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Hátrányos helyzető fiatalok pályaérettségének 
fejlesztését célzó pályaorientációs 
csoportfoglalkozások tapasztalatai 

 

© Kenderfi Miklós 
 

kenderfi.miklos@gtk.szie.hu 
(Szent István Egyetem, Gödöllı) 

 
A pályaorientáció tartalmának meghatározásához kapcsolódó szakirodalmi 
áttekintések alapján az a következtetést vonhatjuk le, hogy e témakörben az iskola a 
pályaérettség / pályaválasztási érettség egyes összetevıinek fejlesztését vállalhatja. 
A nemzetközi szakirodalom Super nyomán, és magyar kutatók Rókusfalvy (1969), 
Ritoókné (1986), Völgyesy (1976), Szilágyi (1993) hazai eredményei alapján a 
pályaérettség összetevıi közül kiemelik az információ iránti igény hiányát. Azt meg 
kell fogalmaznunk, hogy a halmozottan hátrányos helyzető fiatalok pályaorientációja 
során a realitásban való tájékozottság, (realitásorientáció) kialakítása 
elengedhetetlen pedagógiai feladat. Az a közhely, hogy a világ folyamatosan változik 
körülöttünk, megköveteli, hogy a folyamatos információszerzés iránti igényt is 
próbáljuk kialakítani az e csoportba tartozó fiatalok körében. 

A pályaorientációs munkánk alkalmával ezért az információ és a tanuló viszonyát 
meghatározott céllal alakítottuk ki pedagógiai munkánk során, ahol kiemelt szerepet 
szántunk az információ iránti igény felkeltésének, valamint az információ feldolgozás 
minıségének. A pályaorientációs folyamat tartalmát illetıen a reális önismeret 
kialakulásához győjtött információkat, valamint a környezı világ lehetıségeiben 
történı eligazodáshoz kapcsolódó információkat tartottuk jelentısnek. 
Hipotézisünkben a pályaorientációhoz szükséges információk átadásának 
módszertani lehetıségeire koncentráltunk: feltételeztük, hogy a pályaorientációhoz 
szükséges információk átadásának módszerei a hátrányos helyzető fiatalok 
csoportjai számára kidolgozhatóak. 

Hipotézisünk igazolására csoportfoglalkozásokat végeztünk iskolai körülmények 
között, iskola, munka vagy pályaválasztás elıtt álló fiatalok körében. A 
célcsoportokkal folytatott terepmunka alapján elemeztük az egyes csoportban 
alkalmazott pedagógiai eszközök sikerességét. 

84 tanulót vontunk be a strukturált csoportfoglalkozásba, melynek idıtartama két 
csoportban 20 óra, míg három csoportban 60 óra terjedelmő volt. A szakirodalomban 
fellelhetı vizsgálati eredmények is befolyásolták módszerválasztásunkat, hiszen jól 
felhasználható mutatók nagyrészt a terepmunka következményei voltak (Ludányi, 
1999; M. Nádasi, 2001; Jakab, 2002). E mellett még meg kell említenünk, hogy az 
elmúlt idıszak kutatásai arra utalnak, hogy a halmozottan hátrányos helyzető 
fiatalokkal történı vizsgálatok csoportos formában történı lebonyolítása jobb esélyt 
ad az eredményes munkának. Ennek alapján választottuk vizsgálati módszerünknek 
a strukturált csoportfoglalkozást. 
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A pályaorientációhoz kapcsolódó információk feldolgozásának 
elemzése a strukturált csoportfoglalkozások tapasztalatai alapján 
 
Öt csoporttal, összesen 220 órát töltöttünk, azonban a résztvevık oldaláról ez az 
idıráfordítás különbözıképpen történt. Az I-es és a II-es csoporttal azonos tematika 
szerint 20-20 órát dolgoztunk, míg a III-as, IV-es és V-ös csoporttal 60 órát 
csoportonként. Az utóbbi csoportok esetében nehezítı körülmény volt, hogy az 
általunk alkalmazott tematika elsı felének (30 órának) egy részét már kipróbáltuk az 
elızı két csoporttal is. Míg ugyanezen csoportokra fordított másik 30 órás idıhöz 
tartozó ismeretátadási módszerek kevésbé voltak kipróbáltak. A második 30 óra 
feladatait viszont az elızı 130 óra tapasztalatai alapján állítottuk össze. 
 

A pályaorientációhoz kapcsolódó strukturált csoportfoglalkozások mintája 
 

Tematika Csoport Óra Fı 
I. csoport 20 12 I. sz. 
II. csoport 20 12 
III. csoport 30 19 
IV. csoport 30 19 II. sz. 
V. csoport 30 22 
III. csoport 30 19 
IV. csoport 30 19 III. sz. 
V. csoport 30 22 

 
A 220 óra csoportmunka igen nehéz feladatot jelentett, mert a strukturált 

csoportfoglalkozások során nagyfokú interaktivitásra törekedtünk. Emellett még azt is 
ki kell emelnünk, hogy a tanórai ismeretátadáskor meghatározott oktatási 
segédanyagok rendelkezésre állnak (tankönyv, munkafüzet, stb.), míg az általunk 
vezetett csoportmunkához minden eszközt (feladatlap, szemléltetı ábrák, stb.) 
magunknak kellett elıállítani. E folyamatnak természetesen nemcsak az intellektuális 
igénye volt magas (pl. ötletek győjtése, tervezés), hanem fizikai elıállítása is jelentıs 
idıráfordítást igényelt. 

A következıkben, a csoportfoglalkozásokat a helyszínek szerinti bontásban 
mutatjuk be. A 220 órányi csoporttörténésbıl, meghatározott szempontok szerint 
emeljük ki az eredményeket, hiszen csak a vizsgálatunk szempontjából jelentıs 
összefüggésekre kívánunk rávilágítani. 

 
A Bányai Júlia Gyermekotthon és Szakiskolában tartott 
pályaorientációs csoportfoglalkozás tapasztalatai 
 
A Bányai Júlia Gyermekotthonban tartott csoportfoglalkozás témakörét a célcsoport 
igényeihez, aktuális élethelyzetéhez igazítva alakítottuk ki. Két külön csoport 
számára vezettünk 20-20 órás foglalkozássorozatot, mindkét esetben szakiskolát 
végzı fiatalok körében. Mindkét alkalommal 15 feladat segítségével kialakított I. sz. 
tematika mentén vezettük a csoportokat. Az alkalmazott ismeretátadási 
módszereket, illetve a feladattípusok rövid ismertetését a 2. sz. melléklet 
tartalmazza. 

A csoportfoglalkozásokon részt vett fiataloktól pontozásos formában kapott 
visszajelzések alapján a különbözı (jellemzıen ismeretfeldolgozáshoz kapcsolódó) 
feladatokhoz tartozó „tetszési indexeket” állapítottunk meg. Ennek értelmezéséhez öt 



Gyakorló pedagógusok és a pedagógia gyakorlata, ISBN 978-963-88422-4-4 

 7 

szintet határoztunk meg (kényszereloszlás). A „bányais” tanulók körében folytatott 
csoportfoglalkozás feladatait „tetszési indexnek” megfelelıen állítottuk sorrendbe. Az 
alkalmazott feladatokat több szempont szerint csoportosítottuk, mint például: 

• munkaforma (egyéni, kiscsoportos, közös), 
• kommunikáció (verbális, nem verbális). 

 
A csoport strukturálása szempontjából változatos feladatokkal igyekeztünk a 

foglalkozások tematikáját összeállítani. Négy egyéni feladat mellett van négy páros 
és két kiscsoportos, valamint négy olyan is, mely a csoport minden tagját egyaránt 
érinti – ezt hívjuk a táblázatban „közös”-nek. A feladatok munkaforma alapján történı 
összehasonlítása kapcsán elmondható, hogy a fiatalok egyértelmően a közös 
munkát részesítik elınyben, vagyis amikor mindenfajta következmény nélkül 
szabadon, saját igény szerint vehetnek részt a munkában. Az is szembetőnı, hogy 
az egyéni feladatokat nem kedvelik, fıként amennyiben ez verbális 
megnyilvánulással is párosul. Önállóan nem szívesen dolgoznak, fıleg nem írásban. 
Azt mondhatjuk, hogy a fiatalok szívesen dolgoznak csoportban, de nem szívesen 
mőködnek együtt a társakkal, a csoporttal. 

A csoporttagok visszajelzései alapján egyértelmő a hangulatteremtı játékok 
vezetı szerepe az ismeret-feldolgozó feladatokkal szemben, melyek közül is 
elınyben részesítik azokat, amelyek nem feltételeznek együttmőködést, és nem 
járnak együtt egyéni veszteséggel, kudarcélménnyel. 

Meglepınek mondható az „Állásinterjú 2.” szerepjáték elıkelı helye a feladatok 
rangsorában. Ez minden valószínőség szerint annak köszönhetı, hogy a 
csoportfoglalkozás során nem elıször volt olyan feladat, melynek során önállóan 
kellett a többiek elıtt megnyilvánulni. A csoport dinamikája már létrehozta azt a 
bizalmi légkört, melyben egy ilyen „játék” nem tartalmaz rizikót, a többiek elıtti 
„leégés” kockázatát. Nem így volt ez az elsı alkalommal („Állásinterjú 1.”) amikor 
még a bizalmatlanság jellemezte a csoportot, valamint bizonytalanság a helyzetet, a 
feladatot. 

Tapasztalatunk szerint a győjtéses feladatok inkább a szívesen végzett munkához 
tartoznak. Ennek alapján az derül ki, hogy a fiatalok szívesen osztják meg a 
csoporttal az adott témával kapcsolatos tapasztalataikat, olyan ismereteiket, melyek 
nem korábbi iskolai tanulmányaikhoz kapcsolódnak. Nyitottak a legkülönbözıbb 
témák iránt, csupán lehetıség szerint ne kelljen hozzászólásaikat bıvebben kifejteni 
saját szavaikkal. Az adott téma kapcsán szívesen gondolkoznak együtt ötletbörze 
szinten. A megszokott „brain-storming” technika sajátja, hogy a csoporttagok 
szabadon asszociálhatnak az adott kérdésfeltevéssel kapcsolatban, bátran 
fogalmazhatnak meg akár irreális ötleteket is. 

„Brain-storming” (magyarul: ötletbörze, ötletroham, agymenés) c. feladat. 
Alapvetıen a konfliktuskezelés és problémamegoldás során használt technika 
(Siegrist – Wunderli, 1996). Az ötletbörze, az ötletgyártás és az ötletgyőjtés egyszerő 
módja, melynek alapvetıen négy szabálya van. Ezeket érdemes magát a győjtést 
megelızıen, szóban is megfogalmazni: 

• Minden gondolatot írjanak le, ami eszükbe jut! 
• Annyi ötletet találjanak, amennyit csak bírnak! 
• Egyetlen ötletet se ítéljenek jónak vagy rossznak! 
• Ne beszélgessenek vagy gondolkodjanak hangosan az ötletekrıl! 

 
A tapasztalat szerint az irrealitásból a csoporttagok már nem szívesen jönnek 

vissza a hétköznapok realitásába, így a tervezett célkitőzés megvalósítása 
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nehezített. A fiatalok egymásra reagálva, a csoporttag-társ használható ötletére 
asszociálva folytatták a sort ahelyett, hogy maradtak volna az eredeti kérdésre adott 
ötletek győjtésénél. El kell mondani, hogy ezek a „beköpések” (kérdés, kérés nélküli 
spontán bemondás), a pillanat töredéke alatt lezajlanak. Egy-egy ötletre ötletelés 
óhatatlanul becsúszik, sıt (megkockáztatjuk) szükséges is – ha másért nem – a 
hangulatteremtésért. Néhány „poénos beköpés” (vicces, vagy annak szánt 
megjegyzés) segíti a közös munkához, a hatékony együttmőködéshez szükséges 
légkör kialakulását és fenntartását. 

Két olyan feladatot szeretnénk kiemelni, melyet megelızött egy-egy ún. elıkészítı 
feladat a 2 napos pályaorientációs folyamat során: az „Önéletrajz I.” megelızte az 
„Önéletrajz írását”, míg az „Álláskeresés folyamata” az „Állásajánlat írását”. Jól 
érzékelhetı, hogy az általánostól vezet a folyamat a személyes felé. Elıször 
tisztázza a csoport az alapfogalmakat, tartalmi és formai oldalról közelít az adott 
témakörhöz. Ezt követi a személyes feldolgozás szintje, amikor is az általánosan 
megfogalmazottakat próbáljuk individuális szintre fordítani. A táblázatból kiderül, 
hogy az elıkészítı jellegő foglalkozásokon az átfogó, a széles körben értelmezhetı 
kérdésekkel szívesebben dolgoznak csoportjuk elıtt, mint a személyiségüket 
közelebbrıl érintı témákkal. 

További tapasztalataink szerint a közös győjtés eredményeként vizualizált szavak, 
félmondatok úgy szolgálnak az egyéni munka kínálatául, mintha csak azok állnának 
rendelkezésre. Ennek illusztrálására az „Önéletrajz írása” címő feladat megoldása 
során tapasztalt példát hozzuk: a fiatal saját munkájában szó szerint jelenik meg a 
táblán példának felírt önéletrajzírás során figyelembe veendı szempontok, vagyis a 

• születési idı, hely, 
• szakmai végzettség, 
• munkatapasztalat. 

 
Ezt a jelenséget alátámasztja egy másik példa is, ahol a szociális atomon 

szerepeltethetı személyeket győjtöttük össze példának, amit a fiatal szó szerint, 
ugyanabban a sorrendben tüntetett fel saját lapján is. 

A fiatalok visszajelzései alapján a legkevésbé kedvelt gyakorlatok közé két önálló 
munkára épülı, verbális feladat került. Mindkettı alapvetıen kiterjedt aktív 
szókincset feltételezı gyakorlat. A „Beszélj róla!” címő feladat során a munkával 
kapcsolatos közmondás üzenetének megértése mőveltségi és intellektuális 
kockázattal jár, ennek nyilvános szóbeli kifejtése pedig nyelvi kifejezıképességbeli 
korlátokat feszeget. Az „Azt szeretem benned…” feladat az emberi tulajdonságok 
széles skáláján való készségszintő eligazodást és gyakorlott tájékozódást, valamint 
az egyéni jellemzık kifinomult, választékos megfogalmazását feltételezi. A pozitív 
tulajdonságokkal való visszajelzés nem ennek a célcsoportnak a sajátja – sem adó, 
sem vevı szerepben (hogy a kommunikáció kibernetikai modelljének 
alapfelállásának hasonlatával éljünk) kevés ilyen tapasztalattal rendelkeznek. 

A „Forró szék” címő feladat elutasítása ebben a célcsoportban érthetı, hiszen az 
alaphelyzet elıhívhat olyan emlékeket, melyek inkább a fiatalok bezárkózását 
eredményezhetik. Ismerıs szituáció a gyermekvédelemben felnövı fiatalnak, mikor 
egy személyt többen vesznek körül és kérdezgetik az élete történetének egyes 
részleteirıl. Az állami gondoskodásban felnövı fiatalokkal való foglalkozás hosszú 
éves tapasztalatai mondatják velünk, hogy kellemetlen és maradandó élmények 
kapcsolódnak a fiatalok emlékezetében az ehhez hasonló helyzetekhez: pl. az 
átmeneti nevelésbe vétel, vagy fegyelmi tárgyalás körülményei. Nem szívesen teszi 
ki magát mások céltáblájának, még ha ismeri is a többieket és tudja, hogy ebben a 
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helyzetben nincs valódi tétje a „játék”-nak. Direkt kérdésekre nem szívesen hozza 
saját életének történeteit, annak személyes mozzanatait a csoportba, fogalmazza 
meg nyíltan mások elıtt. Ez a „Pályaválasztásom története” címő feladat kapcsán is 
kiderült. Az alapvetı különbség a két feladat között, hogy az utóbbi esetben a fiatal 
maga dönthette el mit oszt meg a többiekkel, míg az elıbbinél a csoporttagok 
különféle irányú és intimitású kíváncsiságának is eleget kell tenni, vagyis mások 
irányítják a magáról való hangos gondolkodást. 

 
Az Osvát utcai Általános Iskolában tartott pályaorientációs 
csoportfoglalkozás tapasztalatai 
 
A Bp. VII. ker. Osvát utcai Általános Iskola tanulóinak körében, 3 csoportban 
vezettünk pályaorientációs foglalkozásokat elıre meghatározott témakörök szerint. 
Ezt a II. számú tematikát 26 feladat alkotta. A tanórák rendjéhez igazodóan, heti 
rendszerességgel tartottuk a 2x40-es perces foglalkozásokat csoportonként. A 
visszajelzések alapján állítottuk fel a csoportfoglalkozások feladatainak rangsorát, 
melyet a Bányaihoz hasonlóan 5 kategóriába rendeztünk. 

A korábbi csoportfoglalkozások tapasztalataiból kiindulva már nem szerepeltek 
olyan feladatok, melyek az önálló munkát követıen a csoport elıtti egyedüli 
szerepléssel párosultak volna. Ez azt jelenti, hogy a saját munkáját mindenki 
egyaránt bemutatta, pl. a „Hobbijaim” címő feladathoz kapcsolódóan a szívesen 
végzett szabadidıs tevékenységeirıl készült rajzokat nem csupán egy-egy tanuló 
mutatta be, hanem egymásnak adva a szót ért végére a kör. 

Kommunikációs szempontból a 26 feladat közül a verbális – nem verbális 
feladatok aránya 14:12. A verbálison belül 2 olvasásra építı (14%), 8 szóbeli (57%) 
és 4 írásbeli (29%) feladat volt. Az írásbeli gyakorlatok fele a második tetszési indexő 
kategóriába került. Ilyen például az „Út-levél”, mely feladathoz mellékelt elıre 
elkészített „okmány”-t érdeklıdéssel forgatták a kezükben. A hátrányos helyzető 
fiatalokkal folytatott csoportmunka régi tapasztalata, hogy az elıre gyártott 
segédanyagokkal szívesen dolgoznak és örülnek, ha náluk is maradhat. Ilyen eszköz 
az „Út-levél”, mely lehetıséget biztosít egyfajta idıutazásra múlt és jövı között.  

Feltőnı a nem verbális feladatok vezetı szerepe a sorban, ezen belül is az 
ábrázolásé, szemben a mozgást igénylı gyakorlatokkal. Az osvátos fiataloknak szánt 
nem verbális gyakorlatok túlnyomó többsége (83%-a) rajzos feladat volt, közöttük 
mindössze egy-egy „vágós-ragasztós” és „tépkedıs” akadt. A legszívesebben 
végzett feladatokban a verbális kommunikáció kifinomult használata helyett inkább a 
kézügyességnek és a nyelv képi megjelenítési képességének a szerepét látjuk. Az 
átlag alatti kategóriákban is találkozhatunk 3 nem verbális feladattal, amelyekben az 
a közös, hogy mindhárom mozgásos feladat. Ezek szerint ez a célcsoport nem 
kedveli, sıt elutasítja a csupán mozgással mőködı feladatokat. Valószínőleg nehéz 
információkat, érzelmeket csupán mozdulatokkal továbbítani, kizárólag gesztussal és 
mimikával mesterségesen üzenni. Az olvasást igénylı feladatok a kérdıívek voltak, 
melyhez kapcsolódó instrukciókat (ismerve a fiatalok értı-olvasásának a szintjét) 
szóbeli közléssel egészítettünk ki folyamatosan. 

Nagy különbséggel utolsó helyre került a „Ház – fa – kutya” címő feladat, melynek 
a részletes leírása az alábbiakban található. 

„Ház – fa – kutya” c. feladat. Leginkább az empátia, a beleérzıképesség és az 
együttmőködés fejlesztésére használatos feladat (Siegrist – Wunderli, 1993). Két 
résztvevı ül le egymással szemben, köztük az asztalon egy papír és egy ceruza. Az 
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instrukció elhangzása után mind a ketten megfogják a ceruzát, és együtt rajzolnak 
három tárgyat anélkül, hogy megszólalnának (egy házat, egy fát és egy kutyát). Ezt 
követıen közös mővésznévvel látják el, majd érdemjegyet is adnak. A kiértékeléshez 
kérdések tartoznak, melyeket együtt beszélnek meg: 

• Ki vezetett? Miért? 
• Voltak feszültségek? Gátlások?  
• Ki rajzolt fejjel lefelé? 
• Hogyan érezte magát a „vezetett”? 

 
A feladat eredeti célkitőzésébıl látszik, hogy ez a 20-30 percet igénybevevı 

feladat nehezen képzelhetı egy általános iskolás tanulók számára szánt 
pályaorientációs csoportfoglalkozás központi elemeként. A csoportvezetık ugyan 
hangulatteremtésnek szánták, de csak felesleges agressziót gerjesztettek és negatív 
érzelmeket indukáltak vele. Két csoporttörténés segítségével kívánjuk szemléltetni a 
feladat következményeit: 

• A foglalkozáson az osztályhierarchiában hasonló vezetı szerepet betöltı két fiú 
azonnal elkezdett rivalizálni, aminek az eredménye (enyhe kifejezéssel élve) 
hangos szóváltás lett. 

• Egy fiú-lány páros az érintés okozta izgalom és intimitás miatt egészen 
egyszerően infantilizálódott. 

 
A „Papírtépés” szerepelt másik együttmőködésen alapuló hangulatteremtı 

játékként a foglalkozássorozatban, mely szintén az elutasítottak mezınyébe került. 
Ebbıl arra következtethetünk, hogy a célcsoporthoz tartozó fiatalok nem szívesen 
kooperálnak egymással, még ha tét nélküli együttmőködésrıl van is csak szó. 

A hangulatteremtı játékokkal kapcsolatban elmondhatjuk, hogy sem az 
együttmőködésre építı gyakorlatokkal nem érjük el a tervezett célt, sem az olyan 
gyakorlatokkal, melyek elızetes ismereteket verseny vagy rivalizáltató helyzetben 
használnak fel. A veszteségbıl, vereségbıl vagy az ismerethiányból adódó 
frusztráció feszültsége nem hangulatteremtést eredményez, hanem hangulatkeltésre 
ad lehetıséget. Itt említjük meg azt a tapasztalatot, amely más 
csoportfoglalkozáshoz kapcsolódik ugyan, de tanulsága ideillik. Szívesen használt 
bemutatkozást és ismerkedést célzó feladat, hogy a körben egymásután elhangzó 
neveket mindig mindenkinek elölrıl meg kell ismételnie. A gyerekek bevallása szerint 
ez a hangulatteremtésnek is szánt gyakorlat a szó valódi értelmében vett teljesítendı 
feladattá változik. Ez az emlékezet és a figyelem képességre építı feladat 
értékelhetı, hiszen az objektív ismeretanyag „számonkérésekor” van jó és rossz 
megoldás egyaránt. Ez magában hordozza a tévesztés, vagy a „nem emlékszem”, 
„nem tudom” kockázatát, amihez hozzákapcsolódik a frusztráció okozta feszültség. 
Ez a feleslegesen keltett kellemetlen érzés pedig kihatással van a csoport egész 
légkörére, ezen keresztül a csoportdinamikára. 

A sorrend alsó felébe került az a két feladat, melyeket egyaránt a győjtés 
feladattípus jellemez. Ez a két feladat („Képességhez pályák”, „Pályákhoz 
tevékenységek”) egy alkalommal szerepelt a csoportfoglalkozás tematikájában. 
Elıször egy adott képhez kellett közösen pályákat győjteni, majd a megbeszélést 
követıen ezekhez a pályákhoz kellett megint csak közösen különbözı 
tevékenységeket összerakni. Így bizony „monotipusossá” vált az egész 
csoportfoglalkozás. (Az egyik fiú meg is jegyezte: „a szünetben még győjtök a 
tevékenységekhez szerszámokat…” Tulajdonképpen pályaismeret mélyítése céljából 
példa is lehet az ötlete – de a fiatalember hangsúlya alapján inkább az üzenet 
ironikus éle kapott nagyobb hangsúlyt.) 
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Eddigi tapasztalataink megerısítéseként értelmezzük a visszajelzéseket, miszerint 
szeretnek a fiatalok egyénileg különbözı győjtéseket készíteni, de leginkább olyan 
témák körébıl, ahonnan vannak már tapasztalataik, ismereteik. Örömmel szednek 
össze szívesen végzett tevékenységeket akár a múltból, akár a jelenbıl. Fontosnak 
tőnik, hogy pozitív érzelem kapcsolódjék a győjtendı dologhoz, tevékenységekhez, 
személyekhez. Amennyiben a csoporttagok megtapasztalják, hogy gondolataikat, 
ötleteiket nem minısíti senki jónak vagy rossznak, akkor egyre könnyebben és 
szabadabban hoznak be a csoportba emlékeket, sıt a jövıre vonatkozó 
elképzeléseket is, alkalmanként még magának is nehezen bevallott vágyai 
megfogalmazására is sor kerül. Mindezek segítik a saját szőkebb, majd a tágabb 
világában való eligazodást, fıleg ha ezeket az összegyőjtött dolgokat sikerül 
valamilyen módon rendszerben látni, az ezekhez főzıdı szubjektív viszonyt 
tudatosítani. 

A továbbiakban a III. számú tematika mentén, a 36 feladatból összeállított 
csoportfoglalkozás tapasztalatait kívánjuk bemutatni. Ez a foglalkozássorozat is az 
elızıhöz hasonlóan az Osvát utcai Általános Iskola tanulóinak körében, 3 
csoportban zajlott a tavaszi félévben, összesen 60 órában (heti egy alkalommal, 
egymást követı két tanórában). A pályaorientációs csoportfoglalkozás tapasztalatait 
a korábbiakban már ismertetett elv alapján mutatjuk be. A gyakorlatok vizsgálatához 
új szempontokat is figyelembevettünk. 

A csoportfoglalkozások elemzését segítı táblázat tanulmányozásakor feltőnik a 
„Négyzetek” címő feladatnak a rangsorban elfoglalt utolsó helye. Ehhez némi 
magyarázattal szolgál az, ha az átlagtól eltérı terjedelemben próbáljuk meg 
részletezni az adott feladat célját és folyamatát. 

„Négyzetek” c. feladat. A feladat egy- és a kétirányú kommunikáció lehetıségeit 
kívánja bemutatni (Siegrist – Wunderli, 1993). A két kommunikáció közti különbséget 
van mód demonstrálni az alábbi folyamat segítségével. Az egyik csoporttag 
takarásból (pl. paraván mögül), egy egyszerő rajzot magyaráz el a többieknek, 
akiknek az a feladata, hogy ezt a geometriai ábrát csupán a magyarázat alapján 
rajzolják le egy lapra. Az alapszabályok szerint nem szabad visszakérdezni, ill. 
minden résztvevı önállóan, magában rajzol. 

- Ellenırzése, hogy kinek sikerült a rajzot az eredeti méreteknek megfelelıen, az 
elhelyezkedést és a kapcsolódásokat tekintve helyesen lerajzolnia. (Általában 
senkinek sem sikerül a pontos „másolatot” elkészíteni.)  
- A közvetítési nehézségek tapasztalatainak flip-charton való rögzítése.- Újabb 
résztvevıkkel ismétlés- Ki miben hibázott – válaszok rögzítése 
- Szabály megváltoztatása: aki valamit nem ért, kérdezhet 
- Ellenırzés: jellemzıen jobb eredmény születik 
A három próbálkozás összehasonlítása az idıfelhasználás, minıség és hibák 
szempontjából (felhasznált idı – pontosság viszonya, a magyarázó személy és a 
csoport reakciói, verbális és nem verbális eszközök használata). Csoportos 
megbeszélés során annak tisztázása, hogy melyik kommunikációfajtát milyen célból 
vagy milyen szituációban lehet alkalmazni. Végül a szituációk hétköznapi példák 
segítségével történı illusztrálása. 
- A csoporttagok élményei alapján összefoglalják a tapasztalatokat, mely szerint 
habár az egyirányú kommunikáció sokszor gyorsabb, viszont kevésbé pontos, 
valamint az eredmények megbízhatósága csökken. A kölcsönös kommunikáció 
ugyan több idıt vesz igénybe és a demonstrátor számára zavaróbb, viszont 
pontosabb eredményhez vezet. 

 
Ebbıl kiderül, hogy a szerzı eredeti szándéka szerint egy fegyelmezettséget 

igénylı „játék” segítségével igyekszik eljuttatni a résztvevıket a személyes élményen 
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keresztül a kommunikáció sajátosságainak megtapasztalásáig. Irreálisnak tartjuk azt 
az elképzelést, hogy az ehhez a réteghez tartozó fiatal képes csupán hallgatóként, 
csendes szemlélıként képes részt venni csoportban egy feladat megoldásában. Az 
alábbiakban két tipikusnak mondható viselkedést írunk le, melyet ennek a feladatnak 
a végrehajtása során tapasztaltunk. A csoportfoglalkozáson elıforduló kétféle 
reakció alátámasztja a fenti megállapításunkat: 

1. Az elsı nem egyértelmő információ alkalmával visszakérdez, belekiabál, megjegyzést 
tesz.  

2. Betartja a szabályt és nem beszél közbe, viszont nem érti (az információ 
pontatlansága, vagy az elızetes ismeretek hiánya miatt), így nem is tudja pontosan 
végrehajtani a feladatot. „Hülye …, …” – mondja, majd a papírt összegyőrve az 
osztály közepére hajítja és abbahagyja a feladatmegoldást. 

 
Mindkét esetben nehezített a feladathoz rendelt cél elérése, a tanulság nem a 

személyes élményekre épít, hanem a csoportvezetıre marad annak 
megfogalmazása. 

A visszajelzések alapján egyértelmően kiderült, hogy a veszélyeztetett fiatalokból 
álló csoport tagjai szívesen „dolgoznak” a fantázia világában. A 
foglalkozássorozatban a 8 képzeletet igénylı gyakorlatból 7 került a rangsor elsı 9 
helyének valamelyikére. A nehézség az ilyen típusú gyakorlatokkal az, hogy nehéz 
visszaterelni ıket a realitásba. Mégis azt kell mondanunk, hogy esélyes az 
együttmőködés, mert legalább jól érzik magukat a többiek között, még ha 
átmenetileg az irrealitásban is vannak. A táblázatból látható, hogy ezen feladatok 
felének a tartalma eleve úgy került kialakításra, hogy minden további nehézség 
nélkül konvertálható legyen a valós élethelyzetre, segítve ezzel a valódi ismeret 
elsajátítását. Ezek a gyakorlatok leginkább a tervezésen alapulnak, mely eleve a 
pályaérettség egyik alapfeltétele. Kicsit másképp megfogalmazva a táblázat üzenetét 
elmondhatjuk, hogy az 5 tervezést igénylı feladat mindegyike a rangsor elsı 
negyedében található. 

Összességében tehát a fiatalok szívesen tervezgetnek, jóllehet egyelıre csak az 
álomvilágban. Feladatunk óvatosan, de rendszeresen és következetesen 
szembesíteni ıket a valósággal, átfordítani tervezés tapasztalatait az itt és most 
szintjére. 

A csoportfoglalkozások alkalmával kétszer is sor került fogalom-meghatározásra 
(„Mit jelent a munka?”, „Puzzle”). A két különbözı feladattípussal végrehajtott 
gyakorlat közötti különbség 15 ranghely a sorban. Az elıkelıbb helyre került 
fogalom-meghatározás asszociációk győjtésével történt, míg az utóbbi puzzle 
segítségével. Az elsı szabad gondolattársítást jelent, a második pedig egy elıre 
meghatározott definíció szavakból történı összerakását, melynek jellemzıen csupán 
egy megoldása értelmes és elfogadott. Megint ott tartunk, hogy a téttel bíró feladat 
kevésbé elfogadott. 

Ennek a két feladatnak a kapcsán még egy izgalmas pontra hívnánk fel a 
figyelmet. Szó volt már korábban arról, hogy a csoportfoglalkozások tervezésekor 
figyelemmel kell lenni a változatosságra. Ez érvényes a tartalomra és a 
módszertanra egyaránt. Nem foglalkozhatunk egyazon kérdéskörrel a csoporttagok 
igényét meghaladó mértékben. „Ugyanazt a gumicsontot rágjuk, unom már a 
munkát” – mondta az egyik fiatal, miután két egymást követı foglalkozáson is 
meghatározták a munka fogalmát. Hiába történt ez más feladattípus segítségével, az 
utóbbit hátrébb helyezték a rangsorban is. A két munkavállalás témakörében 
folytatott csoportos beszélgetés kapcsán is felmerül a „monotematikusság” kérdése. 
Ebben az esetben két egymást követı csoportfoglalkozás felépítése volt hasonló, 
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gyakorlatilag azonos. (Mindkét alkalommal az információáramlás csak a 
beszélgetésre szorítkozott, a csoportvezetı inkább csak szemlélı szereplıként volt 
jelen.) A kronológiailag késıbb sorra kerülıt itt is hátrébb helyezték a rangsorban. 

