hátrányos 

helyzetben, de aki olyan körülmények között van ma is, az már nagyon sok területen szenved 

hiányt. Szorosabb lett a kapcsolatunk a polgármesteri hivatal humánszolgáltató főosztályával, 

a Családsegítő és Gyermekvédelmi Központtal. A lakáskörülmények, az egyszülős családok, a 

4–7 gyermeket nevelő nagycsaládok tanulást segítő körülményei, anyagi helyzetük nehezítik a 

gyerekek életét. A taneszközeik rendetlensége, a részképességek hiányai és a hiányzások miatt 

szinte megoldhatatlan az iskolai helytállásuk. Egyre nehezebb a hiányokat pótolni, a napi 

nyugodt tanulás légkörét kialakítani, az eredményes továbbhaladást biztosítani. Aki viszont 

igényli, annak nyitva van a tanoda ajtaja minden nap. Vállalunk több tanulót is a tanoda 

tagságába, ha szükséges. 

Nagy feladat ez a tanoda mindenkinek: tanulónak, mentornak egyaránt.  

DE mi „hajózunk, mert hajózni kell” Néha sima vizeken, napsütésben, máskor zavaros, viharos 

időben vagy nagy hullámok között is, a következő segítséget igénylő 450 gyermekért. 
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A szociálpedagógiai felkészülés alkalmazása a tanodai mentori munkában 

 

Varga Attiláné 

Győri Tanoda-Klub, Győr 
 

 

 

1. Szociálpedagógus a tanodában 

2019 júniusában végeztem a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Szociális 

Tanulmányok és Szociológia Tanszékén, mint szociálpedagógus. 

A Győri Tanoda-Klubbal 2017. első félévében ismerkedtem meg a Tanulási képességek 

fejlesztése tantárgy keretében, amikor a tanodát választottam gyakorlati helyszínnek. 

Már néhány alkalom után általános tanulási problémaként jelentkezett a felsősöknél az 

alapvető matematikai képességek (tizes átlépés, osztás-szorzás) bizonytalan használata, amely 

nagy mértékben hozzájárult a rossz jegyekhez, a kudarcokhoz, és sok esetben a lemaradáshoz. 

Következményként motiválatlanná vált a gyermek a tantárgy iránt, és ez is akadályozta a 

továbbhaladásában. 

Ekkor még csak felsősök látogatták a tanodát. 

A gyakorlati időt követően fontosnak tartottam, hogy a gyermekekkel önkéntesként 

folytassam a tanulás segítését. A nyári pótvizsga-felkészítés alatt olyan gyakorlati 

tapasztalatokat szereztem a tanulók megváltozott motivációjával kapcsolatban, hogy a 

szakdolgozatom kutatási témájául választottam. Munkámban sok segítséget kaptam a tapasztalt 

tanodai vezetőktől és kollégáktól. 

A helyszín tökéletesnek bizonyult abból a szempontból is, hogy együtt dolgozhattam a 

szaktanárokon kívül különféle szakon tanuló egyetemi hallgatókkal. Volt közöttük tanító és 

szociális szakirányú, valamint mérnök, mérnöktanár és közgazdász is megfordult a 

tanodában az önkéntes gyakorlata alkalmával. Jelenleg két gyógypedagógus hallgató erősíti a 

tanoda munkáját, akik mint munkatársak heti három-három alkalommal segítik főként az 

alsósok tanulását. 

2017 májusától 2018 augusztusáig tartó időszak EU-s pályázat keretében zajlott és 

ekkor már megjelentek negyedikesek is a szolgáltatást igénybe vevők között. Ez lehetőséget 

teremtett a szövegértés, matematika, szociális és tanulási képességek fejlesztésére fiatalabb 

korosztálynál, és így módunk nyílt a fent említett probléma enyhítésére felsőben. 

Természetesen az idegen nyelvet, a természettudományi ismereteket és az IKT-eszközök 

használatát is gyakoroltuk a gyerekekkel. 

2019 márciusától mint munkatárs veszek részt a tanodai esélyteremtő munkában, 

amelynek szabályozása 2019. január 1. hatállyal átkerült a 1993. évi LXXIX. Ktv-ből a 1997. 

évi XXXI. Gytv. Gyermekjóléti szolgáltatások fejezetben megfogalmazott esélynövelő 

szolgáltatások közé. Eszerint: 
38/B §. 

„(1) A tanoda olyan, elsősorban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 

vagy hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és kivételesen fiatal 

felnőttek számára nyújtott, önkéntesen igénybe vehető társadalmi felzárkózást segítő, a 

személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó, prevenciós szolgáltatás, amely az Nktv. szerinti 
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kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel idején kívül, valamint a tanítási 

szünetekben segíti elő a szociokulturális hátrányok kompenzálását, a tanulmányok folytatását, 

a társadalomba való sikeres beilleszkedést, az életpálya-tervezést és a szabadidő hasznos 

eltöltését. 

(2) A tanoda a szolgáltatásait a helyi sajátosságokra és a gyermekek egyéni szükségleteire 

építve, a szülők bevonásával, a gyermek nevelési-oktatási intézményével, a család- és 

gyermekjóléti szolgálattal, a család- és gyermekjóléti központtal, a helyben elérhető egyéb, az 

érintett korosztály számára szolgáltatást nyújtó intézménnyel, valamint szükség esetén a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer egyéb tagjával együttműködve nyújtja. A szolgáltatásnyújtás 

helyszínén kizárólag tanoda ellátás biztosítható.” 

 

A törvényi szabályozás hatályba lépésétől a tanodák állami finanszírozással működnek. Az 

eddigi gyakorlattól eltérően az iskolától elkülönült helységben kerülhet sor a tanulássegítésre, 

az alap-, valamint kulcskompetenciák gyakorlására. 

 

Szociálpedagógusként a konfliktuskezelés, mediálás is a napi teendőim közé tartozik, hiszen 

a munka érdekében megfelelő érzelmi állapotba kell hozni az egymással konfliktusban lévő 

gyermekeket. Van, akit csillapítani kell, de sok esetben bátorításra van szükség, valamint egy-

egy beszélgetés, a megértő figyelem – néhány esettől eltekintve – meghozza eredményét. 

Mentorként – főként alsós mentoráltjaim vannak – nagyon fontos feladat a tanulási és 

szociális kompetenciák igényének kialakítása a tanulóknál. Az önállóság, önkontroll, önismeret 

néhány olyan konkrét alapkompetencia, amelyek a képessé tétel felé vezető út visszatérő 

állomásai, hiszen a megalapozást követően időszakonként aktualizálni kell. 

A különböző tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknél nagy segítséget jelent a 

gyógypedagógus hallgatók jelenléte, akik az elméleti tanulmányaikat gyakorlatban 

alkalmazhatják. 

Kreatív alkalmakat általában heti rendszerességgel szervezünk. Ilyenkor a 

környezetünket évszaknak és alkalmaknak megfelelően díszítjük. Emellett teret kapnak az 

egyéni kezdeményezések, rajzolás-festés-színezés a szabadidő hasznos eltöltése 

szempontjából. A „Milyen ügyes vagyok” projekt keretében megtapasztalhatjuk mindenki 

erőforrásait, mely lehetőséget teremt a versengés helyett együttműködő attitűd kialakítására is. 