A csoportfoglalkozások során 4 alkalommal alakult ki csoportos beszélgetés a 
résztvevık igénye szerint. Érdekes különbséget mutat a rangsorban elfoglalt helyük. 
A csoportos beszélgetés módszerével feldolgozott témák között fedezhetı fel csupán 
különbség, hiszen módszertanilag hasonlóan mőködtek a foglalkozások (lásd 
korábban). 

A különbség ott ragadható meg a két csoportos beszélgetés között, hogy tartalmi 
szempontból az utóbbiak („Önéletrajz”, „Munkaadó – munkavállaló”) közvetlenül 
kapcsolódtak a munkavállaláshoz, míg az elıbbiek („Egészséges életmód”, 
„Beszélgetés) sokkal könnyebb fajsúlyú témák voltak, a szabadidıhöz és az 
életmódhoz kötıdtek. 

 
Összefoglalás 
 
Kutatásunk során a strukturált csoportfoglalkozás módszerének alkalmazása 
hozzájárult hipotézisünk igazolásához, amely a következı volt: feltételezzük, hogy a 
pályaorientációhoz szükséges információk átadásának módszerei a hátrányos 
helyzető fiatalok csoportjai számára kidolgozhatóak. 

Pályaorientációs munkánk alkalmával feladatunknak tekintettük annak a kutatását, 
hogy milyen feltételek mellett tehetık hozzáférhetıvé a hátrányos helyzető tanulók 
számára a témánk szempontjából releváns információk. Nem pályákat és 
személyiségjellemzıket ismertettünk, hanem a Super-i pályafejlıdés elméletnek 
megfelelıen olyan feladatokat ajánlottunk, melyek az „exploráció” fejlıdési 
szakaszában az önálló tapasztalatgyőjtéshez szükséges keresés-kutatás-
megfigyelés-próbálgatás képességeit és beállítódásai ösztönözték, majd ezt 
követıen a „kristályosodás” fejlıdési szakaszának és céljának megfelelıen a 
tapasztalat rendszerezéshez szükséges képességeket fejlesztették. A „specifikáció” 
fejlıdési feladatához szükséges összehasonlító értékelı gondolkodást és dönteni 
tudást a fiatalok jóval a döntési kényszer elıtt „nem éles helyzetben” gyakorolhatták. 
A „realizálás” szakaszában szükséges megvalósításra való felkészítés érdekében 
pedig olyan gyakorlatokat ajánlottunk, amelyek során a fiatalok tervezhettek, 
figyelembe véve a leküzdendı külsı és belsı akadályokat. 

Mindvégig foglalkoztatott bennünket az a kérdés, mit is tehetünk azért, hogy a 
pályaválasztási döntés ne próba-szerencse vállalkozás, vagy beletörıdés, hanem 
tudatosan vállalt, végiggondolt, felelıs döntés legyen. Ez a munka arra kíván választ 
adni, hogyan segíthetjük hozzá a hátrányos helyzető fiatalokat a pályaválasztás 
problémája iránti érzékenység kialakulásához, a pályafutás fontosságának belsı 
késztetésként való átéléséhez. Választ kerestünk arra is, hogyan aktivizálhatjuk a 
gyerekeket belülrıl motivált önálló tapasztalatszerzésre, hogy ık maguk alakíthassák 
ki minél konkrétabb és sokoldalúbb elképzelésüket a pályákról és önmagukról. 

A pályaérettség fejlesztését célzó pályaorientációs programunkat abból a célból 
dolgoztuk ki, hogy a fiatalokat ne diagnózissal kísérjük a pályaválasztási döntésüket 
megelızı idıszakban, hanem mobilizálva ıket, cselekvıképességükre támaszkodva 
aktivizálhassuk a fejlıdéshez szükséges tulajdonságokat. Ez a fajta megközelítés a 
fejlıdési mutatók helyett azok elérését segítı konkrét feladatrendszert ad a 
csoportvezetı pedagógus (és a fiatalok) kezébe. A tevékenység oldaláról közelítettük 
meg a kérdést, ami egybecseng a pedagógiai lélektannak azzal a tapasztalatával, 
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hogy sem a teljesítményképes tudás, sem a személyiség alkalmazkodásának és 
autonómiájának igazi fejlıdése nem építhetı másra, mint az ember önállóan 
megszerzett tapasztalataira, saját élményeire. A „sajátélmény” győjtéshez a 
kiscsoportos foglalkozás teremti meg a kedvezı feltételeket, ezért a pályaorientációs 
csoportfoglalkozások ebben a formában zajlottak. Az itt megteremthetı bensıséges, 
bizalomteli légkörben képesek a fiatalok gondolkodni, megnyilvánulni, tapasztalatot 
és élményt győjteni, illetve feldolgozni. Ennek a légkörnek a leglényegesebb feltétele 
a csoportvezetı személyisége, nyitott és toleráns nevelési attitődje, akinek legfıbb 
jellemzıje az elfogadás. (Ez az elfogadás nem összekeverendı a nondirektivitással, 
vagy a „laissez faire” mindent megengedı módszerével.) A csoportvezetı örömmel, 
érdeklıdéssel és megértéssel fogadja el minden csoporttag véleményét a különbözı 
feladatokkal kapcsolatban. A megkülönböztetı dicséretek és elmarasztalások, vagyis 
az értékelések elmaradása az, ami egyre nyitottabbá, aktívabbá teheti a 
csoporttagokat. A legerısebb ösztönzést arra, hogy a fiatalok pozitív tevékenységre 
törekedjenek az adja, hogy a csoportvezetı a feladatmegoldások sokféleségére 
odafigyel, elfogadó, az önálló aktivitást bátorító magatartást tanúsít. Ennek révén 
érhetı el, hogy a fiatalok élményszerően átélhetik: nekik is lehetnek használható 
gondolataik, jó tulajdonságaik. Ezek az élmények az önbizalom és az önértékelés 
növekedése révén megnyitja a fejlıdés perspektíváját. 

Az általunk vezetett csoportfoglalkozások a fiatalok tevékenységére építettek, 
maximálisan támaszkodva a gyerekek saját kérdéseire, ötleteire, önálló 
következtetéseire. A csoportos munka során, a gyerekek megismerhették egymás 
látásmódját, gondolatatit, és rájöttek, hogy egy-egy kérdésnek milyen sokféle 
megközelítése lehetséges. Ez elısegítette a pályaválasztáshoz szükséges 
aktivitásuk rugalmas, keresı, kutató beállítottságuk fejlıdését. Az egymás 
látásmódjával való szembesülés, az azonosságok és különbözıségek felfedezése, 
öndefiníciós igényük kielégítését, önismeretük fejlıdését is segítette. A 
foglalkozásokon a saját vélemény kinyilvánításának, és mások meghallgatásának a 
gyakorlása, és a csoportvezetı elfogadó nevelési attitődje mintaként hat, elısegítve 
a csoporttagok önálló és alkalmazkodó beállítódásának fejlıdését. A 
csoportfoglalkozások arra is lehetıséget adtak, hogy olyan helyzeteket és 
szerepeket próbáljanak ki, amelyek egyrészt, élményszerő tapasztalatokhoz juttatják 
másrészt, újabb kérdésekre, megfigyelésekre ösztönözhetik ıket a pályákkal, és 
önmagukkal kapcsolatban. A foglalkozások eredményeként, a fiataloknak nemcsak 
ismereteik gazdagodtak, hanem egész beállítottságuk, a kíváncsiság, a vállalkozó 
kedv, az öntudatosság és mások szempontjainak a jobb megértése irányába 
fejlıdhetett, amelyre épülhet a körültekintıbb pályaválasztási döntés. Az ismeretek 
gazdagodását igazolta a „munka” hívó szóra adott asszociációs vizsgálat eredménye 
is. E kutatási eredmény longitudinális megközelítésre épült, ahol a fiúk 
asszociációinak száma szinte megkétszerezıdött, míg a lányok válaszai is ötven 
százalékkal nıttek. 

A fiatalok csoportfoglalkozások során tanúsított viselkedése alapján egyértelmően 
kiderült számunkra, hogy alacsony szintő a frusztráció toleranciájuk, ennek 
megfelelıen nem vállalják a késleltetést, valamint kudarckerülı magatartás jellemzi 
ıket. Ezek a frusztrációt jelentı helyzetek adódhatnak együttmőködési nehézségbıl 
(rivalizációs helyzetek), kommunikációs problémából (fogalomértelmezési gond), 
kisebbségi érzésbıl (önértékelési zavar), vagy ismerethiányból (iskolai kudarc). Ez 
arra utal, hogy a fontosnak tartott értékek alapján sem lehet spontán ismeretátadást 
tervezni, hanem az információk birtokában meg kell várni azt a fejlıdési szakaszt, 
ahol a csoport képes a számára intim témát feldolgozni. A csoport elıtti szégyen 
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(„égés”) elıli menekülés, a kudarctól való félelem az adott helyzet feladását 
eredményezheti, a frusztráció feszültségének a levezetése pedig szélsıséges 
esetben a helyzetbıl való kilépéssel párosulhat. Könnyen követi az egész csoport a 
„lázadó” példát, könnyen mozdul a kisebb munka és ellenállás irányába, választva 
ezzel a jól bejáratott, készségszinten mőködtetett szocializációs mintákat. 
Tapasztalatunk szerint a legkisebb egyéni kudarc is átmeneti (vagy tartós) 
regressziót jelenthet az egész csoportfolyamatban. A strukturált foglalkozás elsı 
szintjén is megjelenik ez a veszély, a hangulatteremtésnek szánt feladat is rejthet 
magában kockázatot, aminek eredménye a feszült, ingerült alapállapot az egész 
foglalkozás folyamán. Ennek áthangolása igen idıigényes és emberpróbáló munka, 
prevenciója viszont kézenfekvı: megfelelıen tematizált, a célcsoporthoz és a 
célkitőzéshez tudatosan igazított, minden szempontból végiggondolt 
csoportfoglalkozás tervezése. A csoportmunkára alkalmas légkör és dinamika 
kialakítása és fenntartása mellett a csoportvezetınek kiemelt figyelmet kell fordítani a 
személyes szinten való munka támogatására. A fiatalok együttmőködési nehézsége 
felhívja a csoporttal foglalkozó pedagógusok figyelmét arra, hogy csak kellı 
odafigyeléssel lehetséges a csoportmunkából következı igazi többletet 
maradéktalanul kihasználni, konkrétan azt, hogy a csoporttagok folyamatosan és 
kölcsönösen érzékelik egymást, visszajelzéseket adnak egymásnak, 
együttmőködnek. 

Tapasztalatunk arra hívja fel a figyelmet, hogy a csoportfoglalkozás témájának 
kiválasztása kockázatos. Olyan témát érdemes feldolgozni, mely többségi 
támogatással jár. Itt utalunk a televízió kiemelt szerepére, mely közös élményalapot 
képez és leggyakrabban használt információforrás a fiatalok számára. Csupán 
néhány tagot érintı kérdés nem lehet a csoportmunka központi témája, mert a 
többség érdektelensége és ellenállása nem kedvez a csoporttöbblet kiaknázásának. 
A témaválasztás kérdésekor, a csoportvezetınek azzal a feladattal kell 
szembesülnie, hogy a közös alapot képezı élmények forrása a többnyire negatív 
hatást adó televízió. (Kutatásunk egyik jelentıs részeredményének tartjuk, hogy a 
televízió nyújtotta közös élményt oly módon dolgozzuk fel csoportban, hogy az 
csökkentse az irrealitást és növelje a személyességet. Fontos azt is megjegyeznünk, 
hogy a képi információk a maguk konkrétságában hatnak e fiatalokra, s az ehhez 
kapcsolt emocionális és kognitív feldolgozási esélyek együttesen érhetik el azt a 
hatást, amelyet a csoportvezetı kitőzött.) Az emocionális síkon történı 
élményfeldolgozás csökkentheti a negatív érzelmeket, néhány esetben át is 
értékelıdhetnek. Ezután a csoportban már legalább kétpólusú élményanyaggal 
(pozitív-negatív érzelmek jelennek ugyanahhoz a helyzethez kapcsolódva) 
dolgozhatunk tovább. A kognitív síkon történı feldolgozása az élményeknek, a 
konkrétból az általános felé történı gondolkodást fejleszti, melyhez jól kapcsolható 
az elvonatkoztatás (absztrakció), mint gondolkodási mővelet. A kiválasztott téma 
feldolgozásának elıkészítése kellı körültekintést igénylı feladat a csoportvezetı 
részére. A csoportfoglalkozások tematikájának összeállításánál az alábbi 
szempontokat kívánatos figyelembe venni, ezek jelenthetik a minıségi tematika 
kritériumait: 

• aktuális, 
• célzott, 
• világos, 
• pontos, 
• kielégítı. 
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A témaválasztás aktualitása azt jelenti, hogy a hátrányos helyzető csoportok életét 
meghatározó élményekhez kell kapcsolódnunk. Ez lehet egy televíziós mősor is, 
különösen, ha sorozatot néznek a fiatalok, de lehet az intézmény életében 
érdeklıdést kiváltó esemény is, pl. ünnepély vagy kirándulás stb. A célzott 
feldolgozás, mint követelmény, azt jelenti, hogy helyesen kell meghatározni azt az 
absztrakciós és verbális szintet, amelyet a csoport elfogad. Figyelemmel kell lenni a 
csoportfejlıdés aktuális szakaszára is, különösen, ha a téma azt a veszélyt is 
magában hordozza, hogy regressziót eredményezhet. A világos célkitőzés és a 
könnyen érthetı csoportvezetés a tematika meghatározásán túl azt is jelenti, hogy a 
kommunikációnk átlátható és könnyen követhetı a csoport számára. A pontosság, 
mint kritérium a feladat és a célok közötti viszonyt határozza meg. A cél 
megvalósításához kapcsolódó inkább szők produkciófelülető feladatok segítik a 
pontosság követelményének a betartását. A kielégítı legyen a tematika, ez 
elsısorban a téma feldolgozásának mélységére és idıtartamára vonatkozik. Egy 
téma túl részletes feldolgozása ugyanúgy elfordíthatja a tanulókat az élménytıl, mint 
a felszínes és nem kielégítı mélységő együttmőködés. 

A tapasztalatok egybehangzóan azt mondják, hogy a csoportfoglalkozások 
tervezésének fontos szempontja a változatosság, mely tartalmi és módszertani 
szempontból egyaránt értendı. A korábbiakra visszautalva megfogalmazhatjuk, hogy 
vannak olyan típusú feladatok, melyekkel szívesebben dolgoznak a fiatalok. 
Tanulságként szolgált, hogy a bevált feladattípusokat sem szabad túlságosan 
gyakran alkalmazni, nem érdemes elcsépelni. (Az egyhangúság elkerülése miatt 
nem kell aggódnia egy ötletgazdag, szakmailag felkészült csoportvezetınek. 
Kreativitás és spontaneitás. Talán ez a két legfıbb jellemzıje az ideális 
csoportvezetınek. Kreatív, hogy többféle útját is ismeri célja elérésének, valamint 
spontán, hogy képes rugalmasan alkalmazkodni a tanulók aktuális igényeihez, hogy 
képes módszertani készletébıl a pillanatnyi helyzetnek megfelelı eszközt, technikát, 
feladattípust és munkaformát alkalmazni.) Lehet keverve használni más 
feladattípussal, vagy lehet másfajta munkaformát igénybe venni. A csoportvezetınek 
igazán széles módszertani repertoárból van lehetısége válogatni. Pontosabban 
nemcsak lehet, hanem szükséges is, máskülönben a csoport érdektelenségével 
találhatja magát szembe, ami megnehezíti a közös munkát. Példaként kiemelhetjük a 
győjtést és a rangsorolást a feladattípusok közül, amely fiatalok aktivizálásában is 
kitüntetett szerepet játszik. A győjtés igazán tét nélküli (nem iskolai munka során 
szerzett ismeretanyagra épít) feladattípus, melynek során az adott témához 
kapcsolódó elızetes tapasztalatok és ismeretek alapján készítünk adatsorokat. A 
rangsorolás során a korábban összegyőjtött fogalmakat állítjuk adott szempont 
szerint sorrendbe. Lényeges adalék ennek a feladattípusnak a használatához, hogy 
ez a sorrend ne objektív paraméterek mentén legyen összeállítható (ez megint az 
iskolai értékelés esélyét hordozza), hanem szubjektív módon, érzelem vagy érték 
alapján. 

Összegezve azt mondhatjuk, hogy a csoportfoglalkozás változatosságát 
biztosíthatja, ha az információáramoltatás szintjén különbözı feladattípusokat, 
különbözı munkaformákat alkalmazunk. A csoportvezetı pedagógus részérıl a mit – 
miért – hogyan kérdéshármas szem elıtt tartása minden körülmények között 
elengedhetetlen. Mi a csoportfoglalkozás során feldolgozandó ismeret, mi az új 
információval a hosszabb távú célja és hogyan, milyen úton, milyen feladatok 
segítségével kívánja a csoport tagjainak pályaérettségében a minıségi változást 
elıidézni, azaz fejleszteni. Mindezen tapasztalataink alapján igazoltnak véljük 
hipotézisünket, hogy az információ átadásának vannak olyan módszerei, melyek 
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eredményesek a pályaorientációs csoportmunkában hátrányos helyzető fiatalokkal 
való foglalkozás esetében. 
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Mellékeletek 
 

1. sz. melléklet 
 

A csoportfoglalkozásokon alkalmazott feladatok 
 

(A csoportfoglalkozások tematikájának kialakításához felhasználtuk Rudas János: Delfi 
örökösei (1990) és Siegrist – Wunderli: Csoportos önépítés (1996) címő könyvét, valamint a 

munkavállalási tanácsadó szakon kidolgozott és kipróbált feladatokat) 
 
Activity pályákkal. A közismert „activity” társasjáték szabályainak megfelelıen, 
véletlenszerően kapott foglalkozás önálló elmutogatása, lerajzolása vagy szóbeli 
magyarázata. 
Állásajánlat írás. Adott szakmához kapcsolódó állásajánlat (hirdetés) kiscsoportban történı 
verbális megfogalmazása. 
Álláshirdetés. Sajtótermékek kiollózott álláshirdetéseinek összehasonlítása kiscsoportban. 
Állásinterjú 1. Kitalált foglalkozáshoz kapcsolódó interjú – két fı szerepjátéka. 
Állásinterjú 2. Az egyéni önéletrajz csomópontjaira fókuszáló felvételi beszélgetés 
szerepjáték formájában. 
Álláskeresés folyamata. Álláslehetıségek felkutatásának, valamint az ehhez kapcsolódó 
információkhoz való hozzáférés lehetıségének közös összegyőjtése. 
Álláskeresési mód. A különbözı álláskeresési módok (pl. hirdetésre jelentkezés, érdeklıdés 
ismeretlenül) összehasonlítása csoportban. 
Amerikából jöttem. Egy adott foglalkozás, vagy munkakör mozdulatsorokkal történı 
bemutatása szavak nélkül a többi csoporttag számára. 
Azt szeretem benned… Egymás számára a megkezdett mondat befejezéseként pozitív 
tulajdonságok felsorolása. 
Bankkártya. A kapott „bankkártyán” szereplı összeg egy hétre történı beosztásának egyéni 
megtervezése. 
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Beszélj róla! Egy munkához, tanuláshoz, vagy éppen szakmához kapcsolódó ismert 
közmondás üzenetének, tanulságának önálló megfogalmazása. 
Családfa. A felmenı ági rokonság (szülı, nagyszülı…) családfa rajzon való beállítása a 
foglalkozások feltüntetésével. 
Egészséges életmód. Az egészségre pozitív és negatív hatást gyakorló helyzetek, elemek, 
dolgok, vagy fogalmak győjtése páros munka során. 
Egészséges életmódhoz kötıdı foglalkozás. Az egészséghez közvetlenül, vagy közvetve 
kapcsolódó pályák, foglalkozások, munkakörök győjtése kiscsoportban, majd közös munka 
során a szükséges iskolai végzettség hozzárendelése. 
Egymás bemutatása. Elıre megadott szempontok szerinti páros bemutatkozást követıen az 
egyik fél mutatja be néhány szóban a párját, majd viszont. 
Emberke rajz. Kiscsoportos munka során közös lapra rajzolnak egy emberkét. Egyikük 
elkezdi fejjel, majd letakarja (lehajtja a papírt), a másik pedig folytatja a következı testrész 
ábrázolásával, majd letakarja… így megy tovább egészen az emberke lábfejéig. Végül a rajz 
közszemlére bocsátása következik. 
Én vagyok. Az adott személyre három jellemzı és szívesen vállalt tulajdonság feltüntetése 
egy kártyán. 
Érdeklıdés kérdıív. A Tájoló – érdeklıdés pályaorientációs füzet, mint önértékelı eljárás 
(kérdıív) kitöltése. 
Érdeklıdés, pályák. A különbözı érdeklıdési területekhez, körökhöz pályák győjtése egyéni, 
kiscsoportos formában, majd listázás nagycsoport szinten (hozzárendeléssel, vagy 
párosítással is mőködik). 
Festıiskola. A csoporttagoknak a „festı” képének megalkotásához, valamint a „festmény” 
átadásához kapcsolódó szabály követése, az interakció ismétlése a feladata. 
Folytasd a sort. Elıre meghatározott fogalmi körben kell az elhangzott szó utolsó betőjével 
kezdeni a következıt (pl. híres ember, foglalkozás). 
Forró szék. Az önként vállalkozó a többiektıl az önéletrajzához kapcsolódó kérdésekre 
szóban válaszol. 
Ha sok pénzem… Tervezze meg önállóan, mire költené a rendelkezésére álló sok pénzt – 
készítsen költségvetést. 
Ház – fa – kutya. Egy írószert fogva, egyszerre rajzol két, egymással szemben helyet foglaló 
csoporttag szóbeli interakció nélkül egy házat, egy fát és egy kutyát. 
Hobbijaim. A szívesen végzett szabadidıs tevékenységek rajzzal illusztrált felsorolása. 
Hová megy? A képen látható személyrıl el kell dönteni, hogy hová indul, mivel foglalkozik és 
milyen tulajdonságai vannak. 
Idıgép. Meghatározott szempontok szerint mindenki bemutatja korábbi (pl. két évvel azelıtti) 
önmagát egy rajz segítségével. 
Játék labdával. Egyszerő, közös mozgásos feladat. Aki kapja a labdát, az… (pl. mond egy 
foglalkozást, melyben két adott bető is szerepel). 
Jenga. Véletlenszerően kialakított kiscsoportban a tagok egymás után egyenként emelnek ki 
egy-egy elemet a kis téglatestekbıl épített torony közepébı l, amíg az össze nem borul. 
Kapu. A csoporttagok által kialakított körben szemkontaktus alapján a két tag közötti átjárási 
lehetıség megtalálása a feladat. 
Karácsony. Az aktuális év és a 10 évvel késıbbi, elképzelt karácsony ábrázolása rajzos 
formában. 
Kedvenc gyerekjáték. A gyermekkor kedvelt játékainak, elfoglaltságainak szimbolikus 
ábrázolása. 
Képesség. A fogalom közös meghatározása egyéni asszociációk segítségével elıször 
önálló, páros majd kiscsoportos formában. 
Képesség kérdıív. A Tájoló – képesség pályaorientációs füzet, mint önértékelı eljárás 
(kérdıív) kitöltése. 
Képességkombinációk, pályák. Különbözı képességkombinációkhoz pályák győjtése 
kiscsoportban (hozzárendelés, vagy párosítás is lehet). 
Képhez pályák. Képesújságból választott képekhez pályák győjtése önállóan. 
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Képkirakó. Kiscsoportos munka során egy szétdarabolt kép (pl. valamilyen foglalkozást 
ábrázol) elemeinek összeillesztése. 
Lakatlan sziget. Egyéni győjtése és ábrázolása azoknak az eszközöknek, melyek a lakatlan 
szigeten fontosnak bizonyulhatnak. 
Mi szeretnél lenni? A csoporttárs pályatervében megfogalmazottak egyéni prezentációja a 
csoport számára. 
Mi változott meg? Két egymástól eltérı érzelmi állapot, vagy hangulatváltozás nem verbális 
úton való kifejezése. 
Milyen arcot vág? Az egyén aktuális érzelmének nem verbális módon történı kifejezése.  
Mit jelent a munka? Elıször mindenki önállóan győjti össze, mit is jelent számára a munka, 
majd kiscsoportban bıvítik ki a sort. 
Mit tennél? Néhány szavas válaszadás írásban, hogy a feladatlapon szereplı, feltehetıen 
frusztrációt okozó (pl. betolakodnak elé a sorba) helyzetekben mit tenne. 
Montázs. Az egyéni érdeklıdés alapján montázs készítése képes újságok segítségével 
(vágás, ragasztás). 
Mozdulat utánzása. A csoporttárs által bemutatott rövid mozgássor, mozdulatsor 
megismétlése. 
Múlt tevékenységei. A múltban szívesen végzett tevékenységek felsorolása egyéni munka 
során. 
Munkaadó – vállaló. Felvételi beszélgetés során felmerülı kérdések csoportos 
összegyőjtése, majd a válaszlehetıségek szintén kiscsoportos kidolgozása. 
Mutogatós. Nem verbális jelekkel kell valamiféle cselekvésre rávenni a kihúzott kártyán 
szereplı társat. 
NASA. Az őrhajótöröttek felszerelése 15 tárgyának egyéni, majd csoportos rangsorolása, 
végül egy elıre kialakított sorrenddel való összehasonlítás. 
Négyzetek. Egy önként jelentkezı egyirányúsított, csupán verbális kommunikáció 
segítségével elmagyarázza a többiek számára a lapján található egyszerő (négyzetekbıl 
álló) geometriai ábrát.  
Névjegykártya. A teljes név mellett feltüntetésre kerül a kártyán néhány jellemzı tulajdonság 
is. 
Névkártya. A könnyő megszólíthatóság érdekében egy kártyán a név feltüntetése (esetleg 
egy szimbólummal kiegészítve). 
Nyár. A nyári emlékek egyéni rajzos ábrázolása, majd közös kiállítás-rendezés. 
Önéletrajz. Az önéletrajz tartalmi és formai követelményeinek összegyőjtése kiscsoportban 
néhány minta alapján. 
Önéletrajz írása. Elızetesen megfogalmazott szempontok szerint mindenki saját önéletrajzát 
írásban összeállítja. 
Pályák csoportosítása. A korábban összegyőjtött pályák, foglalkozások különbözı 
szempontok szerinti csoportosítása egyéni, majd kiscsoportos szinten. 
Pályák győjtése. Egyéni munka során adott betővel különbözı pályák győjtését követıen, 
közösen állítjuk össze a csoport listáját. 
Pályákhoz kapcsolódó tevékenységek. Különbözı pályákhoz kapcsolódó tevékenységek 
győjtése egyéni, majd kiscsoportos formában. 
Pályapóker. Az elhangzott foglalkozás utolsó betőjével kezdıdjön a körben következı 
csoporttag által mondott foglalkozás. 
Pályaválasztás története. Néhány közösen kialakított szempont alapján mindenki elıadja 
pályaválasztásának történetét. 
Papírtépés. Kiscsoportokban a tagok egymás után szó nélkül tépnek egy A/4-es papírlapból, 
amíg nem lesz belıle „valami”, pl. elefánt, vagy kisház. 
Puzzle. Adott fogalom meghatározása összedarabolt mondat szavaiból történı 
összerakásával (pl. munka, érdeklıdés). 
Robinson sziget. Lakatlan szigeten a túléléshez kívánatos tevékenységekhez szükséges 
képességek összegyőjtése csoportban, ezek pályákhoz rendelése.  
Személyek. Az egyént körbevevı személyek ábrázolása a kapcsolat érzelmi erısségének 
érzékeltetésével. 
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Szerepek. Életünk során betöltött szerepeink összegyőjtése egyénileg, majd párban való 
összehasonlítása. 
Szobor. A csoporttag aktuális hangulatának, érzelmi állapotának megfelelı testhelyzet, 
testtartás beállítása 
Társas kapcsolatok. Önálló munka során azon személyeknek, embereknek az 
összegyőjtése, akikkel a hétköznapok során rendszeresen találkozik.  
10 év múlva. Rajz készítése a 10 évvel késıbbi elképzelt jövırıl, különös tekintettel az 
egyéni életpályára. 
Utazás tervezése. 100.000.- Ft áll a kiscsoport rendelkezésére, melybıl meg kell tervezni az 
osztálykirándulást. Készítsenek együtt a többiek számára is elfogadható költségvetést. 
Utazási prospektus. A választott képen szereplı nyaralóhelyekre való eljutás feltételeit 
gondolják végig együtt kiscsoportban.  
Út-levél. Mindenkinek lehetısége van kiállítani a saját igazolványát (út-levelét), mely objektív 
és szubjektív információkat tartalmaz a múltra, jelenre és a jövıre vonatkozóan egyaránt. 

 
2. sz. melléklet 

 
Feladattípusok 

 
Az alábbi táblázatban összefoglalását adjuk a strukturált csoportfoglalkozások során 
használt feladattípusoknak (Rudas, 1990; Siegrist & Wunderli, 1996). 
 

Ábrázolás A verbalitást nélkülözı kreatív megnyilvánulási forma, melyek 
közül leggyakrabban a rajzolást használjuk. 

Asszociáció 
A gondolattársítás során elıre kigondolt hívó szóra olyan 
szavakat mondunk, amelyek közeli vagy távoli kapcsolatban 
állnak azzal. 

Bemutatás Önálló (kiscsoportos) munka eredményének (produktum) 
összefoglaló prezentációja. 

„Brain storming” Egy adott problémára szabad ötleteléssel fogalmazzuk meg 
válaszainkat. 

Csoportosítás Egy lehetséges elv alapján listák tételeit különbözı halmazokba 
rendezzük, majd megnevezzük a felsıbb kategóriákat. 

Érzékelésen alapuló 
játék 

Egy vagy több érzékelési csatorna (hallás, látás, tapintás) nélkül 
győjtünk tapasztalatokat. 

Feladatlap Az elıre nyomtatott instrukcióknak megfelelıen végezzük el a 
feladatot. 

Felsorolás A győjtés egy másik változata során a közösen szerzett korábbi 
ismereteket elevenítjük fel. 

Filmek elemzése Elızetesen kiosztott szempontok szerint figyeljük meg a 
mozgóképsort, majd ennek alapján dolgozzuk fel. 

Fogalomtisztázás Ismert, vagy kevésbé ismert fogalmakat meghatározás jelleggel, 
tartalmilag foglalunk össze. 

Grafikon készítése Adatokból koordinátarendszer segítségével könnyen értelmezhetı 
ábrákat készítünk. 

Győjtés 
A csoport tagjainak egy témához kapcsolódó elızetes 
tapasztalataiból, ismereteibıl különbözı tételő adatsorokat 
készítünk. 

Hozzárendelés Az elıre elkészített listákon szereplı elemekhez bizonyos 
szempont szerint rendelünk hozzá másokat. 

Interjú Adott témáról, egy személytıl meghatározott szempontok alapján 
szerzett információkat mutatjuk be. 

Kiválasztás Több elem közül kiválasztjuk a ránk legjellemzıbbet, amit 
leginkább elfogadunk magunkról. 

Látogatásról beszámoló 
készítése 

Természetes környezetében tanulmányozott jelenségekrıl 
megadott szempontok szerint készítünk beszámolót. 
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Listázás A korábban összegyőjtött ismereteket magasabb szervezıdési 
fokon összesítjük. Ez a győjtésnek egy fajtája. 

Mondatbefejezés Egy megkezdett mondatot vagy történetet saját gondolattal vagy 
ötlettel fejezünk be. 

Mozgásos Nem verbális úton közvetített információkból  
dolgozunk. 

Munkalap A lapon elvégzendı feladatokat szóbeli instrukciót követıen  
végezzük el. 

Önértékelés Egy skála alapján eldöntjük, hogy az adott állítás mennyire igaz 
ránk. 

Összefüggés keresés Az adott információk közötti kapcsolatokat keressük. 

Összehasonlítás Két vagy több fogalom összehasonlításakor az azonosságokat és 
a különbségeket választjuk el. 

Párosítás Két lista elemeit egymáshoz rendeljük a közös jellemzı alapján. 

Puzzle Elıre nyomtatott szavak összeillesztésével értelmes mondatot 
alkotunk. 

Rangsorolás Megadott szempont alapján állítjuk sorrendbe az adott 
fogalmakat, összefüggéseket. 

Referátum Folyóiratból vagy újságcikkbıl rövid kivonatot készítünk. 

Súlyozás A csoport szerint a téma szempontjából meghatározó, jelentıs 
fogalmakat, elveket, témákat választjuk ki. 