A társasjáték-kultúra megtanítja a gyermekeknek, hogy mindig vannak „vesztesek”, de ez csak 

egy pillanatnyi állapot, amelyen a megtapasztaltak tanulságának segítségével a jövőben 

változtatni lehet. 

Fontos a mozgás, a szabadban eltöltött idő, csapatjátékok vagy sorjátékok, amelyek a 

gyermekek feszültségoldásában jelentős szerepet játszanak. Egy-egy ilyen alkalmat követően a 

gyermek alkalmassá válik a tananyag befogadására, vagy épp a tanulás után levezetésként 

hasznos a társasjáték. 

Az időgazdálkodás megtanítása, az idő fogalma és limitáltsága, a minőségi idő 

igényének kialakítása és megteremtése napi szinten feladat a gyermekekkel való tanulás során. 

Fontos, hogy a gyermek maga is megtapasztalja: rajta is múlik, hogy minél több szabad ideje 

legyen. Ehhez viszont a tanulás sebességén kell változtatni, többféle módszer használatával 

kialakítani a jártasságot, készséget. 

Különféle programok, kirándulások vagy nyílt napok alkalmával a szülőkkel, 

testvérekkel együtt töltött idő kötetlen beszélgetés keretében telik. Ilyenkor megismerhetjük 
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informális keretek között a család szükségleteit, körülményeit. Megtudhatjuk, hogy milyen 

egyéni segítséget vár a tanodától a gyermek és a szülő. 

 
2. Néhány gondolat a kompetenciákról 

2.1. Szakmai és egyéb kompetenciák a gyermeknevelés szempontjából  

Különböző szakokon tanuló hallgatókkal közös munkám során beleláthattam 

kompetenciájukba, és olyan kapcsolódási pontokat találhattunk, amelyekkel egymást is 

segíthetjük. A segítők személyiségén kívül a különféle szakmai kompetenciák árnyaltabbá is 

teszik a tanodai szolgáltatást, hiszen több oldalról közelítjük meg az esetleges problémát, és a 

segítség összeadódik. A szülőkkel és az iskolai tanítókkal, tanárokkal való kooperáció 

eredménye lehet egy-egy jó érdemjegy, amely sikerélményhez juttatja a tanulót, és erre 

alapozhatunk a későbbiekben. 

Jelenleg már kis elsőstől szakmunkástanulóig minden évfolyamról vannak tanodai 

szolgáltatást igénybe vevő diákok intézményünkben. Így még szembeötlőbb a segítők szakmai 

kompetenciájának árnyaltsága és a közös területek. Több nyugdíjas mentortárs és önkéntes 

korábban általános iskola felső osztályait tanította, vagy középiskolában dolgozott 

szaktanárként. Van közöttük matematika-fizika szakos, kémia szakos, természettudományi 

tantárgyakban jártas, történelem, magyar irodalom és nyelvtan tanár. Német, angol 

nyelvtudással is rendelkezésre állnak segítők. Főként a felsősök felkészítésében vesznek részt. 

A pótvizsgafelkészülés során a tanulókkal való sikeres együttműködésünk több tantárgyból is 

eredményes volt. Munka- és mentortársként is napi szinten egyeztetek a kollégákkal, segítem 

a munkájukat a mentoráltjaikkal kapcsolatban, és a segítés kölcsönös. 

Az alsósok esetében nagy szerepe van a tanítóknak, gyógypedagógusoknak a 

tanodában. A kicsiknek még el kell sajátítani az iskolával kapcsolatos szociális és tanulási 

készségeket, megismerni az egyénre, csoportra és a tanodai közösségre vonatkozó viselkedési 

szabályokat. Ezek megalapozásánál van lehetőség szociálpedagógusként bekapcsolódni a 

közös munkába. 

Az elsősöknél az írás-olvasás, számolás területén történő jártasság, készség kialakítása 

sok időt vesz igénybe, amelyre az iskolai időkeretben nincs lehetőség. Mindezek elsajátítására, 

a gyakorlat megszerzésére otthoni segítséggel, vagy amennyiben hátrányos helyzetű, a 

tanodában tehet szert a gyermek. A tanoda profiljának megfelelően a matematikai és 

szövegértési alapműveletek gyakorlását, valamint a szociális és tanulási képességek 

fejlesztését tartja feladatának. 

Több mentor együttes munkájának eredményességéről egy korábbi gyakorlati 

tapasztalatomat szeretném megosztani. 

A negyedikesek iskolaotthonból érkeztek a tanodába, általában már elkészített házi 

feladattal, felszerelés nélkül. Egy alkalommal jelezte az egyik kislány bátyja, hogy húga a 

következő nap angolból felmérőt ír. Ez esetben is a felkészítéshez a tankönyv, a konkrét anyag 

hiányzott. Sajnos a szavakra (magyarul) sem emlékezett a tanuló, és nem volt a birtokunkban a 

melléknév-fokozáson kívül más információ. A kislány érdeklődéssel figyelte a mentorok 

ötletelését a feladatmegoldással kapcsolatban. A rendelkezésünkre álló időben gyűjtöttünk 

néhány melléknevet, melyet az interneten talált szótár segítségével a kislánnyal együtt 

kerestünk ki, mivel kiderült, hogy a könyvalapú szótár használatához nem rendelkezik még 

megfelelő ismerettel. Végül megegyeztünk a tanulóval, hogy célszerű a szabályt megtanulnia 

és begyakorolni. A jobb eredmény érdekében megkértük, hogy tanítási óra előtt nézze át az 

akkor már birtokában levő szószedetet, és memorizálja a konkrét fokozandó mellékneveket. A 
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tanodában segítő önkéntes hallgatók témával kapcsolatos lelkesedése, ötletelése és javaslata 

olyan mértékben motiválta az alsós tanulót, hogy nem pusztán érdeklődést mutatott a tanulás 

során, hanem megtervezte: megbeszéli a barátnőjével, hogy az óra előtti szünetben együtt 

nézzék át a szavakat. Másnap boldogan újságolta, hogy 4-est kapott. 

A tanodát igénybe vevő gyermekeknél az RGYK-HH háttérrel járó környezeti 

hátrányok nem teszik lehetővé, hogy a gyermek a tanuláshoz való pozitív hozzáállást otthoni 

segítséggel elsajátítsa. Ennek hátterében több összetevő is szerepet játszik. Legtöbbször a 

szülők elfoglaltsága, korábbi iskolával kapcsolatos rossz tapasztalata, kompetenciahiány vagy 

nagyszülői segítség hiánya is meghúzódhat a gyermek eredménytelenségének hátterében. 

Ebben nyújt segítséget a tanoda mentorgárdája a hiányt betöltő, esélyteremtő tevékenységével 

elsősorban a tanulóknak, valamint a szülőknek és az általános iskolai tanítóknak, tanároknak. 

A válások számának növekedésével megnőtt a gyermeküket egyedül nevelő szülők 

száma is, így az ő problémájukról sem szabad megfeledkezni, hiszen emiatt a legtöbb gyermek 

eleve hátránnyal indul. Sok esetben a gyermekeknél egyéb diagnózis is nehezíti a haladást, és 

az SNI-BTMN diagnózissal rendelkező gyermek egyéni figyelmet, különleges bánásmódot 

igényel. A szülőkkel való együttműködésre, jó kapcsolat kialakítására kell törekedni. Napi 

szinten rugalmasan kell kezelni a gyermek fejlesztését, egyeztetve a házi feladattal, és iskolai 

előmenetellel kapcsolatban. A nem megfelelő viselkedés jövőbeli javítása érdekében is napi 

szintű teendői vannak a szociálpedagógusnak és a szaksegítőknek egyaránt. 

Az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal való napi-heti konzultáció elengedhetetlen 

hiszen a gyermek fejlődése érdekében a felnőttek együttműködése alapvető szükséglet a 

gyermek számára. Amennyiben tanúja a higgadt beszélgetésnek, illetve előmenetelét latolgató 

egyeztetést hallja, az iránymutatásként is szolgálhat számára. Amennyiben a szülőt is sikerül 

bevonni a napi-heti konzultációba, az eredmény egyre több esetben visszaigazolja a széleskörű 

együttműködés jótékony hatását, amely a gyermek viselkedésében, a tanuláshoz való 

megváltozott hozzáállásában nyilvánul meg. 

Jelenleg a tanodásaink túlnyomó része fiú, a segítők nők. Korábban volt az egyetemi 

hallgató segítőink között férfi, és megtapasztalhattuk, hogy a tanodásoknak mennyire 

szükségük van – főként a fiúgyermekeknek – a férfimodellre. A tanodában megjelenő 

gyermekeket többnyire egyedülálló anyák nevelik, vagy átmenetileg nevelő apák jelennek meg 

a hátrányos helyzetű családok életében. 

A tanári pálya is elnőiesedett, kevés a férfi tanár. Nagy problémaként jelentkezik a fiú 

gyermekek esetében, hogy egyre inkább nők veszik körül 14 éves korukig őket, de a nevelés 

szempontjából is nagyon hiányzik a férfi motiváció, viselkedési minta, amelyet sajnos szakmai 

kompetencia nem pótolhat. 

 

2.2. A gyermekekben kialakítandó kompetenciák jelentősége  

A világban végbemenő, egyre gyorsuló társadalmi változások miatt felmerült az igény, hogy az 

iskolák a ténytudást háttérbe szorító használható tudást adjanak át, és ezt támogató különféle 

készségeket, alkalmazható kulcskompetenciákat alakítsanak ki. 

Óhidy (2006a) is utalást tesz az iskolák szerepével kapcsolatban arra, hogy a 21. század 

emberét egy olyan társadalomban való életre kell felkészíteni, amely ma még nem létezik. Már 

a múlt század második felében megfogalmazódott több szupranacionális szervezetnél (OECD, 

UNESCO, EU) az oktatás aktuálissá tétele, amelynek következményeként 1996-ban a sok 

oktatáspolitikai koncepcióból az élethosszig tartó tanulás pedagógiai paradigmává érett (Óhidy 

2006b). 
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Mi az üzenete az élet hosszig tartó tanulásnak?  

Óhidy (2006b) a tanulmányában a tanulási folyamatot helyezi középpontba. 

Egyrészt az emberi tanulás befejezésének lehetetlenségéből indul ki, másrészt a 21. 

század társadalmi, politikai, gazdasági változásai indokolják az ismeretek folyamatos 

aktualizálását. A tanulási folyamat magába foglalja a tudásszerzést, a képességek és készségek 

fejlesztését, a motivációt, az értékek és egyéb személyiségvonások kialakítását, fejlesztését. 

Esélyt jelent a tárgyi világgal való és a szociális kapcsolatok kiépítésére, a kommunikációra 

és az együttműködésre, végül a tanulási képesség és a motiváció megszerzésének 

lehetőségére. Középpontjában a tanuló személye áll, és az önállóan irányított tanulásszervezés 

(Óhidy 2006b), amelyre fel kell készíteni a gyermekeket. Ezért is fontos a motiváció 

megszerzésének lehetősége, amelyet először ki kell alakítani a gyermekben ahhoz, hogy a 

későbbiekben felnőttként alkalmazhassa, és a tanulás segítségével aktualizálni tudja az életét. 

„Senkit nem lehet tanulásra kényszeríteni. A tanuló személy feladata a saját tanulási 

folyamatának megszervezése és irányítása.” (Achtenhaugen–Lempert 2000, Id: Óhidy 2006b: 

94) 

A támogatás történhet indirekt módon, a tanulási környezet megfelelő kialakításával, 

illetőleg direkt módszerrel a szülők, a tanárok segítsége által. Óhidy (2006b, Id: Behrmann–

Schwarz 2003) felhívja a figyelmet a megváltozott tanári szerepre is. Eszerint a tanár facilitátori 

szerepet tölt be, a tanulási folyamat kísérője, a problémamegoldás modelljének bemutatásával 

irányt mutat a tanulóknak, és támogatja problémamegoldó képességnek, tudásszerzésének 

szisztematikus fejlesztését. 

A fent felsoroltakban jelentős szerepe van a szociálpedagógusnak a tanodában. Egyfelől 

segítő-támogató, a tanulókkal együtt dolgozó partner, másrészt koordinátorként irányít. 

Konkrét tananyag mellett viselkedésével példát mutat, tanulási fortélyokat ad át, és így 

szocializátori /szocializációs feladatot lát el (Óhidy 2006b). 

 

2.2.1. Az alapvető kompetencia-területek 

A tanodában három fő területre fókuszálunk. Ezek között fejleszteni törekszünk egyéni, 

személyre szabott kompetenciákat, amelyek esetében az iskolához, az élethez szükséges 

általános önállóság, önkontroll, önismeret kialakítására törekszünk. A kognitív kompetenciák 

körében kiemelten figyelünk az „eszközök” használatára való felkészítésre, amelyek lehetnek 

valós fizikailag létező technikai segédeszközök: így a ceruzafogás, körző, vonalzó stb. 

használata, számítógépek, tabletek, okostelefonok készségszintű alkalmazása, szótárhasználat, 

valamint ide tartozik a nyelvhasználat, az íráskészség kialakítása, fejlesztése, a szimbólumok 

ismerete, továbbá az információk, ismeretek és készségek általánosságban is. A különböző 

szociális kontextusokban való eligazodás, magatartás, viselkedés, interaktivitás jelenti azt a 

harmadik alapkompetencia-területet, amelyben a hozzánk járó gyermekek készségeit 

gyarapítani törekszünk. A cél a korábban elsajátított önkontroll, autonómia segítségével 

együttműködés elérése és a konfliktuskezelés képessége, akár multikulturális közegben is 

(Óhidy 2006a). 