Szerepjáték, 
helyzetgyakorlat 

Egy szituációban résztvevı személy szerepébe helyezkedve 
játsszuk el dramatikusan a történetet. 

Szociális atom Érzelmi alapon választjuk ki környezetünk elemeit (személyeit, 
tárgyait, fogalmait). 

Szövegfeldolgozás Egy szöveget különbözı szempontok szerint elemzünk. 

Szövegírás Az információs anyag lényeges elemei alapján összefoglalást 
írunk. 

Táblázat, grafikon 
elemzése 

A feltüntetett adatok közötti kapcsolatokat ismerjük fel, abból 
következtetéseket vonunk le. 

Táblázat készítése A korábban létrehozott tartalmakat különbözı rendezıelvek 
szerint csoportosítjuk, vizuálisan is megragadhatóvá tesszük. 

 
A strukturált csoportfoglalkozás során, az ismeretfeldolgozás szintjén 

rendszeresen használjuk a vizualizációt (az ismeretelemek folyamatos vizuális 
szemléltetése), valamint rendszeresen kapcsolódik a foglalkozáshoz a megbeszélés 
eleme (a feladat elvégzését követı, az ahhoz kapcsolódó élmények, ismeretek közös 
verbális feldolgozása). 
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Az általános iskolások önismereti 

tapasztalatainak kifejezıdése 
önjellemzésükben 

 

© Kıvári Zolna Katinka 
 

kovarizolna@yahoo.com 
(„Augustin Maior” Állami Gimnázium, Marosvásárhely) 

 
Iskolapszichológusként fontosnak tartom az általános iskolások önismeretének 
gyarapítását, a helyes testkép és énfogalom kialakítását. Az általános iskolások 
önismeretét vizsgáltam, írásos dokumentumok alapján, tanulmányozva, hogy milyen 
a tanulók önmagukról kialakított énképe és testképe, valamint, hogy ez a kép hogyan 
tükrözıdik az önálló szövegmővekben, amelyek fogalmazási feladathelyzet 
megoldásaként jöttek létre. 

Az általános iskolás tanulók személyleírásaiból általános képet kaptam a gyerekek 
gondolkodásmódjáról, fogalmazási jártasságaikról, önismeretükrıl, testképükrıl, 
énképükrıl, önbizalmukról, a szülıkkel, osztálytársakkal és tanárokkal való 
kapcsolatukról. 

 
Metaanalízis 
 
Az énfogalom (elképzelések, észleletek és értékek), annak tudata, hogy „mi vagyok 
én”, és „mit tehetek”, ugyanakkor a világ észlelését és a viselkedést is befolyásolja 
(Rogers személyiségelméletének alapján). 

Magyar nyelven a testvázlat fogalmi kérdéseirıl Geiger (1978) és Uzonyi (1988) 
(Túry & Szabó, 2000:59) munkái szolgálnak információval. E fogalmakat mind a 
neurológia és neuropszichológia, mind a pszichopatológia és pszichológia használja. 

A testvázlat a saját test perifériásan, sematikusan tudatos, strukturált, plasztikusan 
határolt térbeli percepciója. Nem homogén, bizonyos testrészek nagyobb súllyal 
vannak képviselve. A testvázlat nem állandó, statikus, hanem változékony, bizonyos 
körülmények között megváltozik. A testvázlat a testtel kapcsolatos proprioceptív, 
vizuális, tapintási, kinesztéziás és vesztibuláris információk hatására alakul ki. 

Testképen az egyén saját testével kapcsolatos pszichológiai élményeit és 
attitődjeit értjük, valamint azt a módot, ahogyan ezek az élmények szervezıdnek) 
(Túry & Szabó, 2000:61). Többdimenziós jelenség: egyes szerzık többes számot 
használva írnak a testképrıl, a különbözı érzékszervi modalitásokon alapuló 
testképek mellett elkülönítik a kognitív és affektív testképet (Túry & Szabó, 2000:61). 
Szabó Pál szerint „ A testkép jelentıs mértékben meghatározza az önértékelést és 
az énképet, amely viszont a személyiség központi része, meghatározza 
viselkedésünket és mindennapi közérzetünket.” (Túry & Szabó, 2000:59) Dina 
Borzekowsky és munkatársai által megjelenített tanulmányban (Borzekowsky, D. & 
Bayer, A., 2005) a testkép és felépítését vizsgálták fiatalok körében. A szóösszetétel 
máris ellentétes, hiszen test és kép, a testnek objektív jellegő meghatározása van: 
„egy organizmus pszichikus összetétele”, a test válaszai sokkal prediktívebbek, mint 
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például a hidegre, fájdalomra, éhségre való reakciók. A kép meghatározása: 
„mentális reprezentáció, koncepció, ötlet”. A kép észlelésbıl származik, mind 
kulturális, mind személyiségbeli tényezık meghatározzák. Összekapcsolva ezen 
meghatározásokat kijelenthetjük, hogy a testkép „belsı reprezentáció saját 
megjelenésünkrıl”, ami multidimenzionális fogalom, ami egyéni pszichikai és 
észlelési dimenziókat fed, és amelyet biológiai, szociális és pszichikai tényezık 
befolyásolhatnak. 

A testkép kapcsolatba hozható az egyének önértékelésével, önpercepciójukkal, 
szexualitásukkal, családi kapcsolatokkal és a személyiséggel, identitással. 
Kulcsfontosságú tényezınek tekinthetı az önértékelés és mentális egészség 
szempontjából. Az alacsony, rossz testkép, alacsony önértékeléshez és 
elégedetlenséghez vezethet. A serdülıknél nagy mértékben összefügg testképük 
önértékelésükkel. A mindennapi változásoknak kell megfeleljenek, a testükrıl való 
véleményük és saját magukról való önértékelésük állandó kihívásoknak kell eleget 
tegyen. Saját testképüket és arról alkotott véleményüket meghatározza a mások 
róluk kialakított véleménye, valamint a média által ideálisnak tartott nıi és férfi 
testképhez igazítják sajátjukat. 

A tanulók énfogalmának és testképének nyelvi kifejezıdését, a fogalmazásokban 
tanulmányoztam, hiszen a fogalmazás Ferenczy Gyula szerint „a mondanivalónk 
nyelvi egybeszerkesztése, írásba foglalása. A helyes fogalmazásnak a helyes 
gondolkodás az alapfeltétele, ha nem kellıen szabatos, nem eléggé világos a 
gondolat, a nyelvi kifejezés is csak olyan lehet” (Kernya, 1988:47). Takala szerint 
(Kádárné, 1990:20) a fogalmazási folyamatban a készségek négy csoportja mőködik 
közre. Az elsı csoportba tartoznak az írásnak (rögzítésnek) a készségei. A második 
csoportba tartoznak a nyelvi készségek. Ide sorolható a helyesírás és központozás 
készsége és a nyelvhasználati készségek. A harmadik csoportba tartoznak a társas 
interakció készségei (a beleélés, az olvasó iránti figyelmesség, az együttmőkıdés 
készségei) és végül a negyedikbe a verbális gondolkodási készségek (a verbális 
emlékezet, megértés, következtetés készségei). 

A fogalmazás „kiegyenlítési” folyamatként is értelmezhetı, amely során a 
bonyolult struktúrájú gondolatok kiegyenlítıdnek, továbbá „A gondolatok inkoherens 
kezdeményeit és lazán kötıdı információcsomagokat, kidolgozott fogalmi és 
precízen összekapcsolt tudáshálóvá kell alakítani” (Csapó & Vidákovich, 2001:228). 

Az írás a fogalmazás által nem egyéb, mint az intellektuális felfedezés eszköze. 
De ahhoz, hogy ez létrejöhessen számos feltételnek kell eleget tegyen, például: 
gondolatainkat, érzéseinket reflektálja, ezáltal képesek lehetünk gondolataink 
tisztázására és közlésére, de viszont változtatni is tudunk rajta, hiszen birtokunkban 
van az ehhez szükséges tudásanyag. A fogalmazás az a dokumentum, ami hiteles 
képet nyújt a szerzı kommunikációs, és gondolkodási képességérıl (Kádárné, 
1990:21). Többtényezıs tevékenységnek is említik, hisz készségek, képességek és 
ismeretek funkcionálnak, elısegíti a személyiség minden területén a fejlıdést. 

 
Kísérleti terv 
 
Empirikus vizsgálatom kiindulópontjaként a 2005-2006- os tanévben végzett 
országos hatókörő eredménymérés szolgált, amelyet az általános iskolások nyító-, 
illetve záró évfolyamán végeztek (V-VIII. osztályos tanulók), Pletl Rita egyetemi 
docens vezetésével. A kutatás a magyar diákok anyanyelvi írásbeli 
kifejezıképességének színvonalát mérte fel. Ebben az eredménymérésben szerepelt 
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olyan feladat is, amely a gyerekektıl önjellemzést kért (leíró fogalmazás). Ezek az 
írásbeli dokumentumok nemcsak a fogalmazási képesség színvonalát tükrözik, 
hanem a tanulók önismeretét, testképük leírásának, önjellemzésüknek a  módját, 
aszerint, ahogyan a gyerekek önmagukat jellemezték a külsı és belsı tulajdonságaik 
alapján. 

A dolgozatok értékelésében a következı szempontokat vették figyelembe: az 
önjellemzés logikai felépítése, milyen szövegalkotási rendezı elvet követtek a 
szövegalkotásukban (pl. arc- törzs-kezek stb.; részletezı és / vagy átfogó jellemzés). 

Kutatási tervem kísérleti csoportját az „Augustin Maior” régeni Állami Gimnázium 
V-VIII. osztályos tanulók képezik, akik október-novemberben önismereti csoportban 
dolgozó diákok. Az önismereti csoport témái: önmagunk és mások megismerése, a 
helyes énkép kialakítása, énideál, testképismeret, önmagunk elfogadása, mások 
elfogadása. Az önismereti csoportban végzett fejlesztés után felmérem és 
összehasonlítom eredményeiket az országos hatókörő felmérés személyleírás 
feladatával. Az alábbi ábra a minta eloszlását tükrözi évfolyamokra lebontva, mind a 
kontroll, mind a kísérleti csoportokban: 
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1. sz. ábra. A tanulók eloszlása osztályokra lebontva 

 
A vizsgálat eszközei 
 
A 2005-2006-os tanévben indított országos hatókörő eredménymérés mérıeszközei 
V. osztályban: a személyleírás, élménybeszámoló, levél, a VIII. osztályban pedig 
mindez kiegészült a tanáccsal. A kontroll csoportban az V-VIII. osztályos tanulók 
személyleírás feladatában elért eredményeit használtam fel. A kísérleti csoportban a 
beavatkozási terv önismeretet mélyítı gyakorlatokat, személyiségfejlesztést célzó 
játékokat, a reális testkép-ismeretet kialakító gyakorlatokat tartalmazott. A 
beavatkozás végén a személyleírás feladatával mértem fel a tanulókat. Az empirikus 
vizsgálat céljait a következı szempontok köré csoportosítottam: 

• Az általános iskolások önismeretének gyarapítása, a helyes testkép 
kialakítása, csoportkohézió növelése; 

• A beavatkozási gyakorlatokkal szerzett tapasztalatok beépítése és 
hasznosítása a nyelvi önkifejezésbe (személyleírás); 

• A beavatkozási terv hatékonyságának vizsgálata (a kontroll csoport tanulóinak 
a személyleírásban elért eredményeinek összehasonlítása a kísérleti csoport 
személyleírásainak eredményeivel). 

Hipotéziseimet ezen célok alátámásztása végett állítottam fel a következıképpen: 
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1. A kísérleti csoport személyleírásainak átlaga magassabb lesz, mint a 
kontroll csoport átlaga. 

2. A kísérleti csoport személyleírása, az analitikus szempontokat 
figyelembe véve részletesebb lesz, jobban és másképp jellemzi majd 
önmagát, a külsı és belsı tulajdonságok szélesebb spektrumával, a 
jellem alapvetı vonásainak megragadásával , mint a kontroll csoport. 

3. A kísérleti csoport személyleírása a szerkezetet tekintve, logikailag 
jobban felépített lesz, ami a külsı protré és a belsı portré 
tulajdonságlajstromát  illeti, mint a kontroll csoport személyleírása. 

 
Az adatok feldolgozása 
 
Az adatok értelmezésében a következı szempontokat vettem figyelembe: 

1. Az országos mérés és a kísérleti csoport átlagainak összehasonlítása; 
2. Ugyanazon minta összehasonlítása az országos mérés csoportjában és a 

kísérleti csoportban; 
3. A személyleírást alkotó tényezık számbeli és minıségi összevetése (pozitív 

és negatív belsı tulajdonságok, illetve fizikai tulajdonságok. 
 

Elıször is az országos hatókörő mérés mintájára minden dolgozatot egységesen 
kódoltam. A dolgozatokat az országos mérés javítási útmutatójának analitikus 
szempontjai szerint két javító pontozta, az objektivitás és a mérés hitelességének 
biztosítása érdekében, majd zsőri osztályzatot számoltak ki. 

Az adatok elemzését az országos hatókörő mérés személyleírás feladatának 
javítási útmutatója alapján végeztem, figyelembe véve a következı analitikus 
szempontokat: tartalom, szerkezet, stílus, nyelvhelyesség, helyesírás, külalak (lásd 
melléklet). Osztályonként átlagokat számoltam, melyeket összehasonlítottam az 
országos mérés áltageredményeivel. A kísérleti csoport és a kontroll csoport 
(országos mérés) átlagainak számszerő megjelenítése osztályokra lebontva a 
következıképpen alakult: 
 

1. sz. táblázat. Átlagok, V. osztály 
 

 személyleírás személyleírás 2. élménybeszámoló+ 
levél+személyleírás 

kontroll csoport 5.1  5.8 
kísérleti csoport 5.1 5.5  

 
A táblázat alapján levonható általános következtetésként, hogy nincs számottevı 

különbség a két felmérés átlagai között az V. osztályos tanulók eredményeiben. A 
személyleírás feladatánál elért átlagok 0.7 századbeli csökkenést mutatnak a többi 
feladat átlagaihoz viszonyítva. Az összátlagot az országos mérés többi feladatának 
(élménybeszámoló, levél és személyleírás) átlagösszegébıl nyertem. 
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2. sz. táblázat. Átlagok, VIII. osztály 
 

 személyleírás élménybeszámoló+ 
levél+személyleírás+ 
tanács 

kontroll csoport 6.68 6.94 
kísérleti csoport 6.91  

 
A VIII. osztályos tanulók személyleírás feladatánál elért átlageredményeik 

megegyeznek a kontroll csoportban és a kísérleti csoportokban. Nem jelentkezik 
számottevı különbség a többi feladat (élménybeszámoló, levél, személyleírás, 
tanács) összátlagához viszonyítva sem. 

A következı ábra egy összesítést tartalmaz a négy évfolyam személyleírás 
feladatban elért átlagainak alakulásáról mind a kontroll, mind a kísérleti 
csoportokban: 
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2. sz. ábra. Osztályok eloszlása az átlageredmények alapján 
 

A kísérleti csoport és a kontroll-csoport (országos mérés) tanulói által elért átlagok 
között nincs számottevı különbség (a két VIII. osztály között észlelhetı 0.3 átlagbeli 
különbség). 

A kontroll csoport eredményei a következıképpen alakulnak: személyleírás átlagai 
az összátlaghoz viszonyítva (ami a többi feladattípus: levél, élménybeszámoló, 
személyleírás, tanács átlagainak összegébıl tevıdik össze). 
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Kontroll csoport átlagai
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3. sz. ábra. Kontroll csoport átlagai 
 

A személyleírás feladatnál elért átlagok néhány századdal magasabbak, mint az 
összátlag, ami arra enged következtetni, hogy a 2005-2006-os tanévben felmért 
tanulók jól elkülönítették a külsı és belsı tulajdonságokat, személyleírásaik 
megfelelnek az elvárható szintnek (az analitikus szempontok szerinti eredmények is 
alátámasztják). A kísérleti csoport átlagai osztályokra lebontva: 
 

Kísérleti csoport átlagai
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4. sz. ábra. Kísérleti csoport átlagai 
 

A legalacsonyabb átlagot a VII. osztályos tanulók érték el, akik teljesítményüket 
tekintve a leggyengébbek. A legmagasabb pontszámot a kísérleti csoport VIII. 
osztályos tanulói érték el, hiszen ebben a korban már mélyebb önismerettel 
rendelkeznek a diákok, jól elkülönítik, és felsorolják a belsı és külsı 
tulajdonságaikat, sokkal többet foglalkoznak testképükkel, mint a prepubertárskorban 
levı diákok. 

Az adatok feldolgozása során a dolgozatok kódjait azonosítva, szerencsés helyzet 
adódott, miszerint az országos mérés 2005-2006-os tanévben, az V. osztály 
személyei  megegyeztek a kísérleti csoport 2008-2009-es tanév VIII. osztályos 
tanulóival. Eredményeik a következıképpen alakultak a személyleírás feladatát 
tekintve: 
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Személyleírás átlagainak megoszlása ugyanazon a mintán
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5. sz. ábra. Átlagok megoszlása a személyleírás feladatban 
 

Szignifikáns különbség nem jelentkezik az V.-VIII. osztály átlageredményei között. 
A 2005-2006-os tanévben V.osztályos tanulók jobb eredményt értek el, mint három 
évvel késıbb, 2008-2009-es tanévben, ugyanabban a feladathelyzetben. 

Ebbıl az eredménybıl kiindulva, az analitikus szempontokat figyelembe véve, a 
dolgozatok elemzésében és értékelésében nagy hangsúlyt fektettem  a felépítésre, a 
tartalomra, a stílusra, megnézve, hogy melyik csoport tud áfogóbb, gazdagabb 
tulajdonságlajstromot felsorolni, milyen a dolgozatok logikai felépítése, a külsı portré 
megalkotásában felfedhetı-e valamilyen logikai rendezı elv, mennyire egységes a 
belsı portré megrajzolása. 
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6. sz. ábra. Az V. osztályok átlagainak eloszlása külsı és belsı tulajdonságok alapján 
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Az V. osztályosoknál szignifikáns különbség látható a tulajdonságok 
elkülönítésében és rendszerezésében. A kísérleti csoport diákjai által számba vett 
tulajdonságok árnyaltabb és gazdagabb önportrét valósítanak meg, mind a kontroll 
csoport diákjai. A következı ábra a VIII. osztályos tanulók által felsorakoztatott 
tulajdonságokat tükrözi: 
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7. sz. ábra. A VIII. osztályok átlagainak eloszlása külsı és belsı tulajdonságok alapján 
 

Míg az V. osztályban átfedések vannak a külsı portré és a belsı portré között, 
addig a VIII. osztályban elkülönítik  a külsı és a belsı portrét, ezen belül pedig a 
tulajdonságok rendszerezésében markánsabban jelentkezik egy-egy rendezı elv. 
A VIII. osztályosoknál a különbség a fizikai tulajdonságok elkülönítésében 
jelentkezik, a kísérleti csoport jobban elkülöníti a fizikai portrét a belsı portrétól. A 
kontroll csoport tanulói viszont számban több pozitív és negatív tulajdonságot 
sorolnak fel, mind a kísérleti csoport tanulói. 

A kísérleti csoport V. osztályában, a magyar szakos tanár segítségével 
megimételtettem  a személyleírás feladatot, mivel felfigyeltem arra, hogy míg a 
tartalmi, szerkesztési követelményeknél jól teljesítettek, addig a nyelv, helyesírás, 
külalak nagymértékő pontatlanságot tükrözött. A tanulók tudták, hogy pszichológus 
értékeli a dolgozataikat és, hogy nem kapnak rá jegybeli értékelést. 
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8. sz. ábra. Átlagok megoszlása ugyanazon a mintán, más feladathelyzetben 
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Az eredmények 0.4 századdal jobbak lettek, hiszen megváltoztak a feladat 
megíratásának a körülményei. Egy szakos tanárral írták, aki mínısítést is ígért a 
dolgozatokra. Teljesítményük javult a külalak, a  nyelvhelyesség  és a helyesírás 
területén, viszont kevesebb pontot értek el a tartalom és a szerkezet analitikus 
szempontoknál. 

A következıkben összehasonlítottam az országos mérés és a kísérleti csoport 
tanulóinak személyleírásait, leltárt készítve a leggyakrabban megjelenı  pozitív és 
negatív belsı tulajdonságokról: 
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9. sz. ábra. Pozitív tulajdonságleltár 
 

VIII. osztályban különbségek jelentkeztek a kontroll csoport és a kísérleti csoport 
által megjelölt leggyakoribb tulajdonságok között, hiszen a kísérleti csoportban 
nagyobb százalékban jelölték meg a szerelmes, kedves tulajdonságokat, mind az 
országos mérés VIII. osztályos diákjai. Ennek magyarázata az lehet, hogy a 
kamaszkorban az érzelmek intenzitása megnı, a labilitás, a hirtelen hangulatváltások 
jellemzik ıket, valamint új, ismeretlen vágyak és érzések uralma alá kerülnek, 
identitásukat keresik, valamint a választ a „Ki vagyok én” kérdésre. 

A kontroll csoport tanulói fontosnak tartják a segítıkészséget, jószívőséget, 
megbízhatóságot és szorgalmasságot, mely értékeket a kísérleti csoport tanulói 
kisebb százalékban jelöltek. A következı ábra a VIII. osztályos tanulók 
leggyakrabban megjelölt negatív tulajdonságleltárát tükrözi: 
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VIII. osztály negatív tulajdonságleltára
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10. sz. ábra. Negatív tulajdonságleltár 
 

Az országos mérésben részt vett VIII. osztályos tanulók nagyobb mértékben ítélik 
el a nagyszájúságot, a lustaságot, a rosszaságot és a figyelmetlenséget, mind a 
kísérleti csoportban részt vett diákok. A kísérleti csoportban részt vett diákok rossz 
tulajdonságnak minısítik a hazugságot, a megbízhatatlanságot, a zárkózottságot és 
ha valaki idegesítı. Erkölcsi normáik, elveik szerint mőködnek. A következı ábra a 
VIII. osztályos diákok által leggyakrabban megjelölt fizikai tulajdonságokat mutatja 
be: 
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11. sz. ábra. Fizikai tulajdonságok leltára VIII. osztályban 
 

Elemeztem a VIII.osztályos tanulók fizikai tulajdonságleltárát, amelyben a kísérleti 
csoport jóval több fizikai megjelenésre vonatkozó tulajdonságot sorakoztatott fel, mint 
a kontroll csoport. Ez arra vezethetı visszha, hogy a 2005-2006- os méréshez 
viszonyítva megnıtt a fizikai megjelenésre fektetett hangsúly, fontos lett a karcsúság, 
a jó alak, a csábítás, ami a kamaszok életkori sajátosságaihoz tartozik, hiszen 
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tisztában vannak szexualitásukkal és szeretnének társaiknak, a társadalom által 
diktált trendnek megfelelni. A következı ábrák az V. osztályos tanulók által felsorolt 
pozitív, negatív és fizikai tulajdonságleltárát tartalmazzák. 
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12. sz. ábra. V. osztály pozitív tulajdonságleltára 
 

V. osztályos tanulók dolgozatait az analitikus szempontok szerint elemezve a 
következı eltéréseket találtam a kontroll csoport és a kísérleti csoport között: a 
kísérleti csoport nagyobb százalékban jelölte meg az okos, vicces, jó tanuló 
tulajdonságokat, mind a kontroll csoportban részt vevı diákok. Az országos 
mérésben részt vevı diákoknak fontosabb a segítıkészség, a jószívőség, a 
szorgalmasság és az ügyesség, mely tulajdonságokat a kísérleti csoport tanulói nem 
is említenek, vagy ha igen, akkor kis százalékban, ami a megváltozott 
értékhierarchiáról árulkodik. Most más kritériumok alapján választják meg barátaikat, 
mint három évvel ezelıtt, a viccesség és az okosság fontosabb, mint a 
segítıkészség és jószívőség a kísérleti csoport tanulói számára. Az V. osztályos 
tanulók által felsorolt negatív tulajdonságok a következık: 
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V. osztály negatív tulajdonságleltár
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13. sz. ábra. V. osztály negatív tulajdonságleltára 
 

A felsorakoztatott negatív tulajdonságok között megegyezést találtam: a rossz, 
csintalan, veszekedıs és irigy tulajdonságokat mind a kontroll csoport, mind a 
kísérleti csoport elítéli. Eltérést a figyelmetlenség, grimászkodó és lusta 
tulajdonságoknál találtam, amit a kísérleti csoport diákjai tartanak negatívnak. Az V. 
osztályos tanulók fizikai tulajdonságleltára a következıkben mutatott eltérést: 
 

V. osztály fizikai tulajdonságok
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14. sz. ábra. Fizikai tulajdonságok leltára az V. osztályban 
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Az országos mérésben részt vevı diákok (kontroll csoport) a szépséget, a 

karcsúságot és a magasságot tartják fontosnak, míg a kísérleti csoport diákjai a 
normális testméretet, az izmosságot, az erısséget, ami nagyon jól tükrözi az 
országos mérés óta eltelt három év  társadalmi elvárásainak változásait. 

 
Következtetések a hipotézisekre vonatkoztatva 
 
Feltételezésem szerint az országos reprezentatív minta, átlagai alacsonyabbak 
lesznek, mint a kísérleti csoport átlagai, a beavatkozásomnak köszönhetıen, 
részben bizonyosodott be. A kísérleti csoport és a kontroll csoport személyleírás 
feladatának átlagait végigkövetve, azonos átlageredményekkel számolhatunk. 

Az analitikus szempontok eredményeit megvizsgálva megállapítható, hogy 
teljesítményjavulás következik be, de ez csak az önismereti tevékenységhez 
kapcsoltan, a szerkezetnél és tartalomnál jelentkezik, hiszen a tanulók eltekintenek a 
helyesírás, külalak, nyelvhelyesség analitikus szempontok által támasztott 
követelményektıl. A kísérleti csoportokon belül a VIII. osztály érte el a legnagyobb 
átlageredményeket. A legalacsonyabb átlagot a VII. osztályban számoltam. 

Második hipotézisem szerint a kísérleti csoport személyleírása részletesebb lesz, 
jobban és másképp jellemzi majd önmagát, a külsı és belsı tulajdonságok 
szélesebb spektrumával, a jellem alapvetı vonásainak megragadásával, mint a 
kontroll csoport, beigazolódott. 

A kísérleti csoport V. osztálya által felsorakoztatott tulajdonságleltár árnyaltabb és 
gazdagabb, számszerőleg is  több fizikai és belsı tulajdonságot jelenítenek meg, 
mint a kontroll csoport V. osztályának diákjai. 

A VIII. osztályban a különbség a fizikai tulajdonságok számszerő megjelenésében 
jelentkezett, hiszen a kísérleti csoport jóval több fizikai megjelenésre vonatkozó 
tulajdonságot sorakoztatott fel, mint a kontroll csoport. Ez arra vezethetı vissza, 
hogy a 2005-2006- os méréshez viszonyítva megnıtt a fizikai megjelenésre fektetett 
hangsúly, fontos lett a karcsúság, a jó alak, a csábítás, ami a kamaszok életkori 
sajátosságaihoz tartozik, hiszen tisztában vannak szexualitásukkal és szeretnének 
társaiknak, a társadalom által diktált trendnek megfelelni. 

 
A kutatás jelentısége és jövıbeli kilátások 
 
A kísérlet igazolta, hogy az önismereti csoportban szerzett gyakorlati tudás beépül a 
fogalmazások teljességébe, megnyilvánul az anyag elrendezésében és a megfelelı 
kompozíció kialakításában. 

A jól alkalmazkodó személy énfogalma összhangban van gondolataival, 
élményeivel és viselkedésével, ami abban segíti, hogy a verbális, nyelvi 
megfogalmazás szintjén jobban ki tudja fejezni önmagát. 

A 2008-2009-es tanév végén szükséges megismételni a személyleírás feladatot a 
kísérleti csoport tanulóival, hiszen több idıre van szükség  a 
személyiségfejlesztéshez, a mélyebb önismerethez és a fogalmazási képességek 
fejlesztéséhez. 
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Beavatkozási terv 
 
Idıintervallum: 2008 október- november 
I. ÜLÉS 
1.Bemutatkozás, szimbólum rajzolás, nevfelírás egy lapra. 
A nevemrıl 
Cél: Bemutatkozás, énazonosság-tudat megerısítése (5. osztálytól ajánljuk.) 
A csoport körben ül. Mindenki mond valamit a saját nevérıl (hogyan választották számára a 
szülei, szereti vagy sem, kapott-e becenevet, stb.). 
2. Mindenki leír magáról három tulajdonságot, a többieknek ki kell találniuk, hogy kirıl van 
szó- az osztálytársak megismerése. 
A gyakorlat egy másik változata: 
Mindenki leírja egy lapra, hogy ha én 
állat lennék............................................................................................................................. 
ha növény lennék................................................................................................................... 
ha zenei eszköz, felszerelés................................................................................................... 
ha évszak lennék................................................................................................................... 
ha tárgy lennék...................................................................................................................... 
ha híresség lennék................................................................................................................. 
Az osztály többi részének ki kell találnia, hogy kirıl volt szó, a felsoroltak alapján. 
3. Önismereti csillag 
Egy ötágú csillag megrajzolása, majd minden ág mentén a következıket kell írniuk 
önmagukról: 
- három pozitív tulajdonságot; 
- három dolog, amire büszke; 
- két jövıbeli célkitőtés; 
- három tulajdonság, ami fontos egy barátságban; 
- három tulajdonság, amit mások értékelnek benne. 
A csillag közepébe két tulajdonságot, amit megváltoztatna önmagán. 
II. ÜLÉS  
4.Önarckép tükörrel 
Cél: A külsı tulajdonságok megismerése és jellemzése, a társ alaposabb megfigyelése. 
Játék: Mindenki kap egy kis zsebtükröt, és megnézi magát benne. Milyen a külsım? Meg kell 
figyelni a fejformát, szemeket stb., majd mindenki elmondja, milyennek látja magát.  
Hatás: Érzékelés, orientált figyelem, verbalizálás. 
5.  A saját test megismerése, feltételezi a jó önismeretet. Ebbıl kiindulva elég széles körben 
használt és vizuálisan is jól illusztráló gyakorlatot végeznénk: a Johari-ablak-ot, melynek 
kidolgozói Joseph Luft és Harrington Ingham pszichológusok.A területek közötti határok 
egymással összefüggenek, és az összefüggések vizuálisan igencsak jól szemléltethetık a 
gyakorlatban. Erısségüket, domináló jellegüket befolyásolja: 
- az adott személyiség, 
- az általános és a helyi kultúra, 
- a szituáció, 
-  az “én” és a “mások” közötti kapcsolat jellege. 
A diákoknak négy területrıl kell beszélniük: 

a.) A nyitott én területbe tartozik mindazon tulajdonság, viselkedési mód, adottság és 
képesség, amelyeket az egyén ismer, és azok, akikkel kapcsolatot tart, mindezt 
tudják is róla.  

b.) Vak én a személyiségnek azokat a területeit jelenti, amelyeket ı nem ismer, de 
mások jól, vagy hiányosan, ismernek. 

c.) Rejtett én azt a zárt területet reprezentálja, amelyeket az ember önmagáról ismer, de 
másokkal nem kíván megosztani, ezért azokat elrejti a többiek elıl.  

d.) Ismeretlen én vagy másképpen nevezve a sötét terület. Ez lényegében 
megközelíthetetlen az egyén és környezete számára. Bizonyos körülmények 
(baleset) között a tudat közelebb hozhatja a rejtett énünket. 
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 A feladatlapokat kiosztom, a nyílt területet nekik kell kitölteni, a vak területet egymásnak, 
csak pozitív dolgot írhatnak egymásról. 
A gyakorlat célja a mások véleményének megismerése, olyan tulajdonságok feltárása, ami 
eddig ismeretlen volt a célszemély számára. 
III. ÜLÉS 
6. Képességfa 
Eszköz: Nagyalakú rajzlap, filctollak 
Leírás: A gyerekek az álló rajzlapra közösen rajzolnak egy fát. A fának annyi ága van, 
ahányan vannak az osztályban. Az ágak végére ráírják nevüket. Az ágakon lévı levelek egy- 
egy képességrıl, tudásról tanúskodnak. Több alkalommal történı (és folyamatos) 
beszélgetés nyomán kerülnek fel a levelek az ágakra. A levelekbe beírják a gyerekek a rájuk 
jellemzı tudást, képességet. 
A fa kifüggeszthetı az osztályban, és amikor valamelyik gyerek úgy érzi, hogy az ágára új 
levelet rajzolhat, jelzi az osztálynak, majd felrajzolja és beírja a jelentését (a fa egész 
tanévben újabb levelekkel gyarapodhat). 
7. Hasonlóságok és különbözıségek 
  A három testır- a csoportok kialakítása színválasztás alapján történik. 
 Minden csoport kap egy munkalapot, amely alapján 3 dolgot kell találni, amit mindenki 
szeret, 3 olyat, amit senki sem és 3 dolgot, amiben mindenki különbözik a társaitól. Ezután 
megbeszélés. 
IV. ÜLÉS 

1. Ajándékozás 
A csoporttagok két oszlopba állnak. Közöttük egy tag behúnyt szemmel végigmegy, a 
többiek valami szépet mondanak neki, akár meg is érinthetik. Mindenki sorra kerül. Ezt 
viszik tovább. 

Mindenki hátára egy üres papírlapot ragasztunk és mindenki kell írjon egymás hátára egy 
olyan tulajdonságot, amirıl ezeken az üléseken szerzett tudomást a másik személyrıl. 

2. Lezárás 
Körben egymás háta mögé állnak, mindenki megveregeti a tıle bal oldalra levı társának a 
vállát és azt mondja neki: „Te ügyes voltál!”.  Jobbra elvégezzük ugyanezt. Ezután mindenki 
a kör közepe felé fordul és egyszerre kimondják: „Én is nagyon ügyes voltam!”, „Mi mind 
nagyon ügyesek voltunk!”. 
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Melléklet 
 
Javítási útmutató 
Személyleírás 
 
Leíró közlés a valóság bármely elemének szavakkal történı megjelenítése. Személyek 
leírásakor jellemezhetjük a külsıt és belsıt: az alakot, a megjelenést, illetve a lelket. 
Analitikus szempontok szerint: 

1. Tartalom 
- külsı és belsı tulajdonságok megragadása; 
- szükséges és elégséges információ megjelenésérıl, ismertetı jegyeirıl;jellemének 

alapvetı vonásai. 
2. Szerkezet 
- logikai felépítés: külsı portré- valamilyen rendezı érvényesülése pl. arc- törzs- kezek 
      belsı portré- részletezı és/ vagy átfogó jellemzés 

- szövegszerő leírás (nem tulajdonságok leltára) 
- az információk elrendezése könnyen követhetıvé teszi a leírást. 

3. Stílus 
- megfelelı hangnem megválasztása annak függvényében, hogy objektív vagy szubjektív 

jellegő a leírás; 
- a leíró kifejezések találóak és szemléletesek; 
- árnyalatok érzékeltetése (szinonimák hazsnálata). 

4. Nyelvhelyesség 
- köznyelvi normákhoz való igazodás 
- hibák:- vétségek az egyeztetésben (alany-állítmány); határozóragok tévesztése; igekötı 

helytelen használata; felszólító mód használata kijelentı mód helyett; tárgyas és alanyi 
ragozás igei személyragjainak felcserélése. 
5. Helyesírás 
- Évfolyamonként a tanterv által megjelölt minimális követelmények betartása 
6. Külalak 

- rendezett íráskép; 
- bekezdésre tagolt szöveg. 
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Az érzelmi intelligencia fejlesztése magyarórán 

alkalmazott drámajátékkal 
 

© Bordás Andrea 
 

bordasandi@yahoo.com 
(Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola, Debrecen) 

 
Drámajáték. Dramatikus tevékenység. Komplex drámafoglalkozás. Tanítási dráma. 
Dráma a tanulás szolgálatában. Drámapedagógia. Egymással összefüggı, idınként 
egymást fedı, egymás ellen harcba állított fogalmak, melyek közös gyökérbıl nıttek: 
a gyermeki mintha-játékból. Magukban hordozzák a játék adta önfeledt örömet, 
spontaneitást, együttes élményt, magas fokú érzelmi átélést, belsı motivációt 
éppúgy, mint a mintha-világ kettısségét, a cselekvés lehetıségét. 

 
Mi a drámapedagógia? 
 
Sokszor sokan és sokféleképpen válaszoltak már erre a kérdésre, és ezek a 
meghatározások egymást kiegészítve, idınként egymást átfedve jellemzik a 
drámapedagógia világának sokszínőségét, gazdagon árnyaltságát. Mondhatjuk azt 
is, hogy ahány pedagógus személyiség, annyiféle dráma-felfogás, hiszen a 
drámapedagógia egy olyan gondolatrendszer/módszer/tantárgy/stratégia, amely 
mindenképpen megköveteli alkalmazójától a fogalmak, konvenciók, technikák, 
tartalmak újragondolását, értelmezését a már meglévı és egyre gyarapodó 
tapasztalat, személyes tudás tükrében való alkalmazásukat, tehát kikényszeríti a 
konstruktív és kreatív magatartást. 

A Pedagógiai lexikon (1997) így határozza meg a drámapedagógia fogalmát: 
„mővészetpedagógiai irányzat, amely a dráma és a színház eszközeit sajátos módon 
használja a nevelésben. Gyakorlatokkal és játékokkal segíti a valóság átélését, az 
emlékek megırzését, a figyelem fejlesztését, az alkotás szabadságával való 
megismerkedést, és ezen keresztül a csoport és az egyén fejlıdését. A megismerés 
örömétıl a kifejezés, az élménymegosztás öröméig juttatja el a határozott célt 
szolgáló gyakorlatokban és drámajátékokban részt vevıket...”. S habár ez a 
meghatározás meglehetısen pontosan, bár kissé mővészien („a megismerés 
örömétıl a kifejezés, az élménymegosztás öröméig”) fogalmazza meg a 
drámapedagógiai foglalkozások lényegét – a drámai szituációkban rejlı lehetıségek 
kiaknázását a megértés, a tanulás szolgálatában – a szakemberek többsége mégis 
hosszasan vitázik azon, módszernek vagy tantárgynak tekintse-e a 
drámapedagógiát. Mővészetpedagógiai, reformpedagógiai irányzatként való 
felfogása túl tág teret enged az értelmezésnek, és nem építettek még rá iskolai 
rendszert, mint más reformpedagógiai irányzatokra. 

Módszerként való felfogása mellett szól az, hogy a „hogyan tanítsunk?” kérdésre a 
megszokottól formájában, szervezési módjában, alapszituációjában teljesen eltérı 
választ ad. Ha benézünk egy drámaórára, azt látjuk, hogy legtöbbször egy 
átrendezett térben a résztvevık csoportokban, párokban dolgozva testi, szellemi és 
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lelki jelenlétet is követelı gyakorlatokat végeznek, jeleneteket mutatnak be, figyelnek 
és beszélnek meg, használják meglévı tudásukat, érzelmileg bevonódnak a játékba, 
s közben fejlıdik személyiségük és a csoportbeli kapcsolataik is. A 
drámapedagógiáról mint módszerrıl beszélnek a szakma „nagyjai” közül pl.: Gabnai 
Katalin, Pinczésné Palásthy Ildikó, Debreceni Tibor; s mindannyian hangsúlyozzák a 
drámapedagógia személyiségformáló, közösségformáló erejét. Gabnai Katalin 
szerint „a dramatikus alkotójáték tulajdonképpen pontosan megfogalmazható 
szocializáló tevékenység” (Gabnai, 2008:9), mely megkönnyíti a kapcsolatfelvételt, a 
kapcsolattartást, a közlést, és hozzájárul az alkotóképesség és az önálló, rugalmas 
gondolkodás fejlesztéséhez, a szociális és esztétikai érzékenység kialakításához. 
Módszerként való felfogását valószínőleg meghatározza az is, hogy Falus Iván 
(2003) a módszerek közé sorolja a drámapedagógia által is alkalmazott, de azzal 
korántsem egyenlı szimulációt, szerepjátékot és játékot. A drámapedagógia 
jelenségvilága ugyanis sokkal több mindent foglal magába, mint az elıbbi három 
tapasztalati tanuláson alapuló módszer, melyek révén fogalmakat, eseményeket, 
jelenségeket sajátíthatnak el, tevékenységeket gyakorolhatnak be a résztvevık, 
ugyanakkor sokkal összetettebb is, mint az oktatási folyamat állandó, ismétlıdı 
összetevıinek, a pedagógusi és a tanulói tevékenységek puszta elemeinek halmaza. 
Szauder Erik Egy lehetséges dráma-modell címő munkájában rámutatott a 
módszerszintő megfogalmazások buktatóira: „egy módszer csak azt közvetíti, 
közvetítheti, amit az adott pedagógia közvetíteni akar vagy enged” és 
„összeegyeztethetetlen azzal az állítással, hogy a drámának mint tevékenységnek 
van tartalma, azaz önmagában is értelmes tevékenységnek tekinthetı” (Szauder, 
1998:11). 

Ha az emberiség életében évezredek óta jelen lévı dramatikus tevékenységet, s 
az abból kinövı mővészetet, a színházat helyezzük szemléletmódunk 
középpontjába, a drámapedagógia lehet az a tantárgy, melynek során a tanulók 
elsajátíthatják a drámának mint a kulturális örökség részét képezı önálló érvényő 
mővészi tevékenységnek a kifejezésformáit és ezeknek a kifejezésformáknak a 
kreatív alkalmazását. Tantárgyként való értelmezése fıleg annak köszönhetı, hogy 
1995-ben a Tánc és dráma – ma már Dráma és tánc – mőveltségi terület elemeként 
kerülhetett be a NAT-ba, és elkészült a Kerekasztal tanterv a Tánc és dráma 
mőveltségi terület tanításához, mely külön tantárgyként tárgyalja a tánc és 
mozgásmővészetet, a drámát és a bábjátékot.  A Kerekasztal dráma tanterv 
hangsúlyozza a tantárgy tevékenységközpontúságát és kettıs természetét. „E 
kettısség lényege, hogy a drámát szemlélhetjük (a) a színház mint kreatív mővészi 
kifejezési forma eszköztárát tanító, valamint ezen eszközök segítségével kreatív 
munkára teret adó tevékenységként, illetve (b) más tantárgyak tanulási tartalmait 
(többnyire szociális) keretbe foglaló és kapcsolódási pontjaikat hangsúlyozó 
folyamatként” (Kaposi, 1997:14). 

Gavin Bolton (1992; 1993) a dráma oktatásszervezı koncepcióként való 
felfogásából kiindulva Szauder Erik pedagógiaként értelmezi a drámát, s magát a 
drámapedagógia elnevezést is annak tulajdonítja, hogy a szakemberek a dramatikus 
eljárások oktatásban, nevelésben betöltött szerepének hangsúlyozása mellett olyan 
megnevezést kerestek, ami a XX. századi reformpedagógiákkal való rokonságot 
sugall, ugyanakkor tekintélyt kölcsönöz a szakmának. A dráma filozófiai- 
nevelésfilozófiai, tanuláselméleti alapjainak felvázolásakor a drámapedagógiai 
foglalkozások és más tevékenységek során létrejövı tudás kontextualitását, a tudás 
szociális, etikai kérdéseit helyezi fejtegetése középpontjába, és a tanulást aktív, 
kreatív folyamatként határozza meg. Drámán alapuló integrált tantervelképzelése 
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egy történelmi keret segítségével biztosítaná „a tanulás lépéseinek logikus egymásra 
épülését és az ismeretek koncentrikus bıvülését” (Szauder, 1998, 32). A 
tapasztalaton, tevékenységen keresztül létrejövı tanulás és a problémamegoldás a 
dráma metodológiájának központi elemeit képviselik; a dramatikus tevékenységet 
generáló drámai szituáció megteremtéséhez pedig hagyományos és a drámára 
speciálisan jellemzı, a színház világából átvett eszközök biztosítják az alapot. Az 
általa felvázolt tantervhez kapcsolódóan Szauder a drámamunka értékelését 
informális, formatív, folyamatjellegő, csoportra irányuló tevékenységként fogja fel, 
mely a tanár és tanulók együttmőködésének eredményeképpen jön létre. Szauder a 
drámát mint pedagógiát nem tekinti egyetlen nevelésfilozófia szolgálatába 
állíthatónak, viszont hangsúlyozza a demokratikus, humanista értékek meghatározó 
szerepét minden drámapedagógus személyes filozófiaválasztásában (Szauder, 
1998). Szauder Erik elméleti munkássága sajnos befejezetlen maradt, így a dráma 
pedagógiaként való felfogásának pontosabb, részletesebb kidolgozása még várat 
magára. 

Knausz Imre az aktivizáló oktatási stratégiák között említi a tanítási drámát, és 
lényegének a tudás személyessé tételére tett kísérletet tekinti (Knausz, 2001). 
Véleményem szerint a drámapedagógiát a gyermek tevékenységére alapuló 
problémamegoldó stratégiának tekinthetjük, hiszen sajátos célok elérésére szolgáló 
módszerek, eszközök, szervezési formák és módok olyan komplex rendszerével 
állunk szemben, amely koherens elméleti alapon nyugszik és jellegzetes tanulási 
környezetben valósul meg. 

„A színház, a szociológiához hasonlóan, ısi idıktıl fogva a társadalmi jelenségek 
természetét kívánja feltárni, vagyis azt, mit jelent emberként létezni” (Neelands, 
1994:76). A drámapedagógia ugyanígy a társadalmi lét problémájával foglakozik, 
egyfajta „aktív szociológia”, melynek célja az emberi viszonylatok problematikájának 
megfejtése. A drámapedagógiai foglalkozások során használt, legtöbbször a színházi 
munkából adaptált módszerek, eszközök és szervezési formák, módok mind a 
jellegzetes tanulási környezet, a mintha-világának felépítésében, a dramatikus 
tevékenység elindításában segítenek. 

Amennyiben a problémamegoldó oktatási stratégia a) az új ismeretek aktív 
elsajátításának elvére épít, b) feltételezi az újrafelfedeztetést, és c) olyan 
cselekvések és mőveletek rendszerét jelenti, melyek segítségével a tanuló 
információkra tesz szert, illetve fejleszti önmaga megismerı pszichikus funkcióját is, 
a dramatikus tevékenység joggal kérheti helyét ebben a rendszerben (Ferenczi & 
Fodor, 1996). 

a) A dramatikus foglalkozások új ismereteket közvetítenek a dráma fókuszában 
álló tartalomról, mégpedig a tanuló aktivitása folytán; a drámában a tanulás csakis 
akkor jön létre, ha a tanuló aktívan felvállalja a megajánlott szerepet, bekapcsolódik 
a gyakorlatokba. A tanulási folyamat az által biztosított, hogy a dráma analógián 
alapszik (a való világot képezi le), felszabadulnak az érzelmek és mobilizálódnak az 
ismeretek (igényli és felerısíti, középpontba helyezi a tanulók szubjektív reakcióit is), 
illetve azáltal, hogy más intenzitással ugyan, de átéltünk már hasonló helyzeteket, 
mint amikkel a drámafoglalkozások során találkozunk. Szauder Erik a dráma 
tudáshierarchiájáról beszélve megállapította, hogy a drámapedagógiai foglalkozások 
során létrejövı tudás, melynek során a szociális folyamatok megértése kerül 
elıtérbe, az egyes tantárgyak által nyújtott dekontextualizált ismeretek és készségek 
fölé helyezkedik el (Szauder, 1998), és ez a társadalomról, önmagunkról szerzett 
tudás jelenti a dráma fókuszát. 
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b) A drámafoglalkozások feltételezik az újrafelfedeztetést, amennyiben a már jól 
és kevésbé jól ismert emberi viszonyok, értékek újragondolását helyezi a 
tevékenység középpontjába. A gyerek legtöbbször jól ismeri a családokban, 
kisközösségekben létezı viszonyokat, hiszen bennük él. Ahhoz viszont, hogy saját 
családja, közössége iránti felelısségére ráébredjen, a drámatevékenységek képesek 
adekvát tanulási szituációkat (kontextusokat) nyújtani, amelyekben a résztvevı újból 
átéli az ismerıs helyzeteket úgy, hogy közben kívülrıl figyelheti magát és a 
történéseket; tudatosíthatja, mi az, ami a cselekvések által megtörténik, a szavak 
mögött elhangzik. A puszta szó, a figyelmeztetés, de még az elmesélt történet sem 
képes erre a tudatosításra, mert nem a gyerek konkrét tapasztalatát helyezi a 
középpontba. 

c) A fókuszban körvonalazódó ismeretek mellett a drámajáték másfajta 
információk szerzésére is alkalmat ad, pl. a kontextus által. Ahhoz, hogy egy más 
idıben, más földrajzi környezetben, kultúrában játszódó történetet dramatizáljanak, 
alapvetı ismeretekre is szükségük lehet. A kellı belsı motiváció megteremtésével és 
a megszerzett ismeretek alkalmazásával a drámajáték során az új ismeret aktívan 
épül be a gyerekek tudásanyagába. A különbözı tantárgyakban (földrajz, történelem, 
állampolgári nevelés, irodalomtörténet) alkalmazott drámajáték erre a tanulásra épít. 
Az így szerzett ismeretek abban is eltérnek a hagyományosan „megtanultaktól”, hogy 
teljes komplexitásukban mutatkoznak meg, a különálló tantárgyak nem szabdalják fel 
ıket. 

A dráma a problémamegoldás egy különleges formája. Az adott kontextusban 
feltérképezzük, elemezzük a problémát, például a Kımíves Kelemenné dramatikus 
feldolgozásában a tanulók a becsületesség problémájával állnak szemben. A 
kontextus építése (családok, életkörülmények megtárgyalása, bemutatása) 
lehetıséget ad arra, hogy a problémát életközelbıl szemléljék a résztvevık: 
tisztában legyenek a probléma súlyával, a probléma megoldásához pro és kontra 
érvekkel is hozzá tudjanak szólni. A drámajáték témája olyan döntéshelyzetek elé 
állítja a résztvevıket, ahol erkölcsi, etikai elveik tetteikben, döntéseikben 
tükrözıdnek. Jelen esetben: elég becsületes vagyok-e, visszamegyek-e Déva 
várához, hogy ezzel megmentsem férjem becsületét és a késıbbiekben több ember 
életét. 

A problémamegoldás más fajtájával is találkozhatunk a játékokban. A 
gyermekeknek legtöbbször nem arról kell dönteni, hogy megtesznek-e valamit vagy 
nem, hanem arról, hogy mit és hogyan tesznek. 

A drámajáték nem annyira a logikán, algoritmuson alapuló megismerı pszichikus 
funkciókat fejleszti, mint inkább az empátián alapulókat. Nem az algoritmikus, hanem 
a heurisztikus gondolkodás fejlıdik általa. Mondhatjuk úgy is, hogy nem a jobb 
agyféltekés tudásunkat, megismerı funkcióinkat, hanem a balféltekéset fejlesztjük 
drámajátékkal, ugyanúgy, mint bármely más mővészettel való foglalkozással. Mivel 
éppen ez az, ami sem az oktatási rendszerünkben, sem az elméleti munkákban nem 
kap megfelelı hangsúlyt, a dramatikus nevelés mint oktatási stratégia alkalmazása 
pótolhatná ezt a hiányt. 

A dramatikus tevékenységek során (ugyanúgy, mint a problémamegoldó 
stratégiákban) az egyén figyelme nem a cselekvések sorozatára, részletes 
kivitelezésükre irányul, – hiszen nem a vállalt szereppel való külsı azonosulás, a 
szerephez kötıdı tevékenységek, viselkedések pontos imitálása a cél, – hanem az 
új megismerésére, felfedezésére, vagyis arra, mit érez, gondol a szereplı az adott 
szituációban, milyen az attitődje, viszonya társaihoz, a világhoz. A gyerek nem arra 
figyel, hogy a welsi bárd hogyan mondja el a királynak, mit tett, hanem arra, hogy 
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miért teszi ezt, amikor tudja, hogy a lázadók számára nincs kegyelem. (Az 
interakciós készség-gyakorlatok, kommunikációs gyakorlatok, improvizációk 
biztosítják, hogy a gyermek tudjon és merjen megszólalni ebben a helyzetben.) 

A dramatikus tevékenységek során a gyerek állandóan új információkat győjt 
(nemcsak a kontextusról, de az emberi létrıl is!), hogy azokat rendszerezve 
újraértelmezze a helyzetet, és új hipotéziseket állítson fel a problémát illetıen. 

A dramatikus nevelés kidolgozott, használható rendszert nyújt az érzelmi, szociális 
tartalmak problémamegoldó tanítására. Ezekben a tevékenységekben nem a tanár a 
fıszereplı, az aktív, hanem a gyerek; a tanár csak mint szervezı, a tanulási 
szituáció megteremtıje, az esetleg megakadó tevékenység továbbvivıje van jelen. 

 
Az érzelmi inteligencia 
 
Az érzelmi intelligencia fogalma a 90-es években kapott nagy nyilvánoságot Daniel 
Goleman (1997) Érzelmi intelligencia címő könyve kapcsán, de a pszichológusok 
már a század közepén felfigyeltek a témára. 

Robert Thorndike 1930-ban szociális intelligenciának nevezi önmagunk és mások 
megértésének képességét. David Wechsler, az egyik intelligenciateszt kifejlesztıje 
1934-ben rájött, hogy az intelligenciához hozzájárulnak a személyiség 
nonintellektuális aspektusai is. A nagy változást az intelligencia-felfogásban Howard 
Gardner többszörös intelligencia elmélete (Frames of Mind, 1983) hozta, mely szerint 
az embernek legalább hét intelligenciája van. Intelligenciának az értelmi képességek 
olyan csoportját tekinti, melyet legalább egy kultúra értéknek ismer el. Ugyanakkor az 
általa megkülönböztetett intelligenciák biológiai értelemben is önállóak, amelyek 
károsodhatnak vagy állhatnak nagyon alacsony szinten anélkül, hogy ez kihatna a 
többi intelligenciára. Az érzelmi intelligencia fogalmának kikristályosodásában 
Gardner két intelligenciatípusának volt fontos szerepe: az interperszonális 
intelligenciának, ami embertársaink megértésének képessége és az intraperszonális 
intelligenciának, ami az elıbbi befele forduló megfelelıje. 

Ezen elızmények után határozza meg Peter Salovey és John Mayer úgy az 
érzelmi intelligencia fogalmát, mint azt a képességet, hogy „a személy monitorozza 
saját és mások érzéseit és érzelmeit, hogy megkülönböztesse ezeket egymástól, és 
hogy felhasználja ezt az információt gondolkodásában és viselkedésében” (Salovey 
& Mayer & Caruso, 2000, idézi Urbán, 2004:105). Salovey és Mayer 1990-ben az 
affektív információk feldolgozásához szükséges mentális képességek készlete 
alapján határozza meg azt a négy képességet, amely az érzelmi intelligenciát 
jellemzi: 

1. mások és saját érzelmeink észlelése, értékelése, kifejezése verbális vagy nem 
verbális módon – vagyis ezen a szinten azonosítjuk az érzelmeket magunkban, 
másokban, zenében, történetben; tudatosítjuk az érzelmeket, az ezekkel összefüggı 
gondolatokat; különbséget tudunk tenni a különbözı érzelmek között, adekvátan 
tudjuk kifejezni ıket;  

2. az érzelmek felhasználása a gondolkodás és cselekvés serkentésére – az a 
képesség, hogy érzéseinket lefordítsuk, felhasználjuk az ítéletekben, 
gondolkodásban, célok melletti kitartásban; 

3. az érzelmek megértése és elemzése – az a képesség, hogy meghatározzuk, 
értelmezzük az érzelmeket, ezek komplex keverékét, az érzelmi átmeneteket; 

4. az érzelmek szabályozása az érzelmi és intellektuális fejlıdés elısegítése érdekében 
– nyitottnak lenni saját érzéseink és mások érzéseinek megváltoztatására (Salovey & 
Mayer & Caruso, 2004) 
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Goleman modellje (1997) fıként abban tér el az elıbbi felfogástól, hogy 

képességek (pl. empátia), motivációs tényezık (pl. önmagunk ösztönzése), 
személyiségjegyek (pl. lelkesedés, kitartás) komplex összességét tekinti érzelmi 
intelligenciának. Szerinte öt faktorról beszélhetünk: 

1. saját érzelmeink pontos és tudatos észlelése, felismerése; 
2. az érzelmek kezelése, módosítása és elfogadható kifejezése; 
3. önmotiválás, érzelmi önkontroll; 
4. mások érzelmeinek pontos észlelése és az azokra való válaszadás; 
5. társas viszonyok sikeres kezelésének képessége. 

 
Az érzelmi intelligencia fejlesztése drámapedagógiával 
 
Érzelmi elménk logikája – a racionális elmével ellentétben – asszociációs, ezért is 
hatnak a hasonlatok, metaforák, képek az érzelmekre, nem az értelemre. A szív 
logikája a vallás, a költészet, a gyermekek, az álom, a mítosz logikája (Goleman, 
1997). Ugyanúgy szimbólumokkal dolgozik tehát, mint a dráma. Ez teszi alkalmassá 
a drámát az érzelmekkel való foglalkozásra, ez biztosítja, hogy a dramatikus helyzet 
megélése során létrejön a tanulás: az érzelmi tanulás. 

A drámapedagógia egyes elemei, gyakorlatai kifejezetten az érzelmi intelligencia 
képességeit fejlesztik. Az érzelmek tudatos észlelését, felismerését szolgálják az 
érzékszervi finomítás játékai, az utánzójátékok, a testnyelv értelmezésére szolgáló 
játékok. Az érzelmek kezelésének, módosításának és elfogadható kifejezésének 
fejlesztése a célja a lazító játékoknak, a verbális és nonverbális kommunikáció 
játékainak. Mindezek a gyakorlatok Gavin Bolton (1992; 1993) dramatikus 
tevékenységi rendszerében az A típusú gyakorlatokhoz tartoznak, vagyis rövidek, 
lezártságra törekednek, bármikor ismételhetıek, így könnyedén gyakorolhatóak 
általuk a fejlesztendı képességek. Ezeket a gyakorlatokat általában óra elején 
szoktuk használni, de könnyen beépíthetık egy-egy komplex drámajátékba is. 

Az érzelmi önkontrollt épp azáltal gyakorolhatják a drámafoglalkozások résztvevıi, 
hogy a dráma mindig meghatározott kontextusban zajlik, ami különbözik az egyén 
életétıl; megjelölhetı a pillanat, amelyben az érzelem születik, és ekkor megállítható 
a játék, a résztvevıknek lehetıségük van elemezni az adott szerep, helyzet által 
felkínált érzelmeket, és a megbeszélés, az érzelmek kognitív értékelése után folytatni 
a játékot, vagyis reagálni az adott helyzetre. 

Mások érzelmeinek pontos észlelésére, ezekre való válaszadásra, tehát az 
empátia fejlesztésére irányulnak a kapcsolatteremtés játékai, a bizalomjátékok, az 
üzenetváltós játékok, a körmesék, a dramatizálások. Maga a drámapedagógiai 
foglalkozások alapeleme, a szerep kínálja e képességek fejlesztéséhez a 
legmegfelelıbb lehetıséget. A gyermek azonosul egy szereppel, beleéli magát valaki 
másnak a helyzetébe, és ehhez feltétlenül használja az empátia kognitív és érzelmi 
komponenseit is. Átveszi mások nézıpontját, „elmét olvas”, ahogy Piaget fogalmaz, 
és ugyanakkor érzelmileg alkalmazkodik a helyzethez, a helyzethez illı érzelmi 
választ ad. 

A társas viszonyok sikeres kezelésének képessége pedig fejlıdik a munkaformától 
is, hiszen a drámafoglalkozásokon nagyon gyakori a páros, csoportos munka, ahol a 
közös cél elérése érdekében a gyerekeknek együtt kell mőködniük. Emellett számos 
körjáték, ön- és társismereti, kapcsolatteremtı, kommunikációs játék járul hozzá a 
sikeres kapcsolatkezelés képességének fejlesztéséhez. Az együttes élmények, a 
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gyakori változatos interakciók a csoporttagok között megerısítik a személyes 
kötıdéseket, jobb, gondoskodóbb légkört teremtenek az osztályban, növelik a 
csoportkohéziót, ezzel érzelmi biztonságot nyújtva a csoport minden tagjának. 

A drámafoglalkozások tehát ideális táptalajt biztosítanak az érzelmi intelligencia 
fejlesztésének. A tantárgyak rendszerében pedig a magyaróra a legalkalmasabb a 
drámapedagógiai stratégia alkalmazására. Az irodalom maga érzelmekkel dolgozik, 
érzelmekrıl szól, tehát már tartalmával elısegíti az érzelmi nevelést. 

 
Drámapedagógia a magyarórán – egy hatásvizsgálat elemzése 
 
Ha észrevesszük, hogy az irodalom elsısorban mővészet, csak másodsorban 
tudomány, és felesleges irodalomelméleti fogalmakkal tömni annak a fejét, aki nem 
szereti a verset, a könyvet, mert így továbbra is csak kerülni fogja az olvasást, az 
irodalmi mővek érzelmi alapú megközelítéséhez, a személyiségfejlesztésre gyakorolt 
hatásához, az önértelmezésre és önmeghatározásra, a kreativitás fejlesztésére 
szolgáló irodalom és nyelvtantanításhoz juthatunk közelebb. 

Az irodalmi élmény átadása, az olvasás, könyvek megszerettetése, a pozitív 
motiváció kialakítása ugyanolyan fontos célja a magyar nyelv és irodalom tantárgy 
tanításának, mint az irodalmi örökség átszármaztatása vagy a mőelemzési technikák 
begyakorlása, fıleg az általános iskolában. 

A drámajáték épp ebben segít. Az magyartanításban alkalmazott 
drámapedagógiai módszerek ahhoz járulnak hozzá, hogy a mőveket ne csak 
intellektuálisan ismerjék a tanulók, ne csak a szereplık nevét, a mő cselekményét 
ismerjék, de kibogozzák, megértsék azokat az emberi-társadalmi viszonyokat is, 
melyek az egyes szereplık tetteit motiválják, a cselekmény folyását meghatározzák. 
Játék közben a tanulók élményekkel gazdagodnak, közel kerülnek egy-egy irodalmi 
szereplıhöz, bırükbe bújva megtapasztalják egy a sajátjuktól nagyon is különbözı 
élet lehetıségeit, kitágul elıttük a világ. Ugyanakkor a fiktív szituációkban olyan 
valódi, mély emberi érzelmekkel, értékekkel találkoznak, amelyek gazdagítják saját 
belsı világukat. 

Vizsgálatomat VII. osztályos tanulókkal végeztem. A kísérleti csoport, ahol egy 
éven keresztül magyarórán alkalmaztuk a drámapedagógia különbözı elemeit, 26 
tanulóból, a kontroll csoport 27 tanulóból állt. A beavatkozó jellegő kutatáshoz 
preteszt és posztteszt helyzetben egyaránt két felmérési eszközt alkalmaztam: egy 
szembılolvasás tesztet és egy érzelmi intelligenciát mérı tesztet. A szembılolvasás 
teszt az érzelmek felismerésének képességét méri, vagyis az érzelmi intelligencia 
alapképességét. Mindkét alaklommal 18 szempárt ábrázoló képet néztek meg a 
gyerekek, és 4 megadott szóból választották ki azt, amelyik szerintük legjobban illett 
a képre. Az érzelmi intelligencia mérésére alkalmazott teszt, 49 kérdés segítségével 
hét dimenzió mentén méri azt, hogy a kísérleti alanyok mennyire képesek negatív és 
pozitív érzelmeiket kifejezni, mások tudtára adni, vajon mennyire vannak tudatában 
saját érzelmi reakcióiknak, mennyire befolyásolják az érzelmek döntéseik 
meghozatalában, milyen fogékonysággal rendelkeznek a jó és a rossz történések 
iránt, valamint milyen mélyen képesek más emberekkel együtt érezni. 

A következıkben bemutatok néhány alkalmazott gyakorlatot. 
Forró szék – bármelyik irodalmi szereplı beültethetı ebbe a székbe, ami a kényes 

kérdésektıl forró. Az osztály valamelyik tagja pl. Budai Ilonaként ül be a székbe, s a 
többiek megkérdezhetik tıle, miért hagyta ott gyerekeit, hogy érezte magát utána, 
stb. A szereplı néhány kérdés után leváltható, így ı is kérdezıvé válhat. 
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Szobor - a tanulók párban dolgoznak, egyik az agyag, másik a szobrász. Amikor 
elkészültek a megadott témához kapcsolódó szobrok, pl. Toldi a nádasban, a 
szobrászok végigjárhatják a mőtermet, megtekinthetik egymás szobrait. Ha ezeket a 
szobrokat  sorrendbe állítják a tábla elıtt, máris diafilmet kaptunk, amihez szöveget 
is lehet alkotni. A szobrász belsı hangként mondja el, mit gondol a szereplı, vagy 
maga a szobor szólal meg.  

Riport – Érdemes csoportokban dolgozni a gyakorlat elején, amíg a gyerekek 
összegyőjtik a kérdéseket, illetve végiggondolják a történteket. Ezután egy riporter és 
egy riportalany (a mő egyik szereplıje) elkezdenek beszélgetni. 