Mindezen területeket bemeneti mérésekkel vizsgáljuk tanodánkban, amelynek során az 

egyén önmagáról kialakított képét, aktuális alapvető ismereteit, tudását (szövegértés, 

matematika, tanulási és szociális kompetencia) feltérképezzük, és egyéni fejlesztési motivációs 

tervet készítünk számára. A Győri Tanoda-Klub fennállása óta – már 15 éve – ezt a gyakorlatot 

követi a szolgáltatást igénybe vevő tanodásainál. 
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Az autonóm cselekvési kompetenciák feltétlenül szükségesek az egyén tanulási 

folyamatában, az életkori változásokhoz való folytonos alkalmazkodáshoz, valamint a tudatos 

tanulási folyamat irányításához. Ezen a területen igyekszem szociálpedagógusként minél 

szélesebb körben segítséget nyújtani, és az iskolához, az élethez szükséges attitűdöt kialakítani 

a gyermekeknél. A motiváltság kialakítása és megtartása gyermekkorban szükséges, és 

amennyiben lehetséges, még alsós időszakban. Az ötödik–hatodik osztály közötti átmenetben 

is támogatásra szorul a gyermek, hiszen felsőben már az alapvető műveletek kombinálása 

elvárás. Mivel hátrányos helyzetükön felül különféle tanulási nehézséggel küzdő gyermekek 

jelennek meg egyre nagyobb arányban a tanodában, ezért a gyógypedagógus kollégák, valamint 

tapasztalt szaktanárok munkája nélkülözhetetlen. 

A másik területen a különböző szociális kontextusokban való eligazodni tudás, 

magatartás, viselkedés, interaktivítás kialakítása esetében a szociálpedagógus kompetenciája 

találkozik a gyógypedagógus, tanító kompetenciájával, kiegészítik egymást, és 

együttműködésük nagyban segíti a gyermek fejlődését. 

A tanodai szaktanárok a kognitív kompetencia területén, a tantárgyi kompetenciájuknak 

megfelelően ismerettel, jártassággal, készséggel, képességgel látják el a gyermekeket. A 

magabiztos tantárgyi tudás kialakítására törekszenek, és az egyéni képességek 

figyelembevételével végeznek fejlesztést. 

A tanoda menedzsmentje ahhoz, hogy biztosítani tudja a szakemberek jelenlétét, a fent 

felsorolt alapvető kompetenciaterületeken egyetemi workshopokon is részt vesz, valamint 

toborzást végez. 
 

2.2.2. Kulcskompetenciák gyakorlása a tanodában 

A nyolc kulcskompetencia elsajátítását megfogalmazásukkor a kötelező iskolai oktatás végére 

tűzték ki célul a korábban már említett szupranacionális szervezetek (OECD, Európa Tanács, 

Európa Bizottság).  

Első helyre az anyanyelvi kompetenciát teszik, hiszen ez a kommunikáció alapja, 

történjen az szóban vagy írásban. Ezt szolgálja a szövegértés gyakorlása, a szókincs bővítése a 

tanodásainkkal. Ehhez kapcsolódik az idegen nyelvi kompetencia – a kötelező nyelvtanulás 

(német, angol) – amely a kultúrák közötti közvetítést, megértést segíti elő. Az IKT 

kompetenciák ugyancsak lényeges szerepet töltenek be a kommunikációs készségekben. 

Ehhez a kompetenciához az eszközökkel való bánni tudáson kívül az angol nyelv 

felhasználószintű tudása elengedhetetlen. Sok gyermek önszorgalomból „képezi magát” ezen a 

téren. 

A matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, a 

természettudományi ismeretek és módszerek, valamint a technológiai kompetenciák egy 

blokkban kerültek említésre, hiszen ez a kompetencia-együttes az egyént a mindennapok 

problémáinak megoldására kell, hogy felkészítse (Óhidy 2006a). Lényeges aktuális feladat 

például a felelős hulladékkezelés, amelyhez nélkülözhetetlen az elméleti ismeretek mellett, 

hogy már a gyermekek is napi rendszerességgel eszerint éljenek. Az eredményességet növeli a 

felnőtt modell szükséges, környezettudatos hozzáállása, példamutatása. 

A kompetenciák kombinált használatára már 3. osztálytól szükség van, de felsőben már 

az alkalmazni tudásuk követelmény. A következő példával szeretném állításomat 

alátámasztani: 

A hangulat érkezésemkor nagyon passzív volt, a két hetedikes tanuló becsukott könyv 

felett „várta”, hogy valaki segítsen nekik a kémia-felkészítésben. Miközben nekikészültünk a 
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tanulásnak, elmeséltem nekik, mennyire szerettem a kémiát, és örülök, hogy most megint 

lehetőségem nyílik ismételni. Csodálkozva néztek rám, de egy kis idő múlva lelkesedésem 

átragadt, és sikerült bevonnom őket az aktív tanulásba. Először kértem, hogy nézzük át együtt 

a tananyagot. Ezután szinte észrevétlenül kezdték értelmezni az olvasottakat. Amit nem 

értettek, annak utána néztek, maguktól felfedezték, hogy a lap alján az apró betűs részben 

hasznos információ van.  A szöveges rész értelmezése után beszéltünk a szövegértés 

szükségességéről, a tantárgyra való ráhangolódásról. Egy képlet megismerését és a 

behelyettesítést követően a számolás során értelmeztük a törtek és az arányok gyakorlati 

használatát, logikáját. A tananyagon kívül ismétlésként a periódusos rendszert is átnéztük. A 

lelkesedés fokozódott, amikor választhattak belőle egy-egy tetszőleges elemet – a fiú az aranyat 

a leány az ezüstöt választotta, – majd azt behelyettesítették a képletbe. A választott elem 

megoldása sokkal érdekesebb volt, mint a példában szereplő szén. Élvezték a feladatot, másnap 

pedig érdeklődéssel várták a folytatást. 

A tanulás tanulásához tartozik a saját tanulási folyamat szervezésének, irányításának és 

fenntartásának képessége, a hatékony időbeosztás, új információk szűrése, beemelése. Ide 

tartozik a kritikus, de pozitív önértékelés, kezdeményezőképesség, tanulási lehetőségek 

megragadása, és a stratégiák alkalmazása is. 

A szociális kompetenciák az interperszonális képességeket foglalják össze. Ide sorolható 

az egyénekkel és csoportokkal való együttműködés, konfliktuskezelés készségei, de a 

közösségi életben való részvétel is. 

A kompetenciák között szerepel a vállalkozó attitűd kialakítása is, amely rugalmasságot 

feltételez, alkalmazkodó képességet, felelősségvállalást, kezdeményezőkészséget, stratégiai 

gondolkodást, kockázatelemzést, SWOT-analízist vár el az egyéntől.  

A kulturális kompetenciához egyrészt megértő magatartást rendelnek, tájékozottságot 

várnak el. Idesorolják a történelmi összefüggések megértését, a különféle művészeti alkotások 

megbecsülését és a kreatív megnyilvánulást, problémamegoldó készséget (Óhidy 2006a). 

 

Összegzés 

A kulcskompetenciák megfogalmazásától több mint 20 év telt el.  A Győri Tanoda-Klub is 15 

éve végez méréseket, fejlesztéseket, hogy segítségükkel a szolgáltatást igénybe vevők ne 

kerüljenek a lemorzsolódók közé.  