Páros beszélgetés – a feltett kérdésre ketten kell válaszoljanak, anélkül, hogy 
megbeszélnék válaszukat, mégpedig úgy, hogy az egyik szót egyikük, a következıt 
pedig másikuk mondja. Az egész osztály bevonásával meséltethetünk így tartalmat 
is. 

A közös dramatizálás elıkészítése – az irodalmi mő tényleges megismertetése 
elıtt olyan játékötleteket, jelenettémákat dolgoznak fel a gyerekek, amelyek 
segíthetik a mő jobb megértését. Pl. Vörösmarty Mihály Szép Ilonka címő mővének 
feldolgozásánál az ideális szerelem születésének és kibontakozásának bemutatása 
a megpillantástól, a kezdeti bizalmatlanságtól, a titkolt vágyon át egymás kölcsönös 
elfogadásáig. 

Jelenetek halandzsával – a halandzsanyelv használata segíti a gyerekeket abban, 
hogy felismerjék, mennyire fontosak a nyelv jelszerő eszközei, milyen pontosan ki 
tudják fejezni érzelmeiket ezek használatával, és milyen pontosan olvashatunk 
mások érzéseiben, ha ezekre is odafigyelünk, nemcsak a tartalomra. 

Párbeszéd számokkal – megadott témában kell a szereplıknek beszélgetniük, 
számokkal. Vagyis szavak helyett, 20-ig kell elszámolniuk a jelenet végére. Itt újból a 
hangsúly, hangerı, ritmus gyakorlása játszik fontos szerepet. 
Jelenetek szövegekkel – megszabhatjuk, hány mondat hangozhat el a jelenetben, 
vagy megadhatjuk az elsı, utolsó mondatot. Ez segít a gyerekeknek abban, hogy ne 
vesszenek el a részletekben, sőrítsék mondandójukat, megakadályozza a jelenet 
túlburjánzását. A jelenetek kapcsolódhatnak irodalmi mővekhez, de a 
szövegtípusokat, nyelvi rétegeket, nyelvi és nem nyelvi kifejezıeszközöket is 
taníthatjuk ilyen módon. 

A kutatás során részletesen elemzett eredmények igazolták hipotéziseimet, 
miszerint a dramatikus alkotó tevékenységek pozitívan hatnak az érzelmi 
intelligencia fejlıdésére. A drámajáték sajátos munkaformája, tartalma, szervezési 
keretei biztosítják a tanulók érzelmi képességeinek megerısödését, az egyes 
gyakorlatok és a tevékenységek egésze pedig az érzelmekre való fokozottabb 
odafigyelés következtében az ön- és társismeret fejlıdéséhez járulnak hozzá. 

A fı hipotézist, miszerint a dramatikus alkotó tevékenységek pozitívan hatnak a 
hetedikes tanulók érzelmi intelligenciájának fejlıdésére, mind a szembılolvasás teszt 
adatai, mind a többfaktoros érzelmi intelligencia teszt eredményei igazolják. A 
tanulók a tanév végére pontosabban észlelték saját érzelmeiket és mások érzelmeit, 
jobban odafigyeltek saját érzelmeikre, a negatív érzelmek kifejezésének képessége 
nıtt, döntéseikben nagyobb mértékben figyeltek a logikus érvek mellett az 
érzelmeikre is, fogékonyabbak lettek az öröm iránt, de kevésbé fogékonyak a 
distressz iránt, fejlıdött empatikus képességük. Egyedül a pozitív érzelmek 
kifejezésének képessége nem fejlıdött. 

A fentiek alapján elmondható, hogy a dramatikus alkotó tevékenységek megfelelı 
talajt biztosítanak az érzelmi tanuláshoz, ezáltal a gyermekek megtanulnak figyelni 
érzelmeikre, megtanulják kezelni ıket, jobban odafigyelnek mások érzelmeire, a 
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másokkal való kapcsolatteremtésben empatikusabbak. Több lesz a barátja az 
érzelmileg intelligensebb gyermeknek, s ezzel nı az elfogadottság érzése, 
biztonságérzete, önbecsülése. Az, akit ilyen módon támogató környezet vesz körül, 
könnyebben birkózik meg a nehézségekkel, gyızi le betegségeit, nagyobb 
mértékben tudja megvalósítani álmait, vágyait. 

Mindezek igen fontos következtetések, ha figyelembe vesszük azt, hogy az iskolák 
többségében a tanulók érzelmi nevelésével részben idıhiány, részben a módszertani 
kultúra hiányosságai miatt alig, vagy egyáltalán nem foglalkoznak a pedagógusok. 
Márpedig egyértelmő, hogy a tanulók érzelmi képességét hatékonyan fejleszteni, és 
ezzel szociális tanulásukat is elısegíteni csak akkor lehet, ha az osztályban tanító 
pedagógusoknak olyan gyakorlatokat, módszereket, eljárásokat és szervezési 
formák adta lehetıségeket adunk a kezükbe, melyek biztosítják az érzelmi 
képességek fejlıdését. 

A drámajáték, mint azt a hatásvizsgálat eredményei is bizonyítják, azoknak az 
érdeklıdı pedagógusoknak kínál járható utat, akik a nevelést ugyanúgy 
hivatásuknak tartják, mint az oktatást. A drámapedagógia biztosítja a tantárgyi 
tartalmak tapasztalati úton történı elsajátítása mellett a gyerekek tanulásra 
motiválását, az erkölcsi tartalmak, meggyızıdések kialakítását, a szociális 
képességek gyakorlását és a gondolkodás fejlesztését. 
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Új utakon a környezettudatos nevelés 

oktatásában 
 

© Megyeriné Runyó Anna 
 

megyerine@avkf.hu 
(Apor Vilmos Katolikus Fıiskola, Vác) 

 
Az Egyesült Nemzetek Szervezete 2002-ben a 2005-2014 közötti évtizedet a 
Fenntarthatóságra nevelés évtizedének nyilvánította. Ennek nem titkolt célja, hogy a 
nemzetközi közösség tagállamainak oktatásában jelentıs elırehaladást érjenek el a 
fenntarthatóságra nevelés területén. A cél megvalósítása érdekében egyidejőleg az 
oktatás több szintjén kell kifejteni a környezeti- és egészségnevelést, de 
legfontosabb talán az óvodák és iskolák környezeti nevelése (Segédlet..., 2004). A 
környezeti nevelés mellett a környezettudatos nevelés fogalmát szoktuk legtöbbször 
hallani a téma kapcsán. 

A környezettudatos nevelés egészen új mind az oktatás, mind pedig a mindennapi 
élet területén. Sokan nem is tudják mit jelent pontosan, vagy helytelenül értelmezik. 
Nincs éles elhatárolása a környezeti neveléstıl sem. Azonos-e a két fogalom? Vagy 
mennyiben különbözik egymástól? Ehhez tegyünk egy kis kitérıt a két fogalom 
magyarázata segítségével. Az IUCN 1970-es megfogalmazása szerint: 
 

„A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározásának 
folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az ıt körülvevı biofizikai 
környezet sokrétő kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek 
és hozzáállás kifejlesztésében. A környezeti nevelés hatást gyakorol a környezet 
minıségét érintı döntéshozatalra, személyiségformálásra és egy széles értelemben vett 
viselkedésmód kialakítására.” 

 
Összegezve: értékek felismerése, fogalmak meghatározása, környezettel való 

kapcsolat megértése, helyes döntéshozatal képessége, és egyfajta viselkedésmód 
kialakítása a cél. 

A NAT 243/2003-as közoktatási törvény megfogalmazása már a fenntarthatóság 
szellemében határozza meg a környezeti nevelés célját: 
 

„A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elısegítse a tanulók környezettudatos 
magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvı 
nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, 
elısegítve az élı természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlıdését." 

 
Ennek értelmében a környezeti nevelés végsı célja a környezettudatos 

magatartás kialakítása, mely elısegíti nem csak a természet, de a társadalmak 
fenntartható fejlıdését is. Tehát a környezettudatos magatartás kialakításának 
eszköze az iskolákban-óvodákban a környezeti nevelés. 
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A környezeti nevelés fogalmának jelentés-bıvülése 
 
A környezeti nevelés fogalmi jelentése fokozatosan kiszélesedett az évek folyamán: 
a korábban szőkebb értelemben vett környezet – mely kezdetben csak a természeti 
környezetet foglalta magába – tovább bıvült a társadalmi és gazdasági környezettel. 
De kiegészült a nevelés területe is: a környezettel kapcsolatos nevelésen túl magába 
foglalja a személyiségfejlesztést, s egy sor pedagógiai jellegő nevelést is (Vásárhelyi 
& Victor, 2003). 

A jelentés bıvülésére utal az is, hogy a környezeti nevelés ma már nem csak az 
intézményes formában történı nevelést foglalja magában, hanem a bölcsıtıl a sírig 
tartó ismeretközlési és szemléletformálási folyamatot. Sıt a tanítás-tanulás jellege is 
megváltozott: az egyre gyorsuló ütemő társadalmi változások szükségessé tették a 
tanulás fogalmának kitágítását is. Nem ismeretlen a Lifelong-Learning (egész életen 
át tartó tanulás) eszméje, melyhez hozzátehetjük a Life-Weide-Learning (az élet 
minden területére kiterjedı) tanulást is. Mindez hatással van az oktatásban jelenlévı 
környezeti nevelés területére is. 

A környezeti nevelés ezen kívül olyan gondolkodásmód kialakítását igényli, mely a 
fenntartható fejlıdést szolgálja: képesek legyünk a világot és kihívásait egységes 
rendszerben szemlélni, s a problémákra a természet és a társadalom számára is 
megfelelı megoldást találni. Ennek értelmében a környezeti nevelés a holisztikus 
szemlélet kialakítását is megköveteli. 

Ugyanakkor a jelen fenntarthatósággal kapcsolatos törekvései megkövetelik, hogy 
a globális problémák értelmezése és megoldására törekvés mellett a lokális 
problémák is megfelelı hangsúlyt kapjanak. 

 
A környezeti nevelés alapelvei, célkitőzései 
 
A környezeti nevelés hosszútávú célkitőzése, hogy környezettudatos állampolgárrá 
váljanak tanítványaink. A cél érdekében a gyermekekben ki kell alakítani: 

- a személyes felelısségen alapuló környezetkímélı, takarékos magatartást és 
életvitelt; 

- a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelıs magatartást, 
annak megırzésének igényét és akaratát; 

- a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség 
ırzését; 

- a rendszerszemléletet; 
 

Ezeken kívül meg kell alapozni, s ezáltal lehetıvé tenni a globális összefüggések 
megértését, az egészséges életmód igényét, valamint elsajátíttatni az ehhez vezetı 
technikákat, módszereket. A célok eléréséhez feltétlenül szükséges a megfelelı 
készségek-képességek kialakítása, fejlesztése. A legfontosabbak ezek közül: 

- szintetizáló és analizáló képesség;alternatív, problémamegoldó gondolkodás; 
- vitakészség, kritikus véleményalkotás; 
- konfliktuskezelés és -megoldás; 
- együttmőködés: empátia, tolerancia, alkalmazkodás 
- kreativitás; 
- kommunikáció, médiahasználat; 
- aktív részvétel és cselekvés; 
- értékelés és mérlegelés készsége (Segédlet..., 2004). 
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Nézzük meg közelebbrıl a környezettudatosság fogalmát. Röviden és 
közérthetıen a környezettudatosság az ember/embereknek a bioszféra állapotával 
és a saját környezetével kapcsolatos tájékozottságát, érzékenységét és tudatos 
felelısségvállalását fejezi ki. Fontos tehát: ez egy olyan magatartásforma, mely az 
egyén vagy egy csoport felelıs és aktív szerepvállalásán alapul a környezeti 
problémák megoldásával kapcsolatosan. A környezetbe beleértjük nem csak a 
természeti, hanem a társadalmi és a gazdasági környezet is.  
A környezettudatos nevelés célja ennek a környezettudatosságnak a fejlesztése. A 
környezeti neveléssel együttesen több nehézségbe ütközik a megvalósítás során. 
Melyek ezek? 

- A környezeti problémák mindig komplexek: nem lehet egyetlen nézıpontból 
megközelíteni ıket. - holisztikus szemléletmódot igényelnek, de fontos a 
részek ismerete 
- megismerési folyamata: felülrıl-lefelé, az egésztıl a részek felé haladva  
- egyszerre globális és lokális 
- interdiszciplináris (Vásárhelyi & Victor, 2003). 

 
A megvalósítás egyik alapfeltétele a megfelelı eszközállomány (szakkönyvek, a 

levegı-, víz- és talajvizsgálatokhoz szükséges eszközök és vegyszerek, 
audiovizuális, multimédiás eszközök). Döntı jelentıségő az alapos oktatói 
felkészültség. Az oktatói felkészültség alatt nem csak a megfelelı szakmai ismeretet 
értjük. Ugyanolyan fontos az oktatás során helyesen megválasztott módszer. A 
rosszul megválasztott módszer ahelyett, hogy motiválná a gyereket a megismerésre 
és a helyes magatartásforma kialakítására, inkább elriasztja, passzívvá teszi ıket. 

 
A környezeti és környezettudatos nevelés módszertana 
 
A környezettudatos nevelés a már meglévı környezeti nevelés módszertanára épül. 
A környezeti nevelés területén az elmúlt két évtizedben rendkívül nagy változás ment 
végbe. Az elejétıl fogva a gyakorlati, cselekvı módszerekre épített, új elveket 
érvényesítve ezzel a pedagógiában. Az új utak keresése és alkalmazása során 
kialakult különbség – a hagyományostól eltérı módszer jellege – csak fokozódott az 
egyre erısödı innovációs tevékenységek bevezetésével. 

Igen fontos különbség a többi terület oktatásához-neveléséhez képest, hogy itt 
nem az elméleti ismeretátadáson van a hangsúly, hanem a képességfejlesztésen. A 
gyorsan változó társadalmi, gazdasági környezethez alkalmazkodni tudó emberek 
nevelése sokkal inkább átfogó ismeretrendszerek és képességek fejlesztését teszi 
szükségessé, melyek képessé teszik a felnövekvı ifjúságot a változásokhoz való 
alkalmazkodásra, az új ismeretek és készségek elsajátítására. A környezettudatos 
nevelés szükségessé tette a tanítás-tanulás folyamatának újraértelmezését. 

A környezettudatos nevelés során a tanulóknak önállóan, aktív közremőködéssel 
kell elsajátítaniuk a szükséges ismereteket, s a cselekvések során felfedezniük az 
összefüggéseket. Így nem csak szemlél és megfigyel, hanem aktív cselekedetei 
kapcsán önállóan vizsgál, értékel s ezek kapcsán problémákat vet fel és old meg. A 
tanítási-tanulási stratégiák ismert empirikus megismerési folyamata ez. De csakis így 
nevelhetünk gyakorlatias, a környezeti problémák megoldásához megfelelı 
készséggel és képességgel rendelkezı embereket. 
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A környezeti és környezettudatos nevelés ezáltal fontos szerepet játszik egy 
újfajta módszertani kultúra kialakításában és elterjesztésben is (Vásárhelyi & Victor, 
2003). 

A környezettudatos nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani 
megújulásra van szükség. Olyan módszereket kell választanunk, amelyek 
segítségével a környezettudatos nevelés céljait képesek leszünk megvalósítani. 
Ebben nagy szerepe van az interaktivitásnak. A legfontosabb alkalmazott 
módszerek: 

- terepgyakorlati módszerek /séta, kirándulás, erdei iskola/ 
- projektmódszer /jeles napok, zöld ünnepek, erdei iskolához kapcsolódóan/ 
- riportmódszer 
- modellezés 
- egyéb játékok (Segédlet..., 2004)- IKT alkalmazása 

 
IKT a környezettudatos nevelésben 
 
A környezeti és a környezettudatos nevelésben nagy szerepe van a gyakorlatnak, a 
természetben történı tapasztalásnak. Az Információs és Kommunikációs 
Technológiák (IKT) ugyanakkor rendkívül nagy segítséget adhatnak, de – helytelen 
használatukkal – gátjává is válhatnak az oktatás és nevelés folyamatának. 

Az elektronikus tananyag kapcsán a cél módosul: elsıdlegesen nem az 
ismeretátadásra fektetjük a hangsúlyt, hanem a gyerekek probléma-
érzékenységének, problémamegoldó készségének fejlesztése a cél, melynek révén 
összefüggések felismerésére, problémák átlátására és megoldására lesznek 
képesek. Fontos a kreatív rendszerben történı gondolkodás, együttmőködés, társas 
készségek fejlesztése. 

Ehhez újfajta óvodapedagógus/tanítói szerepkör kialakítására van szükség. 
Egyfajta szemléletváltásnak kell végbemenni a hallgatók/pedagógusok esetében, 
hogy a tananyag más jellegébıl adódóan alkalmazni tudják az újfajta módszereket, s 
kellı hangsúlyt fektessenek a speciális oktatásra, ill. az eltérı nevelési módszerekre. 
Figyelembe véve a társadalmi és kulturális különbségek elfogadtatását. 

Az utóbbi idıszakban – a nagyszámú pályázatoknak köszönhetıen – a magyar 
iskolák jó részét felszerelték az új információs és kommunikációs eszközökkel. Ez új 
lehetıségeket kínál a tanítás-tanulás folyamatában. De csak akkor tudunk élni 
ezekkel a lehetıségekkel, ha a pedagógusok megfelelıen fel vannak készítve rá. A 
pedagógusoknak szükségük van olyan irányú továbbképzésekre, ahol az információs 
hálózatok által felkínált lehetıségekkel tudatosan élni tudó, de a tudásával az 
információk kontrolljára képes személyiséggé formálódhatnak. Ehhez kreatív és 
nyitott személyiségre van szükség. Enélkül nem biztosított a megfelelı minıség. 
Félreértés ne essék: nem a hagyományos módszerek kiiktatása a cél, hanem azok 
kiegészítésével egy hatékonyabb tanítási-tanulási módszer kifejlesztése. 

Mivel egy egészen új módszerrıl van szó, nemigen találunk megfelelı 
módszertani könyvet hozzá. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy a HEFOP/2006/3.3.2. -
05/1. - 2006-04-0011/1.0 számú pályázat keretében fejlesztett e-tananyag 
kézzelfogható segítséget adjon az oktatásban történı alkalmazáshoz. (A teljes e-
tananyag megtalálható a http://www.avkf.hu/ honlapon és a http://hefop.avkf.hu/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=43 oldalon.) 
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A környezettudatos nevelés választott témaköreinek kidolgozása 
 
Az e-tananyag kidolgozásakor az a fentebb már említett elv vezérelt, hogy az IKT 
használata során kisgyermekeknél nem a minél több ismeretátadáson, hanem a 
készség- és képességfejlesztésen, valamint a tudatformáláson van a hangsúly. 
(Ezért is használható ez a forma olyan jól a sajátos nevelési igényőek, a hátrányos 
helyzetőek oktatásában, ill. a differenciált oktatásban is.) A környezettudatos nevelés 
e-tananyagának kidolgozásakor elsısorban a globális ökológiai problémákat 
helyeztem elıtérbe. Mivel az anyag kisgyermekeknek készült, így a globális 
problémákat természetesen az óvodai, iskolai környezetnek megfelelıen –lokális 
jelleggel– volt célszerő kidolgozni. Kidolgozásra az alábbi témák kerültek: 

� Környezettudatosság, fenntarthatóság. Ez a téma kisgyermekeknél az "Én és a 
környezetem" címet viseli, hiszen számukra ez érthetıbb, ehhez tudják leginkább 
kapcsolni. 

� Az atmoszféra környezeti problémái. Itt a problémákon kívül hozzákapcsoltam a 
levegı tisztaságának vizsgálódási lehetıségeit is az iskolában, óvodában. 

� A hidroszféra környezeti problémái. Két részre bontottam ezt a témát: a víz 
körforgása és a vízfelhasználás, valamint a vízszennyezés témakörére. 

� A pedoszféra és környezeti problémái. Ennél a résznél nem csak az eltérı 
talajtípusokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, hanem a talajeróziót okozó 
különbözı káros emberi beavatkozásokkal is. 

� A biodiverzitás és veszélyeztetettsége. Ez a téma szintén a gyerekek nyelvén íródott: 
"Az élılények sokszínősége" címmel. 

� Az ökológiai lábnyom. Ez a fogalom a felnıttek körében is kevéssé ismert. A 
gyermekek számára is közelebb hoztam ezt a témát "Nyomunk a világban" címmel. 

� A hulladékelhelyezés problémái. A hulladék okozta károk, valamint a 
hulladékhasznosítás lehetıségei. 

 
Természetesen, a témakidolgozás nem teljes. A témákon belül is további 

lehetıségek állnak rendelkezésre, melyet a felhasználók igényüknek, vagy épp a 
lokális jellegnek megfelelıen továbbfejleszthetnek. További témák is bevonhatók és 
e-tananyaggá alakíthatók. Ez már csak a felhasználó kollégák ügyességén, 
aktivitásán és képzelıerején múlik (Megyeriné, 2008). 

 
Az e-tananyag felépítése 
 
A környezettudatos nevelés e-tananyag 3 fı részbıl tevıdik össze:  

- összefoglaló ismeretanyag a hallgatók/pedagógusok számára a 
környezettudatosság témaköreibıl 

- módszertani útmutató az e-tananyag használatához 
- e-tananyag óvodásoknak/kisiskolásoknak 

A gyermekeknek szóló e-tananyag szerkezete: 
- bevezetı képanyag az érzelmi-értelmi ráhangoláshoz 
- ábrák, animációk, kísérletek a képességfejlesztés különbözı területeinek 

erısítéséhez 
- interaktív feladatok az attitődformáláshozvideóbejátszások a jobb 

megértéshez 
- kiegészítı részek és feladatok a differenciáláshoz 
- kislexikon 
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Az e-tananyag nagyban hozzásegíti a gyermekeket a képességfejlesztés 
különbözı területeinek erısítéséhez. Ezek közül a legfontosabbak: 

• vizuális és auditív felfogó képesség 
• térbeli tájékozódás, koordinációs képesség 
• manipulációs képesség 
• problémafelismerı és megoldó képesség 
• szellemi aktivitás 
• önbizalom, önértékelés 
• emlékezet és gondolkodás fejlesztése 
• figyelem, alkotó képzelet, kreativitás 

 
A levegıszennyezés témakörének bemutatása 
 
Példaként a légkörrel, levegıszennyezéssel kapcsolatos e-tananyagot szeretném 
bemutatni. A bevezetı képekkel a témára történı ráhangolódás a cél. Fontos, hogy 
beleéljék magukat a téma kínálta helyzetbe, felfedezzék annak szerepét, 
jelentıségét a mindennapi életünkben, s az ı életükben, környezetükben is. 
Beszélgetéssel-beszéltetéssel hozzuk közelebb az adott témát. A gyerekek feladata, 
hogy elemezzék amit látnak, s összehasonlítsák egymással a képen látottakat. 
Fedezzék fel a jót és a rosszat is. Mindig kérjük ki véleményüket, de irányítsuk 
figyelmüket. Ennél a témánál elıször érdemes pozitív töltéső képeket bemutatni. 
Hangsúlyozzuk a levegı tisztasásának a jelentıségét. A mosolygós Föld a téma 
iránti motiváltságot fokozhatja. Frontális beszélgetéssel közelítsük meg a témát, csak 
ezután beszéljünk a levegıszennyezés problémájáról. Az ellentét érzékeltetésére 
szolgál a szomorú Föld és a szennyezett levegıjő város képe. 

Az ábrák és az animációk a képességfejlesztés különbözı területeit erısíthetik, 
illetve a jobb megértést szolgálják. Különösen kisgyermekeknél fontos, hogy a puszta 
ismeretátadás helyett a készség-, képességfejlesztést helyezzük elıtérbe. Az 
animációk segítségével olyan folyamatokat is jól szemléltethetünk, amik a 
természetben egyébként csak hosszú idı elteltével lennének megfigyelhetık. Az 
animációk lehetıvé teszik, hogy egy folyamatot a maga teljességében lássanak, az 
egymás után következı lépéseket megfelelı sorrendben rögzíthessék. A 
"Komposztáljunk!" animáció lépésrıl lépésre, mégis egyszerően mutatja be a 
folyamat lényegét, hangsúlyozva jelentıségét. Lehetıségeinkhez mérten a 
valóságban is bemutathatjuk, ill. elvégezhetjük a komposztálást. Az erıs napsütéstıl 
felmelegedı autó képével párhuzamot vonhatunk a tapasztalat és a kép által 
bemutatott üvegházhatás jelensége között. 

A környezettudatos nevelésnél nagy hangsúly van a tapasztalati úton szerzett 
ismeretnek, a begyakorlással kialakított magatartásformáknak. Éppen ezért rendkívül 
fontos, hogy még az e-tananyag esetében is legyenek kísérletek, kipróbálásra 
ösztönzı feladatok. Olyan egyszerő, de érdekes kísérletek kerültek be, amelyek 
kipróbálása nagyobbaknak már nem okoz nehézséget, a kisebbeknél pedig óvó-, ill. 
tanító nénijük segítségével minden probléma nélkül kivitelezhetık. Ilyen kísérlet az 
üvegházhatás fokozódására utaló jelenség, amit egyszerően két befıttes üveg, egy 
üveglap és két hımérı segítségével valósíthatunk meg, s melynek folyamatát a 
számítógépes kísérlet során nyomon követhetjük. 

Az interaktív feladatok elsısorban az attitődformálást szolgálják. Az animációs 
játékok adta öröm, az ábrák motiváló hatása egyaránt segíti a gyerekek téma iránti 
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érdeklıdésének felkeltését és fenntartását. Észrevétlenül sajátítják el a helyes 
magatartásformát, a környezettudatos hozzáállást. Kisgyermekeknél rendkívül 
fontos, hogy minél színesebben, érzékletesebben tálaljunk egy témát, különben 
elveszítik érdeklıdésüket, így megszőnik a motiváltságuk, ami a pozitív attitőd 
kialakítását biztosítaná. 

Közvetve megtapasztalhatják helytelen cselekedetük következményeit. Fontos, 
hogy ebben az esetben mindig beszéljük meg az adott témát. Az ismeretek 
elmélyítése céljából adjunk ki hozzákapcsolódó feladatokat, amik akár egyénileg 
vagy csoportos formában is történhetnek. Ügyesebb osztályokban már 
projektfeladattal is próbálkozhatunk. A helyes viselkedésforma begyakoroltatásával 
elısegítjük, hogy a valóságban is hasonló módon cselekedjenek. 

A tananyag kiegészítı részei és feladatai biztosítják a differenciálás lehetıségét. 
Nagyobbaknál már a globális problémákra utaló animációs játékokkal is 
kísérletezhetünk. 

A videobejátszások célja kettıs. Egyrészt a figyelemfelkeltés, másrészt egy 
folyamatot mutat be ismeretszerzés, bıvítés céljából. Az alkalmazás fázisában 
célszerő használni. Csak akkor játsszuk be, ha már a témával megismerkedtek, s 
következtetni tudnak a bemutatott részbıl a problémára, ill. az okokra. 

Kislexikon: Mivel a környezettudatosság témaköre még eléggé ismeretlen a 
felnıttek körében is, így célszerő volt a gyerekek számára egy életkoruknak 
megfelelı szómagyarázat összeállítása. Bár az e-tananyag használatakor a frontális 
munkaformában a tanító szükségszerően elmagyarázza az adott fogalmakat, az 
egyéni tanuláshoz, ismeretbıvítéshez nélkülözhetetlen, hogy rendelkezésükre álljon 
egy összefoglaló szómagyarázat, ahol tisztázhatják a szakszó pontos jelentését. 
Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy nem az a cél, hogy megtanulják, bemagolják 
a gyerekek. Ennek nem lenne értelme, hiszen épp a motiváltságukat, érdeklıdésüket 
csökkentenénk vele, s ismeretbıvítést sem érnénk el, hiszen nem lenne mögötte 
tartalom, érték. Ez a rész is – a többihez hasonlóan – a tanító igényeinek 
megfelelıen bıvíthetı, átírható (Megyeriné, 2008). 

A feladatmegoldások egyéni ütemezése, valamint a tananyag struktúrájának 
algoritmusa lehetıvé teszi az egyénre szabott haladást, biztosítva ezzel az 
esélyegyenlıség megteremtését. 

Természetesen, csak ott oktatható megfelelı eredménnyel az e-tananyag, ahol 
rendelkezésre áll a megfelelı eszközpark, aktív, az új módszer iránt nyitott 
pedagógusok vannak, s segítségükre van – akár több – e-tananyag is. 

Az e-tananyagnál megtalálható módszertani útmutató segítséget nyújt annak 
használatához. Mivel ez a fajta ismeretátadás egészen új szemléletet kíván, így a 
hozzá kapcsolódó módszertani útmutató nélkülözhetetlen része a helyes és sikerre 
vezetı felhasználásnak. Nem csak általánosságban fogalmazza meg a javaslatokat, 
hanem végighalad a kisdiákok számára feldolgozott témákon, s minden egyes 
témakörhöz feldolgozási útmutatót ad, kiegészítı feladatokat mellékel. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a környezeti és a környezettudatos nevelés 
szempontjából különösen kiemelkedı jelentısége van az élményalapú, 
tevékenységközpontú, érzékenyítı, interaktív módszerek minél sokoldalúbb 
alkalmazásának. Ennek legmegfelelıbb módja a közvetlen tapasztalatszerzés. 
Azonban mai rohanó világunkban, és az egyre bıvülı ismeretanyagot átadni 
kényszerülı oktatásban ez egyre nehezebb. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a 
városokban szinte lehetetlen ennek kivitelezése. Ebben segít az IKT. 

Egyre több e-tananyag áll rendelkezésünkre. Fontos, hogy ezekkel élni tudjunk, s 
megfelelı módon használjuk. A helytelenül alkalmazott módszer rosszabb, mintha 
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egy elavult, de bevált módszert használnánk. Merjünk élni a lehetıséggel, de 
szerezzük meg a hozzá szükséges módszertani ismereteket is! 
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Digitális eszközök alkalmazása a szövegértés 

fejlesztésében 
 

© Szabóné Balogh Ágota 
 

balogha@szv.tsf.hu 
(Szent István Egyetem Pedagógiai Kar Kommunikációs Intézet, Szarvas) 

 
A szerzı elıadásában az olvasást, a szövegalkotást, a szövegértést fejlesztı és 
mérı informatikai lehetıségekre mutat rá. Ma Magyarországon egyre nagyobb 
hangsúlyt kap a kompetencia alapú oktatás, és a fejlesztı pedagógia. A szerzı jelen 
elıadásában két kulcskompetenciát az anyanyelven folytatott kommunikációt és a 
digitális kompetenciát – illetve azok összefüggéseit emeli ki. A hazai és nemzetközi 
méréseken (Kompetencia vizsgálatok, PISA stb.) is központi szerepet játszik a 
szövegértés vizsgálata. A mérésekben a hangsúlyt arra helyezték, hogy a tanulók az 
ismereteiket mennyire tudják használni, és felkészültek-e a komplex 
problémamegoldásra. A mérı tesztekben elsısorban olyan feladatok szerepelnek, 
amelyekkel a mindennapi életben találkozhatnak, akár otthon, akár az iskolában, 
késıbb a munkájuk során. Az informatikai eszközöket a fejlesztés több területén is 
lehet alkalmazni. Mint például a kognitív képességek esetén, melyek 
elengedhetetlenek a megfelelı szövegértéshez. Olyan tanulási környezetet kell 
teremteni az iskolások számára, amely lehetıséget ad az ismeretek önálló 
felfedezésére, fejleszti kognitív képességeiket, és az olvasáshoz, a szövegértéshez 
való pozitív viszonyukat is. A szerzı egy olyan eszközt keresett a tanulók számára, 
amely felkelti érdeklıdésüket, amellyel szívesen, játékos körülmények között tudnak 
tanulni, fejlıdni, ez a számítógép, a digitális eszközök adta lehetıség. Az elıadó 
kitétér a tanulási stílus, és a megfelelı tanulásszervezés fontosságára is, melyeknek 
a számítógéppel történı fejlesztésben igen fontos szerepe van. A szerzı bepillantást 
ad arról a kutatásról, fejlesztésrıl, mérési eredményekrıl, amit ebben a témában 
folytat. A kutatás során a fejlesztı csoportba 150 tanuló tartozik. Ezen tanulók 
fejlesztése longitudionális formában történik, és jelen pillanatban is tart. 

Az iskolai nevelés a tanítási és tanulási folyamatban valósul meg. Ennek során a 
tanulók a maga teljes személyiségében gyarapodnak (érzékelés, észlelés, figyelem, 
képzelet, emlékezet, gondolkozás, érzelmi és akarati élet, cselekvés, magatartás, 
attitődök). A mai kor követelménye a teljesítményképes konvertálható tudás 
megszerzése.  

 
Miért a számítógép? 
 