A felsorolt kompetenciák tanulmányozásában, alkalmazásában szociálpedagógusként és 

mentorként is egyre több tapasztalatra teszek szert. Ebben segítségemre szolgál, hogy leendő 

tanítókkal, gyógypedagógusokkal és gyakorlott tanárokkal dolgozhatok együtt a gyerekek 

motiválásán. 

 

 

Irodalom 

 

Óhidy A. 2006a. Az élethosszig tartó tanulás és az iskola. Új Pedagógiai Szemle 9: 109–120. 

Óhidy A. 2006b. Lifelong learning – az oktatás politikai koncepciótól a pedagógiai 

paradigmáig. Új Pedagógiai Szemle 11: 89–98.  
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Mentori munka gyógypedagógus hallgatóként 

 

Somogyi Zsófia 

Széchenyi István Egyetem, másodéves, gyógypedagógus hallgató, 

Győri Tanoda-Klub, Győr  
 

 

 

1. Bevezetés 

Somogyi Zsófia vagyok, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, másodéves, 

gyógypedagógus hallgatója, valamint a Győri Tanoda-Klub mentora. Az előadás során 

szeretnék kitérni a tanoda működésére, a képzésre, amelyen részt vettem, az elmúlt egy év 

tapasztalataira és az élményekre, amelyeket a munkám során szerzek. A példáimon keresztül 

szeretném szemléltetni, hogy miden nehézség ellenére miért jó nekem, hogy az egyetemi 

tanulmányaim mellett a tanodában dolgozhatom. Bár nem kimondottan a gyógypedagógiai 

ellátás keretébe tartozik a jelenlegi munkaköröm, rengeteg tapasztalatot szerezhetek a jövőre 

nézve. Pályám során leginkább gyerekekkel szeretnék majd foglalkozni, ahogy most is teszem.  

 

2. A képzés  

2019 decemberében került sor a Szociális-tanulási képességek fejlesztése a tanoda-klubban 

című tanfolyamra, amelyre dr. Gróz Andrea hívta fel a figyelmemet. Bár amikor jelentkeztem, 

még nem tudtam, hogy pontosan miről is fog szólni, szívesen jelentkeztem. Úgy éreztem, hogy 

csakis nyerhetek vele, ami később be is igazolódott. Sok tapasztalatot szerettem volna gyűjteni, 

amelyek segítséget nyújtanak a tanulmányaim és a későbbi munkám során. 

A képzés összesen harminc órás volt a szorgalmi időszak végén, amely húsz óra elméleti 

oktatásra és tíz órás helyszíni gyakorlatra tagolódott fel. A tanúsítvány átvételének feltétele 

ennek az elvégzése és egy záródolgozat beadása volt, amelyben a gyakorlaton tanultakat kellett 

kifejteni két oldalas terjedelemben. Az oktatást dr. Szakácsné Foki Katalin és dr. Csetényi 

Istvánné vezették.  

 

2.1. Elméleti oktatás  

Az elméleti tananyag elején megismerhettük a tanodák felépítését és a tanárnők által 

működtetett intézmény történetét. A győri tanoda idén 15 éves múltra tekint vissza, ez idő 

alakult ki ez a letisztult, kidolgozott működés. 

A tanoda főleg a hátrányos helyzetű gyermekek szociális és tanulási felzárkóztatásával 

foglalkozik. A foglalkozásokra a tanítás után kerül sor, amelyen a szaktanárok segítenek a 

tanulóknak megírni a házi feladatokat, szerepet kap a pályaorientáció, a jogi ismeretek, a 

családok segítése és a délutáni étkeztetés. Fontosnak tartják az ünnepek és a hagyományok 

megismertetését a gyerekekkel, az udvari és a társasjátékok szerepét a szociális fejlesztésben. 

A pedagógusok igyekeznek minél jobban megismerni a tanulókat és a családjaikat, így 

rendszeresen tartják a szülőkkel a kapcsolatot és időnként családlátogatásokat szerveznek. Ezen 

kívül a gyerekek tanáraival is jó kapcsolatot ápolnak. A képzés ideje alatt a Fekete István 

Általános Iskolában működött a klub, ahol két tantermet kaptak meg délutánra. Ekkor a 

pedagógusok önkéntes alapon vettek részt a programban. 
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A további témák közt megtalálható volt többek között a kommunikáció, a 

konfliktuskezelés, a szociális képességek, a tanulási képességek, a célkitűzések, az önismeret, 

a kompetencia fogalomköre, a magatartás és a szabadidős foglalkozások. A képzés során a 

legtöbb elméleti anyagot gyakorlatban is kipróbálhattuk. Kommunikációs, önismereti, 

prezentációs, konfliktuskezelési gyakorlatok és játékok színesítették a tananyagot. Nekem ezek 

tetszettek a legjobban, mivel kicsit lazítottak az előadási kereten és tréning-szerűvé tették ezt a 

két napot. Emellett természetesen jobban el tudott mélyülni a friss tudás.  Olyan témaköröket 

érintettünk, amelyek nemcsak a pedagógiai munkánk során fog segítséget nyújtani, hanem akár 

a magánéletünkben is. Az egyetemi tanulmányaim során természetesen később találkoztunk 

ezekkel a fogalomkörökkel, de ez a többlettudás sokat segített mindenkinek, aki részt vett a 

képzésen. Sokszor saját tapasztalatokat tudtunk adni a többieknek az egyetemi előadásokon 

elhangzottak alátámasztására. 

 

2.2. Gyakorlat  

A helyszíni gyakorlatot január végéig kellett teljesítenünk, ezután kellett beadnunk beszámoló 

dolgozatot. 

Az iskolában az egyik terem a tanoda saját bútoraival volt felszerelve. Ide tartoztak a 

székek, az asztalok, a polcok, a szekrények és a számítógépek is. Délelőtt az iskola saját órákat 

is tartott a teremben, és sajnos néhány széket megrongáltak. 

Végre megismerhettük azokat a tanulókat, akikről már sokat hallhattunk a képzés során. 

Főleg a házi feladatok megírásánál segíthettünk és az utána következő játék lebonyolításában. 

Ezekhez is kreativitásra volt szükségünk. Többször különböző szemléltetőeszközöket találtam 

ki a gyerekeknek. Ilyen volt például, amikor a János vitéz tanulásánál együtt rajzoltuk az 

eseményeket a kislánnyal. A beszélgetések során megismerhettük a gyerekeket, a 

gondolataikat, a problémáikat, a szokásaikat. A pedagógusok is meséltek róluk és a családi 

helyzetükről. Korábban nem szembesültem még ennyire a hátrányos helyzet problémakörével. 

Meglepett a tény, hogy mennyire alacsony az az egy főre jutó havi összeg, amelytől segítséget 

kapnak a családok. 