A mai oktatási rendszer a kompetencia alapú fejlesztést hangsúlyozza, melynek 
követelménye, hogy az iskolákban a tanulók készség és képesség fejlesztése 
valósuljon meg. Fejleszteni szükséges a tanulók a koncentrációját, a memóriáját, a 
szövegértését, a logikus gondolkodását, a problémamegoldást, a nyelvi 
képességeket, a helyzetfelismerést. 



Gyakorló pedagógusok és a pedagógia gyakorlata, ISBN 978-963-88422-4-4 

 58

A szövegértés fejlesztése nem csak a magyar órák feladata, hanem minden 
tantárgy elsajátításához szükség van erre a képességére, hiszen a matematikai 
szöveges feladatok megoldásánál, az ismeretszerzésnél és a tudás elsajátításánál 
az iskolában, a mindennapi élet egyéb területein is a szövegértés megfelelı szintje 
nélkül a tanulók nem tudnak tanulni és fejlıdni. 

Ma Magyarországon a tanulók olvasás-szövegértésének vizsgálata központi 
szerepet játszik. Mind a PISA felmérésben, mind a MONITOR vizsgálatokban 
egyaránt gyengén szerepeltek a diákok ezen a területen. A vizsgálatokon keresztül 
azt is figyelték, hogy a tanulók az ismereteiket mennyire tudják használni, és 
felkészültek-e a komplex problémamegoldásra. Tehát a szövegértés nemcsak azt 
jelenti, hogy a betőket, szavakat felismerjék, hanem ezen képességüket alkalmazni 
tudják különbözı helyzetekben. A mérı tesztekben elsısorban olyan feladatok 
szerepelnek, amelyekkel a mindennapi életben találkozhatnak, akár otthon, akár az 
iskolában. Az olvasás-szövegértés képessége nagyon fontos a társadalomi életben, 
késıbb a munkavállalásban, hogy céljukat elérjék, és minél jobban érvényesülni 
tudjanak felnıtt korukban. 

A kompetencia vizsgálatok során nemcsak az alapvetı olvasási-szövegértési 
képességeiket mérték a tanulóknak, hanem olyan feladatokat is kaptak, amelyek 
különféle élethelyzetekre vonatkozó szövegekhez kapcsolódtak. Ezek a feladatok az 
információ visszakeresésére, szöveg megértésére, tartalmára, formájára is 
vonatkoztak. Különbözı dokumentumfajták is szerepeltek. 

Olyan tanulási környezetet kell teremteni az iskolások számára, amely lehetıséget 
ad az ismeretek önálló felfedezésére, fejleszti a kreativitásukat, jelen esetben az 
olvasáshoz és szövegértéshez való pozitív viszonyukat. Így, egy olyan eszközt 
kerestem a tanulók számára, amely felkelti érdeklıdésüket, amellyel szívesen, 
játékos körülmények között tudnak tanulni, fejlıdni. A mai gyerekek számára kis 
koruktól kezdve természetes az informatikai eszközök adta lehetıségek. 

2001-es felmérés szerint a közép és általános iskolás tanulók a tanévben heti 7,1 
órát töltenek átlagosan a gép elıtt, szünidıben heti 11,4 órát (Török, 2001). Maga a 
számítógép négy területen is bevonható a fejlesztésbe: 

• A pedagógus oldaláról, mint szakmai, pedagógiai ismeret győjtése 
• A tanulók motiválási eszköze,  
• A tanulók érdeklıdésének felkeltése 
• A hatékonyság fokozása mind a pedagógusnál, mind a tanulónál 

 
A fent leírtak alapján a számítógép mind a szögértés fejlesztésére, mind mérésére 

felhasználható, amennyiben olyan feladatok, szoftverek állnának az iskolák 
rendelkezésére, melyek könnyen hozzáférhetıek és alkalmazhatóak lennének.  

 
Szövegértés fejlesztése számítógép bevonásával 
 
Számítógépes fejlesztés 
 
Lehetıségem nyílt, hogy az országban, hét általános iskola 5-6. osztályában 
fejlesztı foglalkozásokat tartsak (összesen 150 fı), számítógép bevonásával. 
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Tanulási stílus és tanulásszervezés 
 
A hatékony tanítás mindig összefügg a tanulási folyamattal. Mindenkinek meg kell 
találnia azt a módszert, amely számára leginkább megfelel. Ehhez célszerő 
megismerni a tanulók egyéni tanulási stílusát. Ennek vizsgálatára, többek között a 
Bernáth-Horváth-Mihály-Páldi (1981) féle tanulási stílus kérdıívet töltettem ki a 
tanulókkal. Ennek a tesztnek - egy általános iskola egy osztályának - az eredményeit 
az egyes számú táblázatban és az egyes számú ábrán mutatom be. 
 

1. sz. táblázat. Tanulási stílus (Bernáth & Horváth & Mihály & Páldi, 1981 alapján) 
 

 Tanulási stílus (Bernáth, Horváth, Mihály, Páldi) - Átlagok 

Név Auditív Vizuális Mozgásos Társas Csend Impluzív Mechanikus 

1. 2,67 3,40 4,17 3,75 3,75 3,20 3,50 

2. 2,83 1,80 2,33 2,00 5,00 3,80 2,00 

3. 3,83 3,60 3,17 3,75 1,75 3,00 4,00 

4. 3,00 4,00 3,67 4,00 2,50 3,40 4,75 

5. 2,50 3,80 3,33 4,25 5,00 3,20 3,25 

6. 3,17 3,00 3,33 4,00 3,50 2,40 4,00 

7. 1,83 4,40 3,50 3,75 5,00 2,80 3,75 

8. 4,17 3,80 4,33 2,75 5,00 2,80 4,50 

9. 2,50 2,00 3,17 2,25 4,75 1,60 4,00 

10. 4,83 4,60 3,50 4,75 5,00 2,60 4,00 

11. 2,33 4,20 1,50 2,25 4,50 2,20 2,75 

12. 3,17 4,00 1,50 3,75 4,75 3,00 4,00 

13. 4,00 4,40 3,00 2,25 4,50 2,00 2,25 

14. 2,33 2,00 3,00 2,00 1,25 1,60 2,50 

15. 4,00 4,40 3,33 4,25 3,50 3,40 2,75 

16. 3,67 4,20 4,33 1,00 1,00 1,60 4,00 

17. 3,67 4,20 2,67 2,00 5,00 4,40 4,50 

18. 4,17 4,40 3,50 3,00 4,50 4,00 3,50 

19. 3,33 4,20 3,67 4,25 2,00 3,20 2,75 

20. 4,33 4,80 4,50 4,00 5,00 2,60 4,50 

21. 2,50 2,20 2,67 2,00 2,25 3,00 4,50 
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1. sz. ábra. Tanulási stílus (Bernáth, Horváth, Mihály, Páldi) 
 

A fenti, 1. sz. táblázatban és 1. sz. ábrán egyaránt a tanulókra vonatkozó 
átlagokat lehet látni. Az 1. számú ábrán kiemeltem három típust. Elsısorban a 
vizuális típusú tanulók, azok akik a számítógép elıtt jól tudnak teljesíteni. 12 tanuló 
eredményi azt mutatják, hogy érdeklıdıek lesznek a számítógéppel segített 
feladatok megoldásában. A társas típusú tanulók (7 gyermek) azok, akik a csoportos 
tanulásra, csoportmunkára fogékonyak. A csendes típusúak (11 tanuló) az önálló 
tevékenységre, tanulásra alkalmasak. İk azok, akik a számítógép elıtt csendben, 
önállóan képesek teljesíteni.  

A felmérések alapján, a fejlesztı foglalkozásokon a 2. sz. ábrán látható 
tanulásszervezési módszereket alkalmaztam. 
 

 
 

2. sz. ábra. Általam alkalmazott tanulásszervezés módszerei 
 

A tanulásszervezés során az egyéni, önálló feladatrendszerrel segített tanulás 
során különbözı nehézségő, bonyolultságú feladatokat kaptak képességeiknek 
megfelelıen. A csoportos munka során heterogén csoportokat alkottak a gyerekek, 
így közösen, egymást segítve tudták megoldani a kijelölt feladatokat. Alkalmaztam 
még szerepjátékokat, vitát, informatikai tudásukra támaszkodva kutatatást, keresést.  
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Számítógépes feladat típusok 
 
A feladattípusok elkészítésénél támaszkodtam a számítógépen található 
programokra és az internet adta lehetıségekre. 
 
Ezek a következık: 

• Paint rajzoló program használata (rajzolás, színek, egérhasználata, mesék 
bemutatása, szövegek értelmezése) 

• Szövegszerkesztı (Word) használata (helyesírás, szövegértés, 
billentyőzet) 

• Betőkirakók (nyelvi képességek, analizáló-szintetizáló képességek),  
• Matematikai szöveges feladatok 
• Kétszemélyes játékok (problémamegoldás, szövegértés)  
• Mesék (Internet) (szövegértés), versek, memória játékok 

(memóriafejlesztés)  
• Cd-romon található oktatóprogramok 
• Saját fejlesztéső programok  
• Mőveltségi kérdések (Internet) 
• Algoritmusok (logikus gondolkodás, gondolkodás tervezése) 
• Tanulási technikák (csoportos, egyéni) 

 
Példák a szövegértés fejlesztésére 
 
Ebben a fejezetben néhány konkrét feladatot mutatok be, amelyet a fejlesztı 
foglalkozásokon a gyerekekkel elkészítettünk. 

A 3. számú ábrán látható egy mese vagy történet feldolgozásának a menete, ahol 
feltüntettem a számítógép bevonásának lehetıségeit is. 
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3. sz. ábra. Mesefeldolgozás menete számítógép bevonásával 
 

 
Ismerkedés a mesével, történettel 

Internetes megkeresés, mese néma olvasással 
Projektorral kivetítés, hangos olvasással 

 
Hangulata 

Milyen érzelmeket, milyen gondolatokat keltett benned? 
Beszéljük meg vagy írd le szövegszerkesztıbe! 

 
Címe, írója 

Ismersz-e már az írótól valamit? A cím utal-e a tartalomra? 
Keress hasonlót az Interneten! 

 
Tudod mit jelent? 

Ismeretlen szavak, kifejezések 
Keresd meg az Interneten, mit jelentenek ezek a szavak, kifejezések! 

 
Helyszíne 

Hol játszódik? 
El tudod-e képzelni az író leírása alapján? 

Rajzold le rajzprogram segítségével! 
 

Szereplık 

Valóságos alak, kitalált figura, Szereplık jellemzıi 
Kinek a bırébe bújnál bele? Rajzold le a számítógép segítségével, hogyan képzeled 
el! Hogyan fejezi ki a szövegben kedvenc szereplıd a belsı tulajdonságait? Írd le 

szövegszerkesztıvel! 
 

Mese? Valóság? 

Jellegzetes mesekezdés, befejezés? Mesehısök? 
Valós alakok? 

 
Más cím 

Milyen cím illene a történethez? 
 

Tanulsága? 

Mire tanított? 
Keress – akár az Interneten - olyan szólást vagy közmondást, mely kifejezi a 

mondanivalóját a mesének! 
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4. sz. ábra. Az aranyfánkocska címő mese (www.egyszervolt.hu) 
 

A 4. sz. ábrán „Az aranyfánkocska” címő mesét dolgoztuk fel 5. osztályos 
tanulókkal, a 2. sz. ábrán látható szempontok szerint. A következı kérdések 
segítették a mese megértését: 

− Ki lakott a házban? 
− Kikkel találkozott a fánk? 
− Ki járt túl a fánk eszén és hogyan? 
− Milyen volt a fánk? 
− Milyen volt a róka? 
− Mi volt a ház ablaka mellett, ahonnan kiugrott a fánk? 
− Milyen háziállatokat láttatok a képen? 
− Milyen helyszíneken játszódik a mese?  

 
Az életkori sajátosságoknak és fejlıdésük ütemének megfelelı mesék, 

ismeretterjesztı, történelmi, biológiai szövegek feldolgozására is sor került ezeken a 
fejlesztı foglalkozásokon. A 5. és 6. számú ábrák mutatják a fejlesztı foglalkozások 
néhány témáját. 
 

   
 

5. sz. ábra. Internetes cikk megértése   6. sz. ábra. Képek értelmezése 
 

A 5. sz. ábrán egy egyéni feladat látható, ahol egy ısszel kapcsolatos témájú 
cikket kellett megkeresniük az Interneten, néma olvasással értelmezni, utána 
válaszolni a feladatlapon feltüntetett kérdésekre. Az 6. sz. ábrán, egy olyan 
feladathoz kapcsolódó képeket lehet látni, amelyeket a saját weblapomra tettem fel, 



Gyakorló pedagógusok és a pedagógia gyakorlata, ISBN 978-963-88422-4-4 

 64

ott kellett megnézniük, értelmezniük, majd elmesélniük, hogy szerintük milyen 
történet illik a képekhez, ez két csoportban, versenyezve történt. Utána a hozzájuk 
kapcsolódó történetet kellett megkeresni az Interneten és hangosan, felváltva 
felolvasniuk. 

 
A fejlesztés eddigi eredményei egy iskolában 
 
Az év végén a mérıfeladatokban a tanulók ismert és ismeretlen szövegértését is 
mértem mind a hét általános iskolában. A 2. számú táblázatban és a 6. számú ábrán 
egy általános iskolának az eredményeit mutatom be. Ebben az osztályban 18 
iskolással készült el a mérés. A mérés során vizsgáltam, hogy a szövegértésük az év 
eleji méréshez képest, mennyit változott. 
 

2. sz. táblázat. Szövegértés mérése százalékban 
 

Tanulók Év eleji 
szövegértés 

mérése % 

Év végi szövegértés 
mérése % 

Változás mértéke 
(különbség) % 

1. 45,00 60,50 15,50 
2. 52,00 49,50 -2,50 
3. 59,00 66,50 7,50 
4. 66,00 75,00 9,00 
5. 60,00 79,00 19,00 
6. 60,00 91,00 31,00 
7. 66,50 82,00 15,50 
8. 72,00 75,00 3,00 
9. 50,00 86,50 36,50 
10. 60,50 74,50 14,00 
11. 62,50 87,00 24,50 
12. 55,00 59,00 4,00 
13. 56,50 68,50 12,00 
14. 56,00 61,00 5,00 
15. 60,00 82,50 22,50 
16. 58,50 66,00 7,50 
17. 51,50 59,00 7,50 
18. 58,00 56,50 -1,50 

 
A 2. számú táblázatban látható a tanulók – sorszámmal megjelölt – százalékos 

teljesítménye. 
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6. sz. ábra. Szövegértés mérése százalékban diagramon megjelenítve 

 
A mérések eredményeként – mind 2. számú táblázatból, mind a 6. számú ábrából 

- megállapítható, hogy a fejlesztı programon részt vett tanulók szövegértése két 
tanuló (a 2. és a 18.) kivételével fejlıdést mutatott.. Kilenc iskolás (az 1., 5., 6., 7., 9., 
10., 11., 13., 15. gyermek) esetében 10%-nál nagyobb fejlıdés mutatkozott, ami igen 
jó eredménynek számít. 

A fejlesztı foglalkozásokon az általam kidolgozott, az informatika eszközeivel 
„támogatott” feladatok segítették a gyermekek hatékonyabb fejlıdését. 

 
Összegzés 
 
A jelen cikkemben azt szerettem volna bemutatni, hogy a szövegértés fejlesztése 
eredményes lehet egy új eszköz, a számítógép bevonásával is. Az elızı fejezetben 
bemutatott iskolában ennek a módszernek köszönhetıen nemcsak a mérések, 
hanem a tanárok véleménye szerint is javulást mutattak a gyerekek a szövegek 
megértésében, feldolgozásában. A tanulók szívesen, örömmel vettek részt ezeken a 
foglalkozásokon, ahol játékosan, nekik tetszı módszerrel készíthették el a 
feladataikat. 

Természetesen más, sokféle módszer is létezik, és eredményes. Írásommal, 
mindössze arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a számítógépet a gyerekek 
nagy része szereti, ezért érdemes az oktatás sok területén bevonni. Olyan 
feladatokat mutattam be, melynek az elkészítéséhez nem szükséges informatikusnak 
lenni, bármely pedagógus képes lehet kihasználni a gép, az Internet adta 
lehetıségeket. 

A cikkemben leírt lehetıségek bepillantást adnak arról a kutatásról, fejlesztésrıl, 
amit ebben a témában folytatok. A kutatás során a fejlesztı csoportba 150 tanuló 
tartozik, a kontrollcsoportba szintén 150 fı. A kontroll csoportokban semmilyen 
szövegértést fejlesztı külön foglalkozás nem történik. 

Még jelen pillanatban is folytatom az említett osztályok longitudinális fejlesztését 8. 
osztályos korukig. A fent említett módszerek mellett, olyan számítógépes programot 
is írok, amely segíti a szövegértést és annak mérését. 
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Úgy gondolom, hogy a tanulókat sokkal hatékonyabban lehet, ilyen szövegek 
megértést fejlesztı feladatok megoldására „serkenteni”, ha olyan környezetet 
biztosítunk számukra, amelyben szívesen, játékosan, oldottabban 
tevékenykedhetnek. Az eddigi eredményeim azt mutatják, hogy a program 
eredményes. 
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Tanulmányom témája az iskolában szerzett tudás alkalmazhatóságának vizsgálata 
az anyanyelvi képzés területén. A vizsgálati anyag alapját a 2005-2006-os tanévben 
lebonyolított országos hatókörő eredménymérés alkotja, amely tízéves 
kontrollmérésként része a fogalmazási képesség színvonalát mérı empirikus 
kutatásnak. Az országos hatókörő eredménymérés két szakaszban bontakozott ki. 
Az elsı szakasz kritériumorientált diagnosztikus mérés volt, amely átfogta az oktatás 
minden szakaszát, az elemit, az általános és középiskolát. A tanulói teljesítményeket 
abból a szempontból vizsgáltuk, hogy azok hogyan viszonyulnak a tantervi 
követelményekhez. Az írásbeli kifejezés színvonala eléri-e az oktatás egyes 
szakaszaiban az elvárható szintet, vagy legalább megközelíti, illetve elmarad attól. 
Ezen mérés adataiból általános helyzetkép rajzolható meg az írásbeli 
kifejezıképesség színvonaláról. Felmérhetı, hogy az iskola által közvetített kimővelt 
nyelvi kód mintái milyen mértékben alakítják a tizenévesek kommunikációs 
szokásait, hiszen az iskolai kommunikációs és nyelvi képzésben az anyanyelv 
funkcionális és normatív használata érvényesül. A normatív szemlélet nem irányul 
regionális jegyeket hordozó anyanyelvváltozatok ellen, hanem a nyelvi normát 
képviselı kimővelt kód használatával egy szélesebb spektrumú kommunikációs 
kompetencia lehetıségét kínálja fel, amely által gazdagodik a különbözı 
beszédhelyzetekben való tudatos nyelvi viselkedés eszköztára. 

A második szakasz normaorientált diagnosztikus mérés volt, amelyben a vizsgált 
populáció az általános iskola nyolcadik osztálya. Azért választottuk ezt az 
évfolyamot, mert a kötelezı iskolai oktatás utolsó osztálya. Mivel az alapfokú 
közmőveltség színvonalát az általános iskolai képzés alakítja ki, ezért az írásbeli 
közléskultúra szintjét is érdemes a képzés záró pontján mérni. A tanulói 
teljesítményeket abból a szempontból vizsgáltuk, hogy az írásbeli kommunikációs 
képesség színvonala lehetıvé teszi-e azt, hogy a különbözı élethelyzetekben 
megvalósuljon a sikeres kommunikáció. Ezen mérés adatai alapján tanulmányozható 
az, hogy milyen az iskola által közvetített nyelvi minták alkalmazhatóságának a 
mértéke, illetve vizsgálható az is, hogy a közvetlen környezet milyen mértékben 
alakítja a tizenévesek kommunikációs szokásait. 

Az eredménymérés megtervezésekor az alábbi célokat tőztük ki. Az elsı 
szakaszban felmérjük a fogalmazás képességének színvonalát a különbözı 
iskolatípusokban tanuló magyar diákság körében; összefüggéseket állapítunk meg a 
tantervi célkitőzések, a tanítás körülményei és a fogalmazások jellegzetességei 
között. A második szakaszban az alkalmazhatóság tükrében mérjük fel az írásbeli 
kommunikációs képesség mőködését. Az elsı szakaszban a következı elıfeltevések 
fogalmazhatók meg: az új tantervek jelentıs javulást eredményeznek a tanulói 
teljesítmények eloszlásában; fokozatosan növekedni fognak az országos 
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teljesítményátlagok, a teljesítmények javulása minden régióban tapasztalható lesz, 
legfeljebb a növekedés üteme lesz eltérı; az iskolázás alsó szakaszain még 
meglévı, régiók szerinti szignifikáns különbségek csökkennek az általános iskola 
nyolcadik osztályáig. 

A második szakasz hipotézisei a következık: az iskolaitól eltérı feladathelyzetben 
romlani fognak a tanulói teljesítmények; a teljesítmények csökkenése nagyobb 
mértékő lesz a gyengén fogalmazók, kisebb mértékő a jól fogalmazók körében; a 
teljesítmények csökkenésének mértéke független a régiótól; a teljesítmény alakulását 
befolyásolja a településtípus. 

Az iskolák kisorsolásában a lépcsızetes mintavétel elvét alkalmaztuk. Ez azt 
jelenti, hogy a mintába került iskolák között az országos helyzettel azonos arányban 
szerepelnek a következı szempontok szerint kisorsolt iskolák: az iskola típusa 
(elemi, általános iskola, líceum, szakközépiskola); az iskolák környezete (város, falu); 
a régiók szerint.(szórvány, átmeneti régió, tömb). 

Ami az iskolák környezetét illeti, nem tudtuk a nemzetközi vagy magyarországi 
sorsolások gyakorlatát követni, anyanyelvi oktatásunk kisebbségi helyzetébıl 
fakadóan. Nem tudtuk figyelembe venni a települések lélekszámát, hiszen van olyan 
kistelepülés, amely színmagyar, van olyan nagyközség, ahol a magyar lakosok 
száma alig 10%. Arra figyeltünk, hogy megyénként és régiónként a falu- város 
arányának megfelelıen kerüljenek a mintába a falusi, illetve városi iskolák. 
Aránytalanságok így is adódtak, hiszen a szórvány olyan megyéiben, mint Temes, 
Beszterce-Naszód, Hunyad, Szeben az elemi iskolák száma jóval nagyobb falun 
(összevont osztályokkal mőködnek), mint városon, de ez az arány az általános 
iskolában megfordul, hiszen a városi iskolába kell mennie annak a magyar 
tanulónak, aki anyanyelvén szeretne továbbtanulni. 

A régiók figyelembe vétele a reprezentatív minta szempontjából nagyon fontos, 
hiszen a régió azt a nyelvi, kulturális közeget jelenti, amelyben a tanuló családja él, 
amelyben az iskola, mint oktatási intézmény mőködik. A három régió: szórvány, 
átmeneti régió, tömb aszerint különíthetı el, hogy az adott földrajzi térségben milyen 
a magyar lakosság számaránya. Mi a besorolásnál azt vettük alapul, hogy milyen a 
magyar vagy magyar  tagozattal is rendelkezı iskolák számaránya az adott 
térségben, illetve mennyi diák tanul anyanyelvén ezekben az iskolákban. Éppen 
azért, mert ez az arány egy évtized alatt akár jelentısen is megváltozhat, egy-egy 
megye átkerülhet a mintában egy másik régióba. A régiók arányait az országos 
helyzet alapján számoltuk ki. Ezek a következık:szórvány: 10%;  átmeneti régió: 
30%; tömb: 60%. 

Módosított arányokkal kellett dolgoznunk, mert az eredeti arányok szerint a 
szórványból nem kerültek volna a mintába líceumok, illetve az elemi iskola összevont 
osztályai is kimaradtak volna. A módosított arányok a következık: szórvány: 15%; 
átmeneti régió: 32%; tömb: 53%. 

A tanulómintába csak a magyar tagozaton tanuló diákok kerültek be, a román 
tagozaton tanulókat, akik fakultatív magyar órák keretében részesülnek valamilyen 
mértékő anyanyelvi nevelésben, nem sorsoltuk ki, mert nem rendelkezünk olyan 
adatokkal, amelyek alapján ez megoldható lenne. 

A vizsgálat eszközeinek megtervezésében abból indultunk ki, hogy a fogalmazási 
képesség színvonalát fogalmazások alapján lehet megítélni, amelyek a feladatban 
megadott kommunikációs helyzet megoldásaként önálló szövegmőként jönnek létre; 
a képesség terjedelmét és rugalmasságát pedig különbözı típusú fogalmazások 
íratásával lehet vizsgálni. Ugyanakkor figyelembe kellett vennünk a mérés két 
szakaszának különbözı jellegét is. Az elsı szakasz feladatai olyan kommunikációs 
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helyzetekre építik a szövegalkotási gyakorlatokat, amelyek hasonlítanak a tanítási 
órán begyakoroltatott típusokhoz. A második szakaszban a feladathelyzetek a 
mindennapok kommunikációs helyzeteihez igazodnak. 

Az írásbeli kifejezıképesség színvonalának alakulását a nyolcadik osztályban a 
következı mőfajokban mértük: elsı szakasz: élménybeszámoló (elbeszélı jellegő 
fogalmazás), személyleírás (leíró fogalmazás), levél (a társalgási stílusréteg mőfaja), 
tanács (a jó fogalmazás ismérveirıl kellett beszámolniuk kettıs szempontból: a tanári 
minta, illetve saját véleményük alapján); második szakasz: párbeszéd (a társalgási 
stílus mőfaja), elbeszélés, illetve beiktattuk az élménybeszámolót, mint olyan mőfajt, 
amely az elsı szakaszban is szerepelt, de megváltoztattuk a feladathelyzetet. 

A felmérés lebonyolítására a 2005-2006-os tanévben került sor, az elsı félévben 
az elsı szakaszra, a második félévben a második szakaszra. A mérés 
lebonyolításában, mivel felmérıbiztosok nem álltak rendelkezésünkre, tanítók és 
magyartanárok segítségét kértük. A kisorsolt iskolákba elküldtük a körlevelet, 
feladatlapokat,.kérdıíveket. A körlevél tartalmazta a felkérést a mérésben való 
részvételre, a célkitőzések ismertetését, a lebonyolítás útmutatóját, a fogalmazások 
begyőjtésének és elküldésének forgatókönyvét. A tanárokat arra kértük, hogy 
ragaszkodjanak az útmutató elıírásaihoz, hiszen elsısorban nekünk érdekünk, hogy 
a fogalmazások alapján valós képet tudjunk alkotni a tanulóink fogalmazási 
képességének színvonaláról. A dolgozatok javítatlanul postai küldeményként a 
címemre érkeztek. Mind a két szakaszban ugyanezt az eljárást alkalmaztuk. 

A beérkezett dolgozatokat iskolatípusok régiók és évfolyamok szerint 
csoportosítottuk, majd kódoltuk. Minden dolgozatra felvezettük a régió, megye, 
iskolatípus, településtípus, évfolyam kódjelét. Külön jelöltük a fogalmazásokat a 
feladattípus szerint is. 

A dolgozatok javítása mindkét esetben ugyanolyan módon történt: minden 
dolgozatot két bíráló értékelt egymástól függetlenül, javítási útmutató alapján, a 
pontszámokat dolgozatonként és mőfajok szerint felvezették a javítólapokra. A 
pontozás hat analitikus szempont szerint történt.  Ugyanazt a hat analitikus 
szempontot vettük át, amelyet a nemzetközi írásbeli kifejezıképesség vizsgálatában 
alkalmaztak. Az analitikus szempontok a következık: tartalom, szerkezet, stílus, 
nyelvhelyesség, helyesírás, külalak. A két értékelı által adott pontszámokból 
számítottuk ki a zsőri osztályzatot, ezeket az adatokat tápláltuk számítógépbe. 

A felmérésben résztvevı diákok értékelhetı dolgozatainak az eredményadatait 
használtuk fel az országos átlagok kiszámításában. Mivel egy dolgozat több típusú 
fogalmazást tartalmazott, egy dolgozat átlagát a különbözı mőfajú szövegmővekre 
kapott osztályzatokból számítottuk ki.  A tanulói teljesítmény átlagokat az analitikus 
szempontok (tartalom, szerkezet, stílus, nyelvhelyesség, helyesírás, külalak) alapján 
kapott pontszámok összegébıl úgy számítottuk ki, hogy a feladat megoldására 
kapható maximális pontszámhoz viszonyítottuk a megvalósított pontszámot. 

Az elsı szakaszban a kisorsolt 200 iskolából 103, a második szakaszban a 
mintába került 54 iskolából 15 vett részt a mérésben. A részvételi arány az elsı 
szakaszban 52%-os, a másodikban 28%-os.A beérkezett dolgozatok a régiók szerinti 
lebontásban a következıképpen oszlanak meg: az elsı szakaszban: szórvány: 17%, 
átmeneti régió: 33%, tömb:50%; a második szakaszban: szórvány: 26%, átmeneti 
régió: 34%, tömb: 40%. Mind a két szakaszban a minta reprezentatívnak tekinthetı. 
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A minta régiók és osztályok szerinti lebontásban a következı volt. Elsı szakasz: 
 

Régió  Osztály   
 IV. V. VIII. XII. 
Szórvány  99 135  91 161 
Átmeneti 136 290 281 174 
Tömb 309 432 362 327 

 
Második szakasz: 
 

Régió Osztály 
 VIII. 
Szórvány  66 
Átmeneti  88 
Tömb 102 

 
Az írásbeli kifejezıképesség színvonala az országos átlagok 
alapján 
 
Az írásbeli kifejezıképesség színvonalának általános jellemzésében az országos 
átlagokra, a teljesítmény átlagokra, illetve az eloszlási mutatókra támaszkodom. 
Elıször a tanulók átlagos fogalmazási képességérıl vázolok fel általános képet az 
országos átlagok segítségével, majd különbözı szempontú (átlag-mőfaj, átlag-régió, 
átlag-településtípus) lebontásban árnyalom a helyzetképet. 

A nyolcadikosok országos átlagait régió, illetve mőfaj szerinti lebontásban az 
alábbi táblázatok összesítik. Elsı szakasz: 
 

Régió Élménybeszámoló Levél Személyleírás Tanács 
Szórvány 6,93 6,78 7,04 6,80 
Átmeneti 6,89 6,82 6,83 6,47 
Tömb 7,14 6,94 6,82 6,41 

P=0,5149 (nincs szignifikáns különbség a régiók között) 
 

Élménybeszámoló P=0,065 Nincs szignifikáns különbség 
Levél P=0,050 Nincs szignifikáns különbség 
Személyleírás P=0,809 Nincs szignifikáns különbség 
Tanács P=0,377 Nincs szignifikáns különbség 

 
A nyolcadikos átlagokat a kiegyensúlyozottság jellemzi. Nincs szignifikáns 

különbség sem a régiók, sem a mőfaji átlagok között. A mőfaji átlagok a 6,50 és 7-es 
értékintervallumban helyezkednek el. Pozitív jelenségként értékelhetı, hogy eltőntek 
a régiók közötti különbségek, illetve az, hogy a diákok a különbözı mőfajokban 
hasonló színvonalú fogalmazásokat tudnak alkotni. Valószínő, hogy az alapvizsgára 
való felkészülésnek fontos szerepe van a kiegyensúlyozódás folyamatának az 
elindításában és kibontakoztatásában.  

Második szakasz: 
 

Régiók Élménybeszámoló Elbeszélés Párbeszéd 
Szórvány 5,11 5,93 7,34 
Átmeneti 5,23 6,01 6,84 
Tömb 3,46 4,98 6,00 
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Az eredmények elfogadhatatlanok, az elégtelen és a gyenge intervallumban 
találhatók. Arról tanúskodnak, hogy ismeretek nem hasznosulnak, jártasságok 
törlıdnek, képességek nem mőködnek abban az esetben, ha az iskolai 
feladathelyzet valamilyen tényezıjét megváltoztatjuk. Az adatok arról is vallanak, 
hogy az írásbeli kommunikációs képesség fejlesztése nem kielégítı mértékő az 
általános iskolában, hiszen azok a kommunikatív funkciók és szövegalkotási 
mőveletek nem mőködnek összehangoltan, amelyek a sikeres megoldást tennék 
lehetıvé a „felnıtt” feladathelyzetekben. 

Az adatok nemcsak ezért meglepıek, mert nagyon alacsonyak, messze az 
elvárható szint alatt maradnak, hanem azért is, mert szignifikáns különbség jelenik 
meg a régiók között. Az elsı szakasz eredményadatainak statisztikai próbái pedig 
meggyızıen bizonyították, hogy az általános iskola végzıseinek régiós átlagai 
között nincs szignifikáns különbség. Ez esetben a településtípusok szerinti 
különbségek vetültek ki a régióra, hiszen a szórvány és tömb  eredményei közötti 
különbséget az magyarázza, hogy az elsıben városi, a másodikban falusi iskolák 
szerepelnek a mintában.  

Szignifikáns különbség  a mőfaji átlagok kötött is megjelenik. Az alábbi táblázat a 
mőfajok átlagai közötti pontszám különbségeket összesíti: 
 

Régiók Élménybeszámoló 
és elbeszélés 

Elbeszélés és 
párbeszéd 

Párbeszéd és 
élménybeszámoló 

Szórvány 0,82 1,41 2,23 
Átmeneti 0,78 0,83 1,61 
Tömb 1,52 1,02 2,54 

 
A mőfajok átlagai közötti különbségek minden régióban elıfordulnak, és aránylag 

széles skálán mozognak. A pontszámbeli különbségek az adott régión belül jelzik 
azt, hogy milyen mértékben bizonyul nehéznek egy-egy fogalmazási feladat. Az 
alábbi táblázatok a nyolcadikosok mőfaji átlagait településtípus szerint lebontásban 
adják meg. Elsı szakasz: 
 

Település Élménybeszámoló Levél Személyleírás Tanács 
Város 7,23 7,07 7,26 6,79 
Falu 6,63 6,54 6,14 5,92 

 
Az adatok arról tanúskodnak, hogy a város és falu átlagai között jelentıs a 

különbség, a falun élı diákok rosszabbul teljesítenek, mint városon élı társaik. Minél 
nehezebbnek bizonyul a fogalmazási feladat, annál nagyobb mértékben romlik a 
falusi iskolában tanuló diákok teljesítménye. Második szakasz: 
 

 Régió   
Település Szórvány Átmeneti Tömb 
Város 100% 20% 17% 
Falu     0% 80% 83% 

 
A második szakaszban a településtípus szempontjából a minta nem 

kiegyensúlyozott, hiszen a szórványból csak városi, a tömbbıl jórészt csak falusi 
iskolákból érkeztek dolgozatok. Ezért a két szakasz átlagainak települések szerinti 
összevetése nem lehetséges. De a minta kiegyensúlyozatlansága magyarázza azt a 
meglepı tényt, hogy a második szakaszban a szórvány átlagai jobbak, mint a tömb 
eredményei. Ebben az esetben a régiók közötti különbségek településtípusok közötti 
különbségek. 
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Ha a két szakasz eredményadatait összevetjük, akkor megállapítható: az elsı 
mérésben a teljesítményátlagok elfogadhatóak, hiszen egy mőfaj, a tanács 
kivételével, három mőfajban, mind a három régióban a közepes teljesítmény 
értéksávjában találhatók az átlagok. Ebben az esetben a szövegalkotási feladatok 
hasonlítottak a tanórákon begyakorolt típusokra.  Az, hogy éppen a tanács 
mőfajában gyengébbek az eredmények, arra világít rá, hogy az elméleti tudást nem 
tudják a gyakorlatba átültetni. A tanulók nagyon jó tanácsokat adnak kisebb 
társaiknak, hogyan formálják meg nyelvi nyilatkozataikat, hogy jó jegyet kapjanak 
fogalmazásból, de ık maguk nem tartják be az ajánlott szabályokat; pedig a 
javaslatok átfogják a szövegtervezés és szövegszerkesztés fıbb lépéseit. 

A második mérés átlagai elfogadhatatlanul alacsonyak, hiszen egy mőfaj 
(beszámoló) esetében az országos átlag nem éri el az átmenı jegyet sem, egy mőfaj 
(elbeszélés) esetében alig haladja meg az elégséges osztályzatot, és csupán egy 
esetben (párbeszéd) éri el a közepes alsó határát. Ebben az esetben a 
szövegalkotási feladatok a mindennapok kommunikációs helyzeteihez igazodtak. 

Az a tény, hogy ugyanabban a mőfajban (élménybeszámoló) a teljesítményátlagok 
között akkora a különbség (7,02 – elsı szakasz, 4,56 – második), jelzi: a 
feladathelyzet megváltoztatása  milyen mértékben alakítja a tanulói teljesítményeket. 
Ez azt jelenti, hogy adott kommunikációs helyzetekben nem mőködnek azok a 
készségek, amelyek a sikeres nyelvi megnyilatkozást megvalósítanák. 
Elgondolkodtató az is, hogy milyen teljesítményt valósítottak meg az elbeszélés 
mőfajában (5,60),hiszen az erdélyi diákok az elbeszélı jellegő fogalmazásokban 
bizonyultak eddig a legjobbnak, az 1995-1996-os és a 2005-2006-os országos 
eredménymérés adatai példázzák, hogy minden évfolyamon, minden régióban jó 
teljesítményt nyújtottak. A gyenge teljesítmény okát a feladathelyzet 
szokatlanságában (családban megélt eseményeket kellett történetté formálniuk) 
kereshetjük. Ez pedig szintén arra utal, hogy váratlan vagy a szokásostól eltérı 
helyzetben nem tudják mozgósítani azokat a jártasságokat, készségeket, amelyek a 
sikeres megnyilatkozásban segítenék ıket. Azokon a területeken, ahol eddig is 
gondok voltak (hitelesség, relevancia, gazdagság a tartalomban, egység és haladási 
logika a szerkesztésben) a felére csökken a teljesítményük: tartalom: 2,18-elsı 
szakasz, 1,15-második szakasz; szerkezet: 1,40, illetve 0,84-a beszámoló 
mőfajában. 

Az adatokat vizsgálva szembetőnı az is, hogy olyan nyelvi és írástechnikai 
készségek (az analitikus szempontok közül a nyelvhelyesség, helyesírás, külalak) 
nem mőködnek összehangoltan, amelyeknek már készségszintőeknek kellene 
lenniük. 

Az összevetés tanulságaként megfogalmazható, hogy a diákok elfogadható 
teljesítményt nyújtanak azokban a kommunikációs helyzetekben, amelyekben 
begyakorolt mintákhoz igazodhatnak. Minden olyan esetben, amikor nem 
támaszkodhatnak a típusos kommunikációs feladatokkal kialakított jártasságokra, 
zuhanásszerően romlik a teljesítményük. A településtípusok és mőfajok átlagai 
között megjelenı szignifikáns különbségek az iskolai tudás alkalmazhatóságának 
gyengeségét bizonyítják. A településtípusok átlagai közötti különbség 
megkétszerezıdése arra utal, hogy az iskolai minták alkalmazhatóságát erıteljesen 
befolyásolja az iskola környezete. 
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Az írásbeli kifejezıképesség színvonala a teljesítmények eloszlási 
mutatói alapján 
 
A tanulói teljesítmények eloszlási mutatói tovább árnyalják a képet a fogalmazási 
képesség színvonaláról, hiszen azt is megmutatják, amit az átlagok nem. A 
teljesítmények mőfaj szerinti eloszlása a feladat nehézségi fokát  tárja fel, a régiók 
szerinti eloszlás tükrözi az írásbeli kifejezıképesség színvonalának alakulását 
térségenként; az eloszlási görbék tükrözik az országos átlag alatt, illetve felett 
teljesítı diákok százalékos arányát. 

A teljesítmények eloszlását tízes skálán vizsgáltuk, követve a román oktatási 
rendszerben kialakult osztályozási gyakorlatot, de a minısítés megkönnyítése 
céljából az egyes értékintervallumokat összevonva kezeljük: egytıl az ötös (4,99) 
osztályzatig elégtelen; öttıl a hetes (6,99) osztályzatig gyenge; héttıl nyolcig (7,99) 
közepes; nyolctól kilencig (8,99) jó; kilenctıl tízig (9,99) jeles. 

A tanulói teljesítmények eloszlásának sajátosságait a mőfaji és régiók szerinti 
mutatók alapján vázolom fel a mérés két szakaszában. 

Az alábbi grafikon a tanulói teljesítmények mőfaj szerinti megoszlását mutatja az 
elsı szakasz adatai alapján. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az eloszlási görbék azt tükrözik, hogy azokban a mőfajokban, amelyekben a 
diákok aránylag jó teljesítményt nyújtanak, az eloszlás megfelelı, hiszen a görbe 
alakja hasonlít a Gauss-görbéhez (élménybeszámoló és levél mőfaja). Azokban a 
mőfajokban, amelyekben csökken a teljesítményük, romlik az eloszlási mutató is 
(személyleírás és tanács). 

A teljesítmények mőfaj szerinti eloszlása jelentıs különbségeket az átmenı jegy 
alatti kategóriában mutat. Az eloszlás annak függvényében alakul, hogy az egyes 
mőfajokkal kapcsolatos feladatok milyen mértékben voltak nehezek, közepesek vagy 
könnyőek a tanulók számára. Az élménybeszámoló és levél mőfajában a diákok 
14%-a elégtelen osztályzatot ér el, ez az arány a személyleírásban 17%, a tanács 
esetében pedig már 22%. Az elégtelen osztályzaton belül a diákok körülbelül fele- 
fele arányban oszlanak meg aszerint, hogy még a négyest sem érik el, illetve 
osztályzatuk a négyes és ötös között található. Ez a felzárkózás esélyei miatt fontos. 

Tanulói teljesitmények megoszlása mőfaj szerint (VIII)
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A gyenge kategóriában egyfajta kiegyensúlyozódás jön létre az eloszlásban a 
négy mőfaj között. Ebben az intervallumban a következıképpen alakul az eloszlás: a 
diákok 32%-a az élménybeszámoló esetében, 36%-a a levél mőfajában, 30%-a a 
személyleírás feladatban, 35%-a a tanács esetében gyengén teljesít. 

A közepes intervallumban szintén a kiegyensúlyozottság figyelhetı meg: közepes 
teljesítményt nyújt a diákok 20%-a három mőfajban, és csupán a tanács feladatában 
csökken 18%-ra a tanulók aránya. A jeles kategóriában az eloszlási arányok 
sorrendje az átlagok mőfaj szerinti rangsorolását követi: élménybeszámoló 15%, 
levél 14%, személyleírás 13%, tanács 11%. 

Tehát míg az országos átlag alatti értéksávban az eloszlások jelentıs 
különbségeket mutatnak a különbözı mőfajokban, addig az átlag feletti sávban 
fokozatosan mérséklıdnek a különbségek, a jó fogalmazók pedig egyformán jól 
oldanak meg bármilyen mőfajú fogalmazási feladatot. 

Az alábbi grafikon a tanulói teljesítmények mőfaj szerinti megoszlását mutatja a 
második szakasz adatai alapján. 
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Az eloszlási görbék jól tükrözik a megváltozott helyzetet. Két feltőnı sajátosság 
figyelhetı meg: egyrészt lényeges különbségek vannak a három mőfajban kialakult 
teljesítmények eloszlási görbéi között, vagyis a középréteg nagyon különbözı 
értékintervallumokban helyezkedik el; másrészt az átmenı jegy alatti skálán minden 
görbének szinte a tükörképe található meg. Ez azt jelenti, hogy a gyenge 
teljesítményő tanulók egyáltalán nem boldogulnak olyan helyzetben, amely a 
begyakorolt típustól különbözik. A diákok szinte negyede nem ér el értékelhetı 
teljesítményt, és csak 5%-uk eredményei érik el a kilenc és tízes közötti osztályzatot. 

A teljesítmények mőfaj szerinti eloszlása jól tükrözi, hogy milyen mértékben 
bizonyult nehéznek vagy könnyebbnek az egyes fogalmazási feladatok megoldása. 
A legnehezebbnek a beszámoló bizonyult, ezt példázza az eloszlási görbe 
aszimmetriája: a diákok 55%-a elégtelen osztályzatot kap és 30%-uk pedig gyenge 
minısítést, a fennmaradó 15% a következıképpen oszlik meg: 7% közepes, 5% jó, 
3% jeles. 
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Az elbeszélés mőfajában hasonló módon alakul az eloszlás: a tanulók 32%-a nem 
éri el az átmenı jegyet, 36%-uk gyengén teljesít, 15%-uk közepes, 13%-uk jó, 4%-uk 
jeles teljesítményt nyújt. 

Az eloszlási görbe aszimmetriája megmarad a párbeszéd feladat estében is, annyi 
különbséget mutat az elızı kettıhöz viszonyítva, hogy az eloszlás az átmenı jegy 
feletti intervallumokban kissé kezd kiegyensúlyozódni. Kategóriák szerint a 
következıképpen alakul az eloszlás: a diákok 30%-a elégtelen, 15%-a gyenge, 30%-
a közepes, 19%-a jó, 16%-a jeles. A teljesítmények régiók szerinti eloszlása 
csekélyebb mértékő különbségeket mutat, mint a mőfajok szerinti eloszlás. Az alábbi 
grafikon a tanulói teljesítmények régiók szerinti eloszlását ábrázolja az elsı 
szakaszban. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A különbözı régiók teljesítményeinek átlagai között nincsenek jelentıs 
különbségek, de az eloszlásban már jelentkeznek eltérések. A teljesítménygörbék 
különbségei jól bizonyítják azt, hogy az anyanyelvhasználatot és a kommunikációs 
szokásokat milyen mértékben formálja a nyelvi, kulturális környezet. A 
legegyenlıtlenebb az eloszlás a szórványban. A görbe alakja azt tükrözi, hogy a 
szórványon belül is jelentıs eltérések vannak az egyes megyék kistérségei között. A 
legelfogadhatóbb az eloszlás az átmeneti régióban, vagyis itt tekinthetı normálisnak 
az eloszlás. A tömbben nagyon furcsán alakul az eloszlás, aminek az lehet a 
magyarázata, hogy jelentıs különbségek vannak a falusi és a városi iskolában tanuló 
diákok teljesítményei között. 

Az elégtelen és gyenge intervallumban mindhárom régióban hajszálnyi 
eltérésekkel a tanulók fele található(szórvány 50%, átmeneti régió 52%, tömb 49%. 
Közepes osztályzatot ér el a diákok 20%-a (szórvány 21%, átmeneti régió és tömb 
19%). A diákok több mint negyede jó, illetve jeles teljesítményt nyújt (29%, átmeneti 
régió 29%, tömb 31%). 

A második szakasz adatai alapján készült az alábbi grafikon, amely a régiók 
szerinti eloszlást ábrázolja: 

Teljesítmények régiók szerint (VIII)

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

intervallumok

%

Szorvány Átmeneti Tömb



Gyakorló pedagógusok és a pedagógia gyakorlata, ISBN 978-963-88422-4-4 

 76

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

Szorvány

Átmeneti

Tömb

 
 

A fogalmazási képesség alacsony színvonalát példázzák az eloszlási görbék. A 
helyzetkép lehangoló, hiszen a tanulók negyede, fele, sıt a tömbben háromnegyede 
a rendkívül alacsony országos átlag alatt teljesít. Nem éri el az átmenı jegyet a 
diákok 25%-a  a szórványban, 27%-a az átmeneti régióban, 42%-a a tömbben. 
Mindhárom régióban a diákok 32%-a gyenge minısítést ér el. A közepes 
minısítéstıl kezdve fokozatosan csökkennek a százalékos arányok, ami azt jelzi, 
hogy egyre kevesebb diák ér el magasabb osztályzatokat. Közepes minısítéső a 
tanulók 12%-a (szórvány), 17%-a (átmeneti régió), 19%-a (tömb). A jó és jeles 
intervallumokban a következıképpen alakul az eloszlás: szórvány: 18%, illetve13%; 
átmeneti régió: 14%, illetve10%; tömb: 9%, illetve 4%. 

Az írásbeli kifejezıképesség színvonalát azzal is jellemezhetjük, hogy 
megvizsgáljuk, a tanulók hány százaléka található az elégtelen és a jeles 
kategóriában. A szórványban a tanulók kétszer nagyobb százalékban érnek el 
elégtelen osztályzatot, mint jelest; az átmeneti régióban már háromszor annyi tanuló 
kap elégtelent, mint jelest; a tömbben pedig tízszer több rossz fogalmazó van, mint 
jeles. Figyelembe véve a minta településtípusok szerinti jellegzetességét (szórvány 
100%-ban város, tömb majdnem 100%-ban falu), megállapítható, hogy a falun tanuló 
nyolcadikos diákok teljesítményének a csökkenése megsokszorozódik, ha a 
megszokottól eltérı fogalmazási feladatot kell megoldaniuk (az elsı szakasz adatai 
szerint kétszer gyengébben teljesítenek, mint a városiak). 

Az eloszlási görbék nemcsak a három régió teljesítmény átlagai közötti 
különbségeket jelzik, hanem azt is, hogy az eloszlásban is jelentısek az eltérések. 
Sajátos az, hogy ezek a különbségek hangsúlyosabban jelentkeznek a felsı 
értékkategóriában, nem túl nagy különbségekkel, de rapszodikusan az átmenı jegy 
feletti intervallumokban, és elmosódottabban az ötös alatti sávban. Ez azt jelenti, 
hogy a fogalmazási gondokkal küszködı diákok gyengén teljesítenek függetlenül 
attól, hogy milyen nyelvi környezetben élnek; a régiók között jelentıs különbségek 
csak az igazán jól fogalmazó tanulóknál figyelhetık meg.   A szórvány eloszlási 
görbéje mutat éles töréseket, ami az elsı mérésben tapasztalt jelenséget 
nyomatékosítja: a szórvány különbözı kistérségei között jelentısek a különbségek. 
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Ebben az esetben a legegyenletesebb az eloszlás a tömbben, és kisebb töréseket 
mutat az átmeneti régió eloszlási görbéje. 

A két szakasz eloszlási görbéit összehasonlítva a legnagyobb különbségeket az 
átmenı jegy alatti intervallumban lehet megfigyelni. Ez a következıképpen alakul: 
elsı szakasz: a tanulók 11%-a(szórvány), 16%-a (átmeneti régió), 18%-a (tömb) nem 
éri el az ötöst. Második szakasz: a diákok 25%, 28%, 42%-ának teljesítménye még a 
minimális szintet sem éri el. A felsı értékkategóriában (9-10) a következıképpen 
alakul a diákok százalékos aránya: Elsı szakasz- 7% (szórvány), 14% (átmeneti 
régió), 14% (tömb); második szakasz- 13%, 10%, 4%. 

A két szakasz eloszlási görbéinek az összevetése felfedi a nyelvi 
kifejezıképesség rugalmasságának korlátait az alkalmazhatóság tükrében, illetve 
rávilágít a fogalmazási képesség iskolai fejlesztésének hiányosságaira is. A 
teljesítmények csökkenése általánosnak mondható (minden értékkategóriát érint), 
minden olyan esetben, amikor a feladat nem a megszokott iskolai kommunikációs 
helyzetekhez igazodik. A második szakasz eloszlási görbéinek aszimmetriája 
példázza, hogy új problémahelyzetben ugrásszerően nı az elégtelenül vagy gyengén 
teljesítık aránya, és csökken a jól vagy kiválóan teljesítık aránya. A gyengén 
fogalmazók egyáltalán nem boldogulnak a begyakorolt típustól különbözı 
feladathelyzetben. Ezt támasztja alá az is, hogy a második szakaszban 
megkétszerezıdik, illetve megnégyszerezıdik az elégtelen osztályzatok aránya. 

Tudásukat újszerő helyzetben csak az igazán jól fogalmazók tudják alkalmazni. Az 
anyanyelvi oktatás hatékonyságát jellemzi az, hogy ez a csoport az általános 
iskolásoknak csupán 10%-a. 

A mőfaj szerinti eloszlási görbék azt mutatják, hogy abban az esetben, ha nem a 
begyakorolt kommunikációs szerepekkel és attitődökkel kapcsolatos a megoldandó 
szövegalkotási gyakorlat, akkor a feladat nehézségi fokával arányosan csökken a 
tanulói teljesítmény. 

Az elégtelenül, illetve az elégséges osztályzatot elérı diákok (66%) és a jól vagy 
jelesen teljesítık (20%) aránya felveti az iskolában szerzett tudás érvényességének 
a kérdését. Az arány azt is jelzi, hogy a középréteg elvékonyodott (14%). Az elsı 
szakasz adatait figyelembe véve megállapítható, hogy a középréteg fele átkerült a 
gyengén fogalmazók csoportjába. 

Az összevetés másik nagy tanulsága az, hogy az iskolai tudás 
alkalmazhatóságának foka nem a régiótól, vagyis a kulturális és nyelvi környezettıl, 
hanem a tudás megalapozottságától és begyakoroltságától függ. Minden régió 
eloszlási görbéje hajszálnyi eltérésekkel ugyanolyan aszimmetriát mutat. 

 
Az iskolai tudás alkalmazhatóságának kérdései 
 
Ha azt akarjuk megvizsgálni, hogy milyen ismeretek, jártasságok és képességek 
nem aktivizálódnak az új problémahelyzetben, akkor azt érdemes tanulmányozni, 
hogy az analitikus szempontokkal lefedett szövegtervezési és szövegszerkesztési 
területeken hogyan teljesítenek a diákok. A teljesítményt úgy számítottuk ki, a 
maximális pontszámhoz viszonyítottuk a megvalósítottat.  Ezek elemzése fedheti fel, 
hogy milyen területeken a legbizonytalanabb a diákok fogalmazási tudása, milyen 
területen nem rendelkeznek kellı jártassággal ahhoz, hogy társadalmilag érvényes 
módon fejezzék ki mondanivalójukat, milyen nyelvi és írástechnikai készségek nem 
mőködnek összehangoltan. 
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Az alábbi táblázatok a tanulók teljesítményeinek analitikus szempontok szerinti 
lebontását összesítik az eredménymérés két szakaszában. Elsı szakasz: 
 

Szempontok Élménybeszámoló Levél Személyleírás Tanács 
Tartalom 72% 68% 71% 51% 
Szerkezet 70% 73% 64% 63% 
Stílus 69% 66% 63% 65% 
Nyelvhelyesség 76% 76% 80% 78% 
Helyesírás 58% 54% 62% 57% 
Külalak 78% 78% 76% 78% 

 
Az elsı szakasz analitikus szempontok szerinti adatai azt tükrözik, hogy azokban 

a feladatokban, amelyek nehezebbnek vagy nehéznek bizonyultak (személyleírás, 
tanács), kisebb vagy nagyobb mértékben romlik a teljesítményük a szövegtervezés 
(tartalom, szerkezet, stílus) szakaszában. 

A megszerzett tudás alkalmazhatóságának kérdéseit már a tanács feladata felveti, 
hiszen levél formájában kellett megfogalmazniuk véleményüket a jó fogalmazás 
ismérveirıl. A diákok jól ismerik a levél mőfaji sajátosságait, tisztában vannak a 
formai követelményekkel és mindezt be is tartják a levél feladatban. A tanács 
feladatban a téma szokatlansága (magáról a fogalmazásról kell fogalmazást írniuk) 
azt eredményezi, hogy nemcsak a mondanivaló összegyőjtése és elrendezése okoz 
gondot, hanem olyan szerkesztésbeli és formai követelmények ellen is vétenek, 
amelyeket betartottak egy elızı feladat megoldásában. Második szakasz: 
 

Szempontok Élménybeszámoló Elbeszélés Párbeszéd 
Tartalom 38% 54% 64% 
Szerkezet 42% 57% 68% 
Stílus 43% 55% 68% 
Nyelvhelyesség 60% 61% 75% 
Helyesírás 48% 43% 53% 
Külalak 64% 69% 75% 

 
A második szakasz adatai arról tanúskodnak, hogy az újszerő feladathelyzetben 

minden analitikus szempont esetében romlik a teljesítmény, és ez a csökkenés 
arányos a feladat nehézségi fokával. A teljesítmények romlása viszont nagyobb 
mértékő a szövegtervezés, mint a szövegtervezés szakaszában. Az adatok szerint a 
legnagyobb gondot a mondanivaló összegyőjtése és elrendezése okozza, ezt 
bizonyítja az, hogy a tartalom analitikus szempontjánál a legnagyobb a teljesítmény 
csökkenése: az élménybeszámoló esetében még a 40%-ot sem éri el; az 
elbeszélésben alig haladja meg az 50%-ot. Nehezen boldogulnak a szerkesztési 
elvek alkalmazásával is, a hármas tagolást még betartják, de a haladási logika, 
egység és teljesség elve már nem érvényesül. Ez tükrözıdik a szerkezet analitikus 
szempontjánál: az élménybeszámoló esetében a teljesítmény nem éri el az 50%-ot, 
az elbeszélésnél alig haladja meg azt. Ami a stílust illeti: a megfelelı hangvétel 
megválasztását megoldják, de a stílustartás követelménye nem jut érvényre; a 
kifejezésbeli pontosság, az árnyaltság szinte teljes mértékben hiányzik a diákok 
szövegeibıl. A szóhasználat nemcsak nyelvi igénytelenségrıl, de szegény 
szókincsrıl is tanúskodik. A teljesítménybeli értékek szinte ugyanazok, mint a 
szerkezetnél: 43% az élménybeszámolónál, 55% az elbeszélésnél. 

A teljesítmények csökkenése kisebb mértékő a szövegszerkesztés területén, és 
ugyanaz a szabályosság figyelhetı meg: a csökkenés arányos a feladat nehézségi 
fokával, nagyobb mértékben tükrözıdik a helyesírásban, mint a nyelvhelyességben. 
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Következtetések 
 
Tanulmányomban arra vállalkoztam, hogy az iskolában szerzett tudás 
alkalmazhatóságának a mértékét vizsgálom az általános iskola záró évfolyamán a 
diákok írásos dokumentumai alapján. A következtetések megfogalmazásában a 
felmérés két szakaszában keletkezett szövegmővek összehasonlító vizsgálatának 
adataira támaszkodom. 

Az elsı szakasz eredményadatai alapján körvonalazódnak pozitív jelenségek: 
kiegyensúlyozódás a régiók között, a középréteg kialakulása, a fogalmazási 
képesség terjedelmének a növekedése. A második szakasz adatai negatív irányú 
tendenciákat tárnak fel: a régiók közötti kiegyensúlyozottság úgy marad fenn, hogy a 
szokásostól eltérı helyzetben minden régióban egyformán rosszul teljesítenek; a 
középréteg szinte eltőnik; a fogalmazási képesség rugalmasságáról pedig nem is 
beszélhetünk. 

A tanulói teljesítmények minden régióban, minden mőfajban csökkennek, ha a 
diákoknak újszerő problémahelyzetben kell ismereteket felidézni, jártasságokra 
támaszkodni, és készségeket mőködtetni. 

A tudás alkalmazhatóságának mértéke nem függ a régiótól. A nyelvi, kulturális 
környezettıl függetlenül a gyengén fogalmazók teljesítménye értékelhetetlenné válik; 
a közepesek átcsúsznak a gyenge, a jók a közepes értékintervallumba, a jelesek 
aránya 5%-kal csökken. 

Az elsı szakasz adatai alapján feltárt negatív tendencia (a településtípusok között 
megjelenı különbség) a második szakaszban tovább erısödik: a falusi és városi 
diákok teljesítményei közötti különbség tovább nı. A falun élı diákok iskolai 
tudásának alkalmazhatósága sokszorosan gyengébb, mint a városiaké. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy az iskola által felkínált kimővelt nyelvi kód 
mintái csak iskolai feladathelyzetben szolgálnak orientáló mintaként, a diákok élı 
nyelvhasználatába nem épülnek be. Az iskolai fogalmazásórán szerzett tudás 
alkalmazhatósága gyenge. A diákok „felnıtt” feladathelyzetben nem tudják úgy 
kifejezni magukat írásban, hogy a nyelvi funkciók a domináns közlési célnak 
alárendelten és összehangoltan jelenjenek meg. 



Gyakorló pedagógusok és a pedagógia gyakorlata, ISBN 978-963-88422-4-4 

 80

  

 



Gyakorló pedagógusok és a pedagógia gyakorlata, ISBN 978-963-88422-4-4 

 81

 
Út a múzeumpedagógiai élményhez 

 

© Elekes Éva 
 

elekes@mttm.hu 
(Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest) 

 
A Magyar Természettudományi Múzeumban mőködik egy nem szokványos állandó 
kiállítás, amely mindenki, de fıként az óvodás és az általános iskolások számára a 
természet megismerésének kimeríthetetlen kincsesbányáját jelenti. Neve 
Kézbevehetı Múzeum. Sajátossága a bemutatás módjának mássága, a kitömött 
állatok, a herbáriumlapok, embercsontok, kövületek, játékok, mikroszkóp, és 
ismeretterjesztı könyvek mind megfoghatók, tetszés szerint vizsgálhatók. A terem 
nyújtotta lehetıségeket többnyire a  szervezetten érkezı iskolás és óvodás 
csoportok használják ki, ez évente kb. 2500 látogatót jelent. A Kézbevehetı  
Múzeumban a látogatókat múzeumpedagógus fogadja, foglalkozásokat tart, 
beszélget velük, válaszol kérdéseikre. A program másfél évtizedes 
megszakításmentes léte sikerességének bizonyítéka. 

Kézbevehetı Múzeumban pedagógiai kutatás folyik, amelyet az ELTE 
Neveléstudományi Intézet Doktori Iskolája irányít.  A kutató a következı kérdésekre 
keresi a választ: A Kézbevehetı Múzeum miként járulhat hozzá a gyermek 
természettudatos magatartásának kialakításához, fejlesztéséhez. Lehet-e ,,nyitni”a 
gyereket, és ha igen, akkor hogyan, a múzeumpedagógiai foglalkozás alatt? Lehet-e 
kulcsélményt nyújtani a látogatónak? A gyerekcsoport sajátosságaitól és a kitőzött 
pedagógiai céloktól függıen mikor, hol, melyik eljárás a legalkalmasabb a 
személyiség fejlesztésére? – A kutatás három elıtanulmánnyal kezdıdött, 
amelyeknek címei: Arculatváltás, Az attrakcióelemek, Miért pont a medve? 

 
Arculatváltás 
 
A felmérés azt vizsgálta, hogy milyen változtatásokra van szükség ahhoz, hogy a 
múzeumpedagógiai órák még hatékonyabbak, játékosabbak, élményekben 
gazdagabbak legyenek. 

A 130 megkérdezett valamilyen kapcsolatban volt a Kézbevehetı Múzeummal. 
Voltak köztük múzeumi alkalmazottak: vezetık, múzeumpedagógusok, hostess - ek, 
olyan óvónık, tanítók és tanárok, akik egészséges és sérült gyerekeket tanítanak és 
már vettek részt múzeumpedagógiai foglakozáson, valamint gyerek, akik alsó és  
felsı tagozaton, vagy gimnáziumban tanulnak és részt vettek a múzeumpedagógiai 
foglalkozáson. A felmérés interjú és kérdıívek segítségével történt. 

Minden válaszadó hangsúlyozta, hogy szükséges a terem berendezésének a 
változtatása, modernizálása, színesítése. A múzeumpedagógiai órák tatalmi 
változtatására vonatkozó kérdésekre a válaszok nagy eltéréseket mutattak. A 
múzeumi alkalmazottak közt sem volt egységes vélemény, valamennyien beosztásuk 
és alapképzettségük szerinti újításokat képzeltek el. A közoktatásban dolgozó 
pedagógusok a NAT és a kerettantervek évfolyamonként megjelölt oktatói célokat 
hangsúlyozták. A gyerekek, akik a múzeumpedagógiai foglakozás célcsoportját 
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képezik, a teremben fel nem lelhetı kitömött állatokat, többnyire emlısöket 
hiányolták. A múzeumpedagógiai óra nevelıi céljait csak néhány válaszadó 
hangsúlyozta, ık a múzeumot, mint a környezeti nevelés lehetséges színterét 
képzelték el, eredeti ötlettel nem szolgáltak, felelevenítették és ismételték azokat a 
tanórai és szabadidıs tevékenységeket, amelyeket gyakorlatban valahol már láttak. 

Következtetésként elmondható, hogy a felmérés eredményei hozzájárultak a  
terem berendezésének megváltoztatásához, viszont nem adtak választ arra a 
kérdésre: „Hogyan lehet a múzeum sajátos lehetıségeit a gyermek természettudatos 
magatartása kialakításának, a személyisége fejlesztésének szolgálatába állítani?” A 
kérdés feltárására további felmérésekre van szükség. A felmérés eredményeit 
figyelembe vevı arculatváltás során a Kézbevehetı Múzeum megújult. 

1. A tárgyak a legkeresettebb témák szerinti csoportosításban vannak elrendezve. 
A témák a teremben a fal mentén elhelyezett tároló szekrényekben, a következı 
sorrendben foglalnak helyet: erdı, települések, veszélyes állatok, haszonnövények, 
tengerek és óceánok élıvilága, ember, ásványok, kövületek. A legszembetőnıbb, 
legkönnyebben megközelíthetı helyre került a legtöbb válaszadó által igényelt téma 
az erdı, és legkevesebb érdeklıdést számon tartók, a kövületek, könyvtár, 
nehezebben megközelíthetı szekrényekbe foglalnak helyet. 