Mivel első évesek voltunk, még nem volt ennyire közvetlen és aktív gyakorlatunk. Egyből 

éreztem, hogy nagy szükségem lenne több hasonló élményre, ezért a vizsgáim után ott töltöttem 

a délutánjaimat a gyerekek között. Az egyik ilyen alkalmon Sári néni megkérdezte 

néhányunktól, hogy lenne-e kedvünk mentorként dolgozni a tanodában a jövőben? Erre azért 

volt lehetőségük, mert beadtak egy pályázatot, amely megnyerésével lehetőségük nyílott 

fiatalok alkalmazására. A pályázatnak akkor még nem volt eredménye, de a mögöttük álló aktív 

évekkel jó esélyük volt az elnyerésére. Arra kért minket, hogy küldjük el az önéletrajzunkat 

nekik e-mailben. Rövid időn belül értesítettek, hogy én nyertem el a lehetőséget a munkahely 

betöltésére. Ezután is rendszeresen látogattam a foglalkozásokat és segítettem a költözésben az 

új épületbe. Itt két terem, egy előtér, egy kis iroda, külön mosdó és konyharész található. A 

márciusi indulás előtt tartottunk értekezletet, amelyen megismerhettem az összes új kollégámat.  

Februárban kiderült, hogy a tanoda megnyerte a pályázatot, 2019 márciusától hivatalosan 

is mentorrá váltam.  

 

3. A munkakör feladatai  

Jelenleg mentori munkakört töltök be Győri Tanoda-Klubban. Emellett az én feladatom a zenei 

programok szervezése Hallgasd és élvezd! elnevezés alatt. 
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3.1. Mentori feladatok  

Heti nyolc órát dolgozom, három napra elosztva. Ezt rugalmasan az egyetemi tanulmányaimhoz 

igazíthatom minden félév elején. Ennek köszönhetően sokat találkozhatom a gyerekekkel.  

Három mentoráltam van. Elsőnek a harmadikos, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő lányt említeném, akinek kisebb tanulási nehézségei vannak 

matematika terén. Ő természetét tekintve nagyon eleven és szókimondó, szeret viccelődni. 

Legjobban csak ráirányuló figyelemmel motiválható. A tanodai játékok közül a kedvence a 

Monopoli, karácsonyra ezt kért a szüleitől. Ennek nagyon örülök, mert a bankos szereppel 

folyamatosan javít a matematikai képességén ötszázas számkörben. A bátyja is a tanoda tagja.  

A második tanulóm is lány, ő ötödik osztályos. Neki is matematikából vannak a 

leggyengébb jegyei, viszont kimagasló humán tárgyakban. Szeptembertől történelmet is tanul, 

amely jelenleg a kedvenc tantárgya. Sajnos nehezen lehet rávenni a matematika gyakorlására, 

így általában más pedagógust kérek meg erre a feladatra. Az ő hangulata ingadozó, de általában 

nagyon kedves és figyelmes. Szívesen tanul kisebbekkel, amellyel a mi munkánkat is segíti és 

saját magát is fejleszti. Két bátyja is a tanodába jár. 

A harmadik gyermek egy magántanuló fiú, aki ötödik osztályos szintén és ADHD 

diagnózissal rendelkezik. A másodikként említett lány az osztálytársa, így tőle szoktunk 

tájékozódni az osztály haladásáról a tananyagban. Osztályozóvizsgára is mi készítjük fel a 

tanárok által megadott szempontok szerint. A vele való tanulás sokszor igazi kihívás. Nagyon 

okos és gyorsan lehet vele haladni, ha éppen olyan hangulatban van, de időnként előfordul, 

hogy semmivel sem lehet motiválni akár egy hétig. Ezeket a lemaradásokat viszont hamar be 

lehet hozni, amikor kilépett ebből az állapotból. Szociális területeken is sokat fejlődött már, 

mióta nálunk van. Korábban nem volt semmilyen közösségnek sem a tagja huzamosabb ideig. 

Sok dolgot tanulok nála, amely a későbbiekben is segíteni fog, például ilyen az állandó 

figyelemfelkeltés, motiválás; már tudat alatt is kerülöm a kizökkentő helyzeteket és kérdéseket. 

Ezek fokozatosan belém ivódnak, ahogy vele foglalkozom. Az ő anyukájával hetente 

egyeztetem a fejlődés menetét. 

A gyerekekkel való tanuláson kívül évente többször állapotfelmérő teszteket veszünk fel 

velük. Ezzel mérjük a szociális, a tanulási, az alapműveleti és szövegértési képességek 

fejlesztésének eredményességét. A dokumentációhoz tartozik a fejlesztési napló írása és a saját 

munkánk lejegyzése is. Ezek nemcsak a papírmunkát ismertetik meg velem, hanem olyan 

formátumokat, amelyekkel a jövőben még nagyon sokat kell foglalkoznom. Ezáltal lesz egy 

összegyűjtött ötlettáram a felhasználható módszerekből. Segíti a jelenlegi munkám ellenőrzését 

és javítását is. 

Az épületet a gyerekekkel együtt takarítjuk, általában zárás előtt fél órával állunk neki. 

Minden nap felsöprünk, elmosogatunk és hetente többször felmosunk. Erre természetesen 

szükség van, de a tanulók felelősségvállalását, munkához való viszonyát, ügyességét is fejleszti. 

Minden délután uzsonnáztatunk, ezt is közösen készítjük el. Az segít, aki éppen ráér. Itt 

gyakorolhatják a késhasználatot, a higiéniás alapismereteket, könnyebb ételek előkészítését. 

 

3.2. Hallgasd és élvezd!  

A Hallgasd és élvezd! programsorozatra kettő-három havonta került sor. Azért én kaptam ennek 

a szervezését, mivel korábban zenei tanulmányokat folytattam és hegedűművésznek készültem. 

Célom, hogy a gyerekek kicsit megismerkedhessenek a komolyzenével és akár közelebb 
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kerüljenek hozzá. Ehhez nagyon ismert zeneműveket mutatok nekik különböző módon. 

Természetesen egyik foglalkozást sem tettem kötelezővé, de szinte mindenki lelkesedett értük.  

Első alkalommal egy volt osztálytársammal hegedűduókat játszottunk nekik. Ámulattal 

hallgattak minket, ami nagyon megható volt. Népdalfeldolgozásokat és Mozart: Egy kis éji 

zenéjét adtuk elő, természetesen volt, aki felismerte őket. A rövid koncert után mindenki 

hegedülhetett egy kicsit. Előre elmondtam nekik, hogy óvatosan kell vele bánni. Egyesével 

kapták kézbe a hangszert és addig lehetett náluk, ameddig rá nem éreztek az ízére. Az egyik 

kicsinek túl nagy volt, úgyhogy a hangokat én fogtam le, neki csak húzni kellett a vonót. Minden 

szabályt betartottak és nem kapkodtak a hangszer közelében. Nagyon élvezték, úgyhogy majd 

még szeretnék egy hasonló foglalkozást. Az egyik fiú semmiképp nem szeretett volna részt 

venni rajta és nem is erőltettem. Utána odajött hozzám, hogy kintről hallotta a zenét és nagyon 

tetszett neki. Ezt igazi sikerélménynek könyveltem el, legközelebb biztos nem fogja elutasítani 

a lehetőséget. 

A második alkalommal kicsit rendhagyó módon emlékeztünk meg a zene világnapjáról. 

Készítettem egy válogatást a legismertebb komolyzenei művekből (Wagner: Valkűrök 

lovaglása, Bizet: Carmen nyitány, Csajkovszkij: Diótörő részletek stb.). Ezek hallgatása közben 

kellet rajzolniuk valamit nekem A5-ös méretben. Hogy ne zavarjuk a többi tanulót, 

mindenkinek egyesével adtam a kezébe a telefonomat fülhallgatóval. Megkérdeztem tőlük, 

hogy milyen hangulatuk van és hogy milyen zenét szeretnének hallgatni, vidámat, szómórút, 

gyorsat, lassút. Zenehallgatás előtt elmondtam nekik, hogy milyen jeles nap van aznap, és hogy 

ezt csak ő fogja hallani, a kettőnk titka lesz. Nagyon tetszett mindenkinek, volt olyan, aki több 

zenét is kért. Legtöbben ismerték a részleteket és örültek neki. Mindegyik után megbeszéltük 

röviden, hogy mit hallott, mit gondol róla, majd elmondtam a fontos tudnivalókat. Ezeket 

természetesen az ő tudásukhoz igazítottam. A rajzok között vannak hangszerek, táncosok és 

absztrakt művek is. Fontosnak tartottam, hogy az összegzésnél én is megláttam az 

összefüggéséket, amelyeket ők éreztek. 

Nagyon sikeresnek tartom ezeket a programokat. A következőt karácsony előtt szeretném 

tartani, a Diótörővel a főszerepben. A jövőre nézve is sok tervem van még: más hangszerek 

bemutatása (fuvola, gitár, kürt stb.), kifejezetten egy zeneszerző életének és munkásságának 

ismertetése játékosan (például Bartók Béla vagy Kodály Zoltán), más zenei stílus bevonása 

feldolgozásokkal, énekek tanulása konkrét témával (például egy ünnepkör), táncos-mozgásos 

foglalkozás. Minden lehetőséget szeretnék izgalmassá tenni. A zeneszerzők ismertetését 

Remélem, ezeket is hasonló lelkesedéssel fogják fogadni. 

 

4. Programok: tábor, kalandpark  

A tanuláson kívüli programok közül kettőt emelek ki, a nyári tábort és a kalandparkot. 

 

4.1. Nyári tábor  

Nagyon örültem, amikor kiderült, hogy táboroztatni fogunk, mivel én eddig még csak 

táborozóként vettem részt hasonló eseményeken. Az úticél Veszprém volt. 

Győrből vonattal érkeztünk és egy szép panzióban szálltunk meg egy hétig, amelyet már 

ismert Kati néni egy korábbi kirándulásról. A programok között szerepelt az állatkert, a 

várbörtön, a Püspöki Palota, esti focizás, szabad játék a játszótéren. Én Veszprém megyei 

születésű vagyok, de sok minden nekem is újdonságnak számított. Volt olyan program, amely 

közös volt a somlóvásárhelyi tanodával, így új gyerekekkel ismerkedhettek meg a mieink. A 

panzióban reggelit és vacsorát kaptunk, az ebédet rendszerint a programok helyszínén 
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fogyasztottuk el. Többször ebédeltünk pizzát és kétszer egy kis étteremben ettünk. Az étkezések 

rendben folytak. A gyerekek nagyon élvezték a svédasztalos reggelit és az éttermet, mivel 

legtöbben még nem tapasztaltak ilyen dolgokat. Kétszer-háromszor is fagylaltoztunk. A tíz 

évnél idősebb gyerekeket vittük magunkkal, de így is szembesültem a honvágy feltörésével a 

kisebbeknél. Ezeket sikerült telefonálással és egy kis odafigyeléssel enyhíteni. Szerencsére a 

focistasérüléseknél nagyobb gond nem történt, ezeket minden este elláttuk. A legizgalmasabb 

számomra az éjszakai felügyelet volt. A kártyapartik után elküldtük aludni a gyerekeket, majd 

miután mi is elkészültünk a lefekvéshez, ellenőriztük, hogy mindenki a saját szobájában van-e 

és alszik-e. Minden nap elfáradtak a diákok, így nem volt egyik éjszaka sem nagy mászkálás. 

Napközben csak kisebb nézeteltérések voltak köztük, rendesen viselkedtek minden helyen.  

Hatalmas élmény volt nevelőként részt venni a táborban. Átérezhettem a gyerekszámolás 

és az időbeosztások fontosságát, és azt is, hogy mennyi téren szerezhetnek új ismereteket egy 

ilyen kirándulás alkalmával a tanulók.  

 

4.2. Kalandpark a Püspökerdőben 

Ősszel került sor a kirándulásra. Mivel én az egyetem kollégiumában lakom, ott csatlakoztam 

a csapathoz. A táboros élményeimnek köszönhetően már kisebb rutinnal álltam a program elé.  

Az első konfliktus abból eredt, hogy bizonyos magasság alatt nem mehettek fel a pályákra 

a gyerekek. Velük aznap a játszótéren és a tisztáson fociztunk, bújócskáztunk. Az alacsony 

gyakorló pálya után a többi gyerek felmehetett a legmagasabb pályára is. Nagyon bátrak voltak, 

én féltem volna olyan magasan. Az egyik lány féltávon megijedt és nem segített erőt gyűjteni 

a bátorításunk sem, így neki az oktató segített lejönni. Más probléma nem merült fel. Ebédre 

többféle pékárut szereztünk be. A végén a kicsiket is felöltöztettük a felszerelésbe, és a gyakorló 

pályát kipróbálhatták ők is nagy örömükre. Legközelebb már mehetnek a nagy pályákra is. Kati 

néni biztosította őket, hogy hamarosan újra ellátogatunk ide. 

Kellemes délutánt töltöttünk el, a gyerekek is nagyon élvezték.  

 

5. Kommunikáció a gyerekekkel és a szülőkkel  

Mivel délutánonként gyerekekkel vagyok körülvéve, folyamatosan gyakorolhatom, hogyan 

tudok leginkább szót érteni velük és milyen témák érdeklik őket. 

Már a képzésen megéreztem az első gyakorlati alkalomkor, hogy fontos ezt gyakorolni, 

hogy később ne ütközzek ilyen problémákba. Nekem is ki kellett bontakoznom a gyerekek 

körében és azt hiszem ez mostanra már sikerült. Meg kell tanulni, hogy mire hogyan kell 

reagálni és melyik reakciónak mi lesz a következménye. Ezeket hiába tanulnám könyvekből, 

nem lehetne elég jól szemléltetni. Megismerhetem a különböző korosztályok életkori 

sajátosságait, az érdeklődési körüket, milyen filmeket néznek, a problémamegoldási 

stratégiáikat, a nyelvi nehézségeiket, hogyan vélekednek a világról, mi jut el hozzájuk a felnőtt 

tartalmakból a médián keresztül, hogy dolgozzák fel a politikai tartalmakat, mik az értékek 

számukra, milyen játékokat részesítenek előnyben, a tananyagokat miért sajátítják el nehezen 

és még sorolhatnám sokáig. Érdekes összehasonlítani a jelenlegi tapasztalataimat a korábban 

bennem élő dolgokkal és az emlékeimmel. Olyan következtetést nem tudok és nem is szeretnék 

levonni, hogy jobbak vagy rosszabbak, de azt elmondhatom, hogy nem csalódtam, minden nap 

élvezet valami újat megtanulni róluk. A tanodába többször is jártak ez idő alatt külföldi 

gyerekek, akik menekült státusszal kapták meg a hátrányos helyzetű papírt. Az első ilyen 

találkozás nem sikerült a legjobban, de ma már teljesen természetesnek érzik a jelenlétüket. 
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Fontos volt ebben a folyamatban a beszélgetés, amihez a mentorok kezdeményezése is kellett 

sok esetben. Ezzel érzékenyítettük őket a többi kultúra felé. 

Ennyi idősen és ilyen kevés tapasztalattal szerintem a legnagyobb nehézséget a tisztelet 

és a bizalom elnyerése okozza, főleg olyan gyerekek körében, akik a legtöbb felnőtt felé nem 

teszik ezt meg. Emellett a motiváció és a figyelem fenntartásával akadnak még gondjaim. Ezek 

mindennapi küzdelmet jelentenek számomra, de folyamatosan tanulom a módszereit. Úgy 

érzem, minden nap bővül a tudásom ezekbe az irányokba is. 

A szülőkkel való kommunikáció is sok nehézséget hordoz magában. Itt nem csak a 

tapasztalatlanság, hanem a fiatalságom is közrejátszik. Sokszor nem tudom meddig és mennyire 

lehet belemélyedni egy-egy témába velük. Az ilyen kérdésekben segítségemre van a többi 

kolléga. 

A feladataim közé tartozik a családlátogatás is. Korábban nem gondoltam, hogy én valaha 

is meg fogom ezt tapasztalni, mivel úgy érzem ez ma már nagyon kimarad az intézmények 

feladatköréből. Mégis örülök, hogy részem lehet benne. Megismerhetem a hozzám tartozó 

gyermekek otthonát, tanulási környezetét. Kötöttségek nélkül lehet beszélgetni a szülőkkel és 

a tanulókkal is. Érdekes volt megfigyelni, hogy hogyan viselkednek az otthoni környezetben. 

A tapasztalataimat kiválóan fel lehet használni a tanulási helyzetekben, a gyermekekkel és a 

szülőkkel elmélyülhet, bizalmasabbá válhat a kapcsolat. Akár kérdés nélkül is megérhetek egy 

nehezebb és bonyolultabb helyzetet. A jövőben, ha fogadnak a családok, szívesen alkalmaznám 

ezt a szokást. 

 

6. Folyamatos gyakorlat az egyetemi tanulmányok mellett  

A munkám során rengeteg tudásra teszek szert. Ezeket az eddig leírtakkal próbáltam 

szemléltetni, most pedig szeretném összevonni a tanulmányaimmal és összegezni őket. 

A napirendem általában a következőképpen néz ki: délelőtt előadásokra járok az 

egyetemen, délután dolgozok a tanodában. Ennek köszönhetően többször előfordult az, hogy a 

délelőtt elhangzott tananyagot egyből át tudtam ültetni a gyakorlatba, vagy szemléletessé vált 

az elmélet a gyerekek által. Ilyenek voltak például a kommunikációs stratégiák, a 

konfliktuskezelés, célkitűzések, a tanácsadás jellegzetességei és a gyermekvédelemből 

tanultak. Sokszor saját megélt példával tudtam magamban alátámasztani a hallottakat. Ezeknek 

köszönhetően a tanulás is könnyebben megy, mivel a gyakorlatnak köszönhetően több 

csatornán jut el hozzám az információ és jobban belém ivódik. Az is előfordult már, hogy 

valaminek megtanultuk az elméleti hátterét és én egyből tudtam, hogy gyakorlatban kicsit 

máshogy működik sajnos. Frissen tudom kipróbálni a tanultakat és ki tudom választani közülük 

a nekem megfelelőt, amelyet máris tovább tudok építeni, variálni. A sok elméleti anyag mellett 

nem jut mindig idő a gyakorlati feladatokra, amelyért legtöbbször nem lehet senkit sem 

hibáztatni. 

Bár a tanodában hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozunk, vannak olyan tanulók, 

akik tanulási zavarral rendelkeznek, a legtöbben logopédiai ellátásban részesülnek és az egyik 

fiú ADHD diagnózist kapott kiskorában. Így valamennyire a gyógypedagógiai tudásom is 

szaporodik. Találkozhatok a munkám során szakértői véleménnyel és a tanulási zavarok jeleivel 

a gyakorlatban. Megdöbbenve tapasztaltam a munkám elején, hogy egy fiú, akinek többfajta 

beszédhibája van, milyen nehézségekkel néz szembe nap mint nap az írástanulás és a helyesírás 

terén. 

Sokszor mentorként is mentoráltnak érzem magamat, természetesen jó értelemben. Sok 

tapasztalt, nagytudású pedagógussal dolgozom együtt, akikhez mindig fordulhatok segítségért. 
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Szükségem is van rá néha, például a konfliktushelyzetek megoldásához, a dokumentációhoz és 

a tájékozódáshoz a gyerekekről, a szülőkről, az iskolai pedagógusokról. Nagyon szívesen 

fogadom tőlük az építő kritikáikat, sokat tanulok ezekből is. Ellátnak ötletekkel, 

tapasztalatokkal, módszerekkel és technikákkal. Ezúton is köszönöm mindannyiuknak! 

 

 

7. A kezdő pedagógus nehézségei  

Tanulmányaim alapján elmondhatom, hogy a kezdő pedagógus nehézségeivel folyamatosan 

szembe kell néznem. Ide sorolható számomra többek között a tisztelet kivívása, a 

dokumentáció, a tanultak gyakorlatba való áthelyezése, a gyermekek megismerése, a szülőkkel 

való kommunikáció, az intézmény megismerése. Ezek a tapasztalat hiányából és a fiatal 

koromból adódhatnak. A fentiekben szinte mindegyikre kitértem már, így nincs szándékomban 

tovább feszegetni ezeknek a magyarázatát. 

A tanultak alapján ezekkel a nehézségekkel a diploma megszerzése után szembesül a 

kezdő pedagógus. A munkámnak köszönhetően minden téren szerzek addigra remélhetőleg 

rutint, így nagy előnnyel indulhatok másokhoz képest. Kidolgozott technikáim és 

módszertáram lesz egyes esetek megoldására, amelyeket tudok majd alkalmazni másik 

munkakör betöltésekor is. Az egyetemen tanultakat nem akkor kell majd előhalásznom és 

átültetni a gyakorlatba, hanem megszokásból dolgozhatok. Remélem, hogy már az egyetemi 

gyakorlatok alkalmával is nagy segítségemre lesz ez a tudás.  

 

8. Összegzés 

Ezeken a példákon keresztül szerettem volna most Önöknek bemutatni, hogy miért is hasznos 

nekem, mint hallgatónak a mentori munka. A tudásomat és a képességeimet soktéren 

fejleszthetem ezzel a feladatkörrel. Remélem a példák megfelelően alátámasztották, miért 

vágtam bele ekkora feladatba. 
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