2. A tárgyak elrendezésében a téma keretén belül érvényesül a szintezettség. A 
témán belül az óvodások kedvencei a föltıl 130 cm-nél nem kerültek magasabbra, 
azok a tárgyak, amelyek iránt a 7-13 évesek érdeklıdnek a legjobban 160 cm 
magasságig foglalnak helyet, a nagyok figyelmét lekötı tárgyak 180 cm magasságig 
találhatók. 

3. A tároló szekrényekrıl eltőntek az üvegajtók, így a tárgyak könnyen 
megérinthetık, levehetık, a szemlélıdést nem akadályozza a nyitott szekrényajtó, 
megszőnt a balesetveszély. 

4. A nagy fa szekrények továbbra is a falak mentén helyezkednek el, viszont az 
általuk körbezárt belsı tér beosztása átszervezıdött.  

4.1. A négy asztal egy tömbben, a terem egyik végében foglal helyet, 20 gyerek 
körbeülheti és közösen, vagy csoportosan tanulmányozhatják a felvetett 
problémákat. Így lehetıvé vált azoknak a foglalkoztatása, akik nem szeretnének 
részt venni a közös munkában, mert ık a terem szabad részében zavartalanul 
folytathatják megfigyeléseiket, játékukat, a párbeszédet.  

4.2. Az asztalok új elhelyezése lehetıvé teszi azt, hogy két pedagógus ugyannak 
az osztályközösségnek két kiscsoportjával egy idıben használja a termet. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy ez párhuzamos csoportmunka  kitőnıen 
megvalósítható, ha a látogató gyerekcsoport pedagógusa és a múzeumpedagógus 
elızetesen, közösen elıkészíti a múzeumpedagógiai foglalkozást. 

4.3. A teremben középen szabadon maradt tér elégséges 15-20 gyerek térigényes 
mozgásos játékainak lebonyolítására.  

4.4. Az egyik falhoz közel helyezett öt méteres bálnaállkapocs mellé helyezett 
ülıpárnák hívogatják a pihenni vágyó látogatókat, valamint azokat, akik a közös 
játékaikban a földre szeretnek kipakolni.  

5. A teremben található három kis tér, ahová visszavonulhat az a gyerek, aki 
egyedül szeretne tevékenykedni, pl. felfedezheti a Titkos Szekrény tartalmát, 
mikroszkopizálhat, vagy állatos árnyképeket mutathat a kezével. 

A kutatás jelen szakaszában a fent leírt teremberendezés a múzeumpedagógiai 
órák alatt a folyamatos tesztelés, megfigyelés, feljavítás állapotában van. A látogatói 
vélemények feltárására további felmérésekre van szükség a jövıben. 
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Az attrakcióelemek 
 
A terem átrendezése során felvetıdött minden kiállítás fı kérdése: Melyek a kiállítás 
attrakcióelemi, hová ajánlatos a térben elhelyezni ıket? – 150 látogató mosolygós és 
szomorú arcokat ábrázoló öt értékbıl álló értékskálán minısítette a teremben 
elhelyezett tárgyakat. Azokra a tárgyakra, amelyek neki a legjobban tetszettek a 
mosolygós arcokat helyezték, azokra a tárgyakra, amelyek különösebben nem 
keltették fel az érdeklıdésüket, a közömbös arcokat helyezték, és a számukra 
visszataszítókra a szomorú arcokat helyezték. Az értékelés finomításra 
használhattak még a kettes és a hármas értékpontnak megfelelı rajzokat  is. A 
pálmát a támadó állásban ágaskodó medve vitte el, ıt követte a tigriskölyök, az 
elefántfej és agyar, majd a szırös és végül a tollas állatok, a sort a növények zárták. 

A nagy népszerőségő attrakcióelemek további helyezettei a teremben szétszórtan 
jól megközelíthetı, jól látható helyre kerültek. Az elrendezés óta szerzett tapasztalt 
azt mutatja, hogy nagy vonzerejő tárgyak ilyen elhelyezése azért szerencsés, mert a 
látogatók spontán, esetleg érdeklıdési körük alapján szervezıdött kis csoportokba 
helyszínrıl helyszínre haladva fedezik fel a terem titkait, ritkán  következik be 
kellemetlenségekhez, vezetı torlódás. 

 
Miért pont a medve? 
 
A felmérésben a kutató arra szeretett volna választ kapni, hogy a fı attrakcióelemnek 
melyek a vonzó tulajdonságai. A felmérés indítéka a pedagógiai gyakorlatban 
alkalmazott módszer sikerének a megkérdıjelezése volt.  A múzeumpedagógus a 
látogató élményét szerette volna fokozni a medvéhez főzıdı közismert gyerekdalok, 
versek, mesék, történetek felelevenítésével. A próbálkozásokra a látogatók elutasító 
magatartással reagáltak, hirtelen kizárták a múzeumpedagógust világukból, és 
továbbra is bővölten csüngtek a medvén, fantáziájukban az állat megelevenedett, 
játszódtak vele, történeteket meséltek róla, majd a múzeumpedagógiai óra alatt 
többször visszatértek hozzá, újra és újra átélték az elızı élményt. A tapasztalatok 
alapján kutatóban megfogalmazódott a kérdés: Miért kedveli  minden látogató a 
harapásra kész, támadó állásban bemutatott, felemelt mancsú medvét? 

A válaszokból az derült ki, hogy a 3-5 éves gyerek számára a preparátum a 
mesék hısét a jószívő, mézet kedvelı, Vackor típusú macikat személyesíti meg. A 
legtöbb elsısorban 6-7 éves a medve fogait említette, majd a bundájáról tapintás 
útján szerzett információkat sorolták fel. Kevesen a medve mézfogyasztásáról 
nyilatkoztak, és csak néhányan idézték mesék mackóját, vagy személyes 
élményeiket. A 12-13 éves korosztálynál a legtöbben a preparátum bundájáról 
szóltak: puha, selymes stb. A válaszok száma szerint második helyre a medvére, 
mint mesehısre ruházott szocializációval kapcsolatos tulajdonságok kerültek: ı a 
vezér, félelmetes, erıs. Néhány válasz a medvék valós tulajdonságairól, 
életmódjáról, és az életközösségekben betöltött szerepérıl szólt. A 15-16 évesek 
válaszaiból az derült ki, hogy számukra a preparátum a természet ölén élı medvét 
jelenti. Ehhez a korosztályhoz tatozók között is vannak néhányan, akik a fogak, a 
szır, a tekintély tulajdonságait említik. Annak ellenére, hogy a felnıtt korosztályt, a 
20 év fölöttieket, csak nagyon kevés pedagógus képviselte, létszámuk miatt nem 
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reprezentatívak, válaszaik meglepıen egybecsengtek, számukra a kiállított medve, 
szimbolizál valamit: melegséget, biztonságot, mesehıst. 

A felmérésbıl az a következtetés vonható le, hogy valamennyi korosztály a medve 
preparátumnak azt a tulajdonságát helyezi az elıtérbe, amely az ı életkori 
sajátosságaiból adódó fizikai és szellemi tulajdonságait tükrözik. A nagycsoportos 
óvodás és az elsıs gyerek egyik fı problémája a fogváltás, ezért ı a medve nagy, 
egészséges fogaira figyelt fel. A serdülık, akik intenzíven átélik testük változásait, a 
medvebunda tulajdonságait tanulmányozták. A serdülık számára másik fontos 
probléma a kortársak csapata, a  csapat és az egyén viszonya, ezért válaszaikban 
gyakran megjelennek a büszke, erıs, félelmetes jelzık. 

A felmérésbıl az a következtetés vonható le, hogy a múzeumpedagógiai 
foglakozás alatt, a  gyereket  „megfelelı kulccsal”, preparátumok felhasználásával 
lehet „nyitni”. Ezek a „kulcsok” a gyerek számára élmények. 

A kutatás további feladata megkeresni a múzeumpedagógiai órában azokat a 
pontokat: teremberendezés, óraszervezés, kiállítási tárgyak, amelyek együttes 
hatását a gyerek élményként éli át.  Az élmények által a gyerek nyitottá válik a 
feldolgozott témák, pl. természetvédelem, iránt. Így a Magyar Természettudományi 
Múzeum hozzájárulhat a gyermek természettudatos magatartásának fejlesztéséhez. 
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Az énekes játékok személyiségfejlesztı 

hatása a kisgyermekkorban 
 

© Szikszainé Dobronyi Erzsébet 
 

dobronyie@nyf.hu 
(Nyíregyházi Fıiskola Tanítóképzı Intézet, Nyíregyháza) 

 
Minden gyermeknek szüksége van azokra a dalos játékokra, amelyeket hosszú idı 
alatt a magyar gyermekek, fıként a falusi gyermekek játszottak, csiszolgattak. Ma a 
családban vagy nagyon kevés ilyen játékot játszanak (fıként ölbéli játékot, s csak 
addig, ameddig nagyon kicsik a gyermekek), vagy egyáltalán nem ismernek és 
játszanak ilyen népi gyermekjátékokat. Bár kitérek a mondókák, énekelt mondókák 
fejlesztı hatására is, zömében most azokra a játékokra fogok hivatkozni, amelyeket 
kortárs csoportban játszottak udvarokon, a mezın és egyéb közösségi színtereken. 
Amikor délután, vagy este véget ért a gyermekek és ifjú felnıttek munkája, 
elvégezték a rájuk bízott feladatokat, vagy téli estéken megfogyatkozott a feladatok 
sora, összegyőltek, és játszottak, énekeltek. Az volt ám a mulatság! A mai fiatal 
felnıttek büdös és hangos szórakozóhelyeken töltik a szabadidejüket, ahol a 
tömegben elveszítik egyéniségüket, se beszélgetni, se játszani, se énekelni nem 
tudnak. Már 13-14 évesen elkezdıdik ez a „szórakozás”. Elıadásomban néhány 
szempontból megvilágítom, miért sajnálom, hogy nem ismerik, szeretik, és játsszák a 
játékokat minél többen.  Tudjuk, hogy a kisgyermekkor 6-12 éves korig meghatározó 
jelentıségő mind zenei mind egyéb készségeket illetıen, ebben az idıszakban kell a 
legtöbb képességet megalapozni, a személyiségjegyek is ebben az életkorban 
rajzolódnak ki, ezért tartottam fontosnak ebben a témában megszólalni. 

Ének-zene tanárként természetesen legfontosabbnak tartom a zenei képességek 
fejlesztését a népi gyermekjátékdalok éneklése és játéka kapcsán. A gyermekek 
ritmusérzékére, hallására és éneklési készségére egyaránt jó hatással van a 
közösségben történı éneklés-játék. Ám ma azokat az egyéb a személyiségbe épülı 
tulajdonságokat veszem sorra, amelyeket közvetve vagy közvetlenül befolyásol a 
gyermekek ilyen tevékenysége. 

 
Verbalitás 
 
Elsıként a nyelvi-kommunikációs készségrıl beszélnék, hiszen felnıttként számos 
szituációban van jelentısége az egyén számára. A játékban a szövegnek fontos a 
szerepe, ezért ık maguk is arra törekednek, hogy értsék, és érthetıen ejtsék. 

 
Magánhangzók 
 
Az énekelt mondókák vagy népi gyermekjátékdalok, valamint komponált 
gyermekdalok és népdalok dallamában többször tapasztaltam, hogy a dallam követi 
(segíti) a magas és mély magánhangzókat. „Pénz volna karika, karika, vagy Zsipp-
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zsupp, kender-zsupp, Fehér liliomszál, stb.) Ezzel mintegy rásegíti a gyerekeket, 
hogy a beszédben is alkalmazzák ezt. 

Énekléskor hosszabban hangoztatom a magánhangzókat, ezért van ideje a 
gyermeknek megszokni a pontos mimikát (az arcon lévı izmok szükségesek a 
helyes hangzóformáláshoz). Az arcon található izmok a magánhangzónak megfelelı 
pozíciót veszik fel, így automatizálódnak. Például: e – a fogak egymástól távol, az áll 
leejtve, a szájszöglet nem húzódik széjjel, a nyelv a szájfenéken nyugodtan fekszik. 
„Este van már, Egyszer egy királyfi, Egyél libám” Célszerő olyan dalokat 
összeválogatni, amelyeknél a vizsgált magánhangzóval kezdıdik a dal, mert akkor 
fel tudnak rá készülni. I – a fogak közötti rés igen keskeny, ajak vízszintes irányban 
mérsékelten széthúzódva, nyelvhegy az alsó fogsorhoz ér, a nyelvhát erısen 
feldomborul. „Itt a farsang, Kinyílt a rózsa, Mi van ma, mi van ma?” 

A magánhangzók váltakozása a szavakban élénk artikulációt jelent, befolyásolja a 
tiszta intonációt is. Énekléskor gyorsabban és intenzívebben kell az arc izmait 
mozgatni, különösen a szapora ritmusú daloknál, hiszen nem a saját elképzelésünk 
szerint, hanem a tempó és ritmus által meghatározott módon artikulálunk. Ez 
tapasztalataim szerint a beszéd közbeni artikulációt is segíti. „Nyitva van az 
aranykapu, csak bújjatok rajta” „Leszakadt a pajta, bennmaradt a macska...” 

Minden felsorolt esetben természetes segítıje a szövegnek a dallam, amely 
elsısorban vagy egyrészt a bal és jobb agyfélteke között teremt kapcsolatot, 
másrészt részben pont ennek köszönhetıen jobban megragad. A dallam 
dúdolgatásával egy idıben a szöveget is mondogatjuk. Tudunk-e még egy ilyen 
hathatós segítséget valami ismételgetéséhez? Volt idı, amikor a fizika vagy a 
matematika egy-egy definíciójához dallamot rendeltek a jobb és gyorsabb 
megtanulás érdekében. „Minden vízbe mártott test kisangyalom, A súlyából annyit 
veszt kisangyalom, A mennyi az általa kiszorított víz súlya kisangyalom...” 

 
Mássalhangzók 
 
Énekléskor gyakori hiba, ha a szó elején nem mondjuk ki elég keményen és gyorsan 
a mássalhangzót. Ennek érdekében jó, ha ismerjük a mássalhangzók ejtésének 
módjait. Errıl lesz szó az alábbiakban. 

Zárhangzók: a hangképzı szervek zárt alkotnak, ez akadály a levegı útjában. A 
levegı felpattintja a zárt, s mássalhangzóvá alakulva folytatja útját a szabadba. (b, p, 
d, t, g, k, m, n, ny) A zárhangzók a leggyakrabban elıforduló mássalhangzók a 
mondókák és népi gyermekjátékdalok elején. Tüzet viszek, Ti-vi – to-vi tács, Gólya, 
gólya gilice, Kis kacsa fürdik, Bújj, bújj zöld ág, Dínom-dánom dobot vernek. 

A járással, a dramaturgiával és a saját szerepével elfoglalt gyermeknek fürgén és 
keményen kell kimondania ezt a hangzót. Nincs „ideje” bizonytalankodni, töprengeni. 
Ha nem sikerül elıszörre, van lehetısége a játék ismétlésekor újra és újra 
megpróbálnia. Mindez mindenféle fölösleges szemrehányás és elvárás nélkül. 

Réshangzók: a beszédszervek nem záródnak össze, csak annyira közelednek 
egymáshoz, hogy a köztük lévı keskeny résen a távozó levegı súrlódása ad hangot. 
(v, f, sz, z, s, zs, j, h) Nem véletlen, hogy nem sorakoznak a példák, ritka az ilyen 
hangzókkal indított mondóka vagy dallam. 

Vegyes hangzók: az elıbbi két mozzanat kombinációja, a zár nem teljes, de nem 
is olyan tág, hogy résrıl beszélhetnénk. (c, dz, cs, dzs, gy, ty) Gyertek lányok 
ligetre... 
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Az a és c képzési módban valóban egy pillanat alatt kell jól érthetı módon 
megszólaltatni az elsı mássalhangzót. Ha énekléskor jól begyakorolódik ez a 
mozzanat, az a beszédnél is érthetıbbé teszi mondanivalónkat. 

 
Szóvégi problémák 
 
Csak a magánhangzó hallható az utolsó mássalhangzó nem. Például: „Nézd meg 
lányom nézd meg jól,” a felszólító mód betője dupla mássalhangzójúvá tette a szó 
végét. A tárgyrag hasonló nehézséget jelent „Már meguntam a járkálást, a járkálást 
a bujdosást” A szimpla mássalhangzónál meg kell követelnünk tanítványainktól a 
hangoztatást, de nem oly módon, hogy a szóvégi mássalhangzó után szinte plusz 
egy magánhangzót halljunk. 

A dal karaktere nagyban befolyásolja a mássalhangzók szóvégi ejtését. Lírai 
karakter esetében még az elharapás is a kifejezést szolgálhatja amennyiben a legato 
karaktert hangsúlyozzuk, míg Bartók Jószágigézıjében, vagy Kodály 
Hajnövesztıjében különösen jó hatású a szóvégi mássalhangzók erıs hangoztatása. 
„Csingi-lingi láng!”; „Ess, esı ess...” 

Összetett szavak belsı tagolásának kérdése, valamint indokolatlan 
szókapcsolások a mássalhangzók ejtésével: „Így is, úgy isott annak a helye”, 
„Nincsen itt a te édesanyád, sej, aki megsiratna” Leggyakrabban az s-bető, mint záró 
mássalhangzó akkor okoz problémát, ha utána magánhangzóval kezdıdı szó 
következik. Ehhez hasonló hibáknál meg kell állni, javítani. 

 
Fogalmazási jellemzık 
 
Bár a népi gyermekjátékdalok és népdalok szövege többször érthetetlen vagy 
talányos, többnyire jellemzıje a tömörség. Ez hatással van a gyermek 
fogalmazására is. İriz olyan szavakat, amelyeket már nem használunk a hétköznapi 
életben, és kifejezéseket (mondásokat) amiket máshol már nem hallana. Példák: „Mit 
kerülöd, mit fordulod az én házam tájékát?”; A felháborodás, még ha mégoly álszent 
is (mert örül, hogy férjhez megy a lánya) igen választékosan jelenik meg. „Nem 
szeretlek másért, Két piros orcádért...” – lényegre törı, tömör fogalmazás, mentes 
minden hízelgéstıl, de híven fejezi ki a fiú rajongását. Mennyivel másként hangzik, 
mint például ez: Mindig magával ragad szép arcod piros színe és ragyogása. „De 
szeretnék páva lenni, Fıispánnak lánya lenni...” – az óhajtó módra jó példa. „Béres 
legény, jól megrakd a szekeret, Sarjú tüske böködi a tenyered” – a szórend 
megváltoztatása erıteljesebb kifejezésővé teszi a mondanivalót. „Hej, Vargáné 
káposztát fız, Kontya alá ütött a gız, Hányja-veti fakalánját, kinek adja Zsuzsa 
lányát...” – Itt különösen tetszik a hányja-veti szópár, amely azt jelenti, hogy sürög-
forog, de hozzá még azt is, hogy indulattal sürög-forog. Sıt továbbgondolva aki 
hányja-veti magát, az büszke valamire. Mondhatjuk, hogy kifejezésbeli finomságok, 
tömörség, különös szókapcsolatok, ma már nem használt szavak jelentik a 
szépségét a szövegeknek. 
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Testtudat, manuális ügyesség 
 
Az ölbeli játékok során a gyermek és gondozója (szülı, felnıtt családtag…) közötti 
kommunikáció testi szinten zajlik. Például: „Egy, megérett a meggy...” – A 
kisgyermek ujjait sorban megfogjuk, a végén tapsolunk vele. A játék lényege, hogy 
az anya segítségével ismeri meg magát a mondóka segítségével. 

„Cicuska, macuska, mit fıztél Katuska? Kevertem babocskát, sütöttem 
pampuskát. Ideraktam, odaraktam, utoljára jól bekaptam, Hamm, hamm” Ennél a 
játéknál az izgalmat a fokozás jelenti, amely a mozdulatok erıteljesebbé válásából 
áll, a rituálé megingathatatlansága, amely mind az irányok, mind a mozdulatok 
meghatározottságát jelenti, végül a bekapás, vagy az elızınél a szaladó nyulacska, 
mint az izgalom tetıfoka, betetızése. Ezeknél a játékoknál érdekesség, hogy 
egyszerre van jelen az elkülönülés és az egybetartozás élménye.” 

A „Hej, Gyula, Gyula, Gyula”  melynek játéka során az elsı sor skandálása közben 
a mellét, a másodiknál  a hasát, míg a harmadik sornál a térdét ütögetjük gyengéden 
az általunk megfogott saját kezével, végül a fejét ütögetjük egyre felgyorsulva. A 
„Hüvelykujjam almafa” kezdető mondóka újdonsága, hogy már meg is nevezzük a 
kinyitogatott ujjacskákat. Hej, Gyula, Gyula, Gyula, szól a duda, duda, duda, Pest 
Buda, Buda, Buda, pattogatott kukorica!” – „Hüvelykujjam almafa, mutatóujjam 
megrázta, Középsı ujjam felszedte, Győrősujjam hazavitte, A kisujjam mind megette, 
Megfájdult a hasa tıle” 

 
Közösségi érzés, egészséges szocializáció (alkalmazkodó 
képesség) 
 

Sajátos helyzet a mai társadalomban, hogy elvárja az egyéntıl, hogy érett 
viselkedést tanúsítson, ám segítséget ehhez sem a családban, sem közösségi 
szervezésben keveset kap. A népi gyermekjátékdalok éneklése, játéka kitőnı 
lehetıség, terep a szocializációra. Ekkor a gyermek együtt van társaival, 
beilleszkedik a közösségbe, megtanulja elfogadni a játékszabályokat. Miközben 
társaival kézen fogva körbe jár, énekel, a megfelelı helyen leguggol, szöveget mond, 
forog, vagy kergetızik, észrevétlen tanul és formálódik. 

Boldogabb idıkben a falusi gyermek számára rendelkezésre álló szabad tér mind 
veszélyesség, mind tiszta levegı szempontjából megfelelı volt. A mai gyermekeknek 
nem csak a tér nem áll rendelkezésre, de a kínálat a szabad idı eltöltésére is 
jelentısen kibıvült. Erısen individualizálódik a gyermektársadalom, ezért gondolom, 
hogy az ének-zene órákat kell erre a célra kihasználni. Lelkiismeretes ének-zene 
tanár kollégáim meg is tesznek mindent, hogy a gyermekek továbbélı 
hagyományként játsszák-éljék a dalokat. Ebben az esetben viszont veszít a 
szocializációs erejébıl (steril, felnıtt által vezetett játékká válik). Jó esetben - saját 
tapasztalatom szerint – a gyermekek a megtanult kiszámolókat, játékokat a felnıtt 
nélkül is játsszák, használják. 

Két legyet üthetünk egy csapásra, ha elérjük, hogy a gyerekek délutáni 
tevékenysége ne csak magánórákból, plázázásból, számítógépezésbıl vagy 
tévézésbıl álljon. Nagyszerő helyszín lehet a napközi keretein belül az iskola udvara 
a játékra. Még látni ugrókötelezı vagy ickázó gyerekeket. Az ének-zene órákon 
megtanult énekes-mozgásos játékok hamar kikerülhetnek a közösségi színterekre. 
Ez a csoport nem pótolható a családdal, valamint nem is ugyanazokat a 
viselkedésmintákat van hivatva közvetíteni. A család sokkal hierarchikusabban 
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szervezett, több kötelezettséget tartalmazó közeg, ezért elengedhetetlen, hogy 
magát ezen kívül is megméresse a gyermek. Ha elég örömforrást talál, jól érzi 
magát, kiegyensúlyozottabbá válik. 

 
Fogócskák 
 
„Ilyen cica mellett, / Aludni is lehet, / Ugorj cica indulj már, / A sok egér téged vár.” – 
Ennek a dalnak a játékához meg kell állapodni, hogy milyen teret használhatnak a 
játék során a játékosok. Ha homokos talajon folyt a játék, egyszerően a lábukkal 
körberajzolták. Kiszámolóval kiválasztottak egy cicát, a többiek az egerek. Akár 10 fı 
felett is lehetett az egerek száma. A cicának középen egy elképzelt vonal mentén 
kellett tartózkodnia. Csak az ének befejezése után kezdhetett el szaladni, valakit 
megfogni. Ekkor viszont kötelezı volt minden egérnek az ellenkezı oldalra 
átszaladni. Kétféle szabály szerint folytatható a játék innentıl: vagy helyet cserél a 
cica azzal, akit sikerült megfognia, vagy kiállították azt az egeret, akit megfogtak, s 
addig játszották, amíg el nem fogytak az egerek. Ekkor az utolsónak maradt egér lett 
a cica. 

Gyakori hibák. A cica hamarabb indul, nem várja meg a dal végét. Addig kezdjük 
újra, amíg nem hajlandó kivárni a megfelelı pillanatot. A legalapvetıbb szituációban 
is elıfordul, hogy meg kell várnunk, amíg a másik befejezi a beszédet, vagy az 
aktuális tevékenységét. A játék alkalmas rá, hogy erre nevelje a gyerekeket. – Hiba, 
ha az egerek közül a bátortalanabbak a cica kikerülése miatt túlmennek a berajzolt 
területen. Nem fogadható el, újra kell indítanunk a játékot, ha ez elıfordul. A 
szituáció ismétlésével elérjük, hogy bátrabban vállaljon fel számára kedvezıtlenebb 
történéseket is, nézzen szembe a tudattal, hogy nem ı a legügyesebb, legszebb, 
legfürgébb. Nem csak azt érjük el, hogy igyekezni fog, és testileg ügyesebbé és 
fürgébbé válik, hanem „jó értelemben” bátrabbá is, a következményeket vállalóvá. A 
szocializáció helyes útja tetten érhetı, hiszen mindkét tulajdonságra szüksége lesz a 
felnıtt társadalomban. 

 
Kifordulós körjátékok 
 
Lánc, lánc eszterlánc – A játékhoz szükség van egy vezetıre, aki a megfelelı 
pillanatban megnevezi azt, aki kifordul. Kézen fogva körbejárnak, miközben éneklik a 
dalt. Amikor oda érnek, hogy „Pénz volna karika” elhallgatnak, s csak a vezetı énekli 
tovább, „forduljon ki Zsuzsika” vagy bárkit megnevez a körbıl, majd megint együtt 
énekelnek tovább. 

Gyakori hibák. Nehezen szokják meg, hogy a megfelelı pillanatban csak egyvalaki 
énekeljen. Ennek részint oka, hogy elfelejtkeznek róla, automatikusan továbbéneklik, 
részint, hogy ık szeretnék kiválasztani, ki legyen a kiforduló. Nem engedhetjük 
tovább a játékot, meg kell szokniuk, hogy az, akit erre közösen felhatalmaztak, 
jogosult a kiválasztásra. Fontos szituáció, hiszen az iskolában, a munkahelyen, 
majdnem mindenütt lesz valaki, akire hallgatniuk kell. A kiválasztott gyermeknek 
nehéz átélni az elválást, de a tudat, hogy hamarosan visszafordulhat, és hogy a 
többiek is osztoznak a sorsában elviselhetıvé teszi azt. Komoly eredménye lehet a 
gyermek helyzetfelismerésében, fegyelmezettségi szintjében. 

 



Gyakorló pedagógusok és a pedagógia gyakorlata, ISBN 978-963-88422-4-4 

 90

Leánykérık 
 
Erzsébet asszony – Kiválasztanak egy kérıt és az anyát. Az anya a körön belül áll, a 
kérı a körön kívül ellenkezı irányban a körrel halad. Amikor megállnak az anya és a 
kérı között párbeszéd zajlik, melynek végén a kérı kap egyet a gyerekek közül, s 
immár eggyel gyarapodik a külsı kör. Egészen addig, míg minden gyerek el nem 
fogy a belsı körbıl. A felnıtt élet egyik fontos pillanata kedvelt témája volt a 
gyermekeknek. Ezt tükrözi ez a játék is. A szertartás felidézésén túl az is kiderül, 
hogy régebben a felnıtteknek, a szülıknek szava sokat számított a kiválasztásban. 
A lány félelmét oldja a játék, melyben többen is (mindenki) kiválasztásra kerülnek. Ez 
egyszersmind a kikerülhetetlenséget is demonstrálja. Izgalmat jelent a sorrend; a 
körön kívül járóról feltételezték, hogy a legszemrevalóbbal kezdi. A várakozás 
fegyelemre szoktatja a gyerekeket. 

Hibák. A párbeszéd fordulatait szokták gyakran eltéveszteni. Jó, ha megtanulják, 
hogy bizonyos szituációkhoz, bizonyos fordulatok tartoznak. A felnıtt életben 
többféle hangnemet kell használni, amelyekhez különbözı szófordulatok tatoznak. 

Minden játék megkívánja az együttmőködést, a fegyelmet, a koncentrálást. 
Leginkább az fejlesztı hatású, hogy a legkisebb kizökkenés, fegyelmezetlenség, 
vagy nemtörıdömség lehetetlenné teszi a játék folytatását. Amikor pedig megtanulta 
és megszerette a játékokat, rájön, hogy ezeket csakis társaival együtt, közösségben 
tudja játszani. A népi gyermekjátékdalok játéka közben indirekt módon sajátít el a 
gyermek olyan viselkedésformákat, amelyek szükségesek a közösségben való 
együttmőködéshez, a felvállalt szerep megkívánta cselekvések végrehajtásához. A 
legtöbb játékban a gyerekek zöme valami egészen egyszerő mozgást végez, például 
kézen fogva körben jár. Ez a gátlásos gyerekek esetében is jól mőködhet, hiszen 
mindkét kezét fogják, sodródik a tömeggel, az éneklés még lendületet is ad. Az 
eljátszott történet leköti a figyelmét, nem „ér rá” magával foglalkozni. A hosszú idı 
óta csiszolódott játék egészen rendkívüli módon segítheti a gyerekeket abban, hogy 
önfeledten részt vegyenek benne. Olyanok, hogy izgalmat, lehetıleg fokozódó 
izgalmat jelentsenek. 

 
Önszabályozó képesség 
 
A személyes képességrendszer egyik legmagasabb rendő fokozata. Az 
önszabályozással az alábbi tulajdonságokra tehetünk szert: megbízhatóság, 
lelkiismeretesség, alkalmazkodóképesség, az újításra való hajlam. A leírt példák 
bizonyítják, hogy az idejében és nagy szakértelemmel és szeretettel végzett 
fejlesztés (népi gyermekjátékdalok éneklése-játszása) a fenti önszabályozásra való 
képességet nagymértékben segíti. 

Példák: Özvegy kácsa típusú játékok – Ennek a kislánynak, vagy Hatan vannak a 
mi ludaink... Fiúk, lányok vegyesen játsszák, de mindig páratlan számban. A 
játékosok körben járva éneklik a dalt. A gúnár, illetve az özvegy kácsa a kör közepén 
áll. A dal végén minden ki párt választ, akivel körbe forog. Akinek nem jutott pár, az 
lesz a következı játéknál az özvegy kácsa. A gyerekek nagy izgalommal várják a dal 
végét, amikor is párt választhatnak maguknak. Csak akkor van értelme a játéknak, 
ha nem ragaszkodnak a szereplık saját párjukhoz, hanem esetleges a választás. 
Ezért mindig kikötjük az elején, hogy elıször engedjük az özvegy kácsát, vagy gúnárt 
választani, s csak ezután választhatnak a többiek. Ehhez is le kell gyızniük saját 
magukat a szereplıknek, hiszen mindenkit megelızve elsıként szeretnék a 
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számukra leginkább szeretett párt kiválasztani. Fontos momentum az a fajta 
fegyelmezettség, amellyel végigénekli, megvárja a sorát, s csak ezután választ párt. 
Ez a fajta fegyelmezettség a gyakori ismételgetések fokozza önszabályozási 
képességet, melynek motivációja a közös játékban való részvétel. Sokkal 
hatásosabb ez az út, a játékban való részvétel, mint bármi más. Egyre inkább tért 
nyer a szülık által kitalált fejlesztések sorozata, amely sok idıbe, fáradtságba és 
pénzbe kerül, mégsem jár ilyen hatással. 

 
Nyitott extrovertált személyiségre való hajlam 
 
A nyitott extrovertált személyiség keresi az új helyzeteket, szeret kapcsolatot 
teremteni, tartani, figyelme újabb és újabb élményekre nyitott. İk azok, akik 
kreatívak, tanulni vágyók, melegszívőek, társaságkedvelık. Minden szülınek és 
pedagógusnak célja, hogy a gyermekek személyisége ilyenné váljon, hiszen belılük 
lehetnek leghamarabb kiegyensúlyozott, boldog és sikeres felnıttek. 

A játékok olyan helyzetgyakorlatok, amelyekben a megélt szituációk lehetıvé 
teszik a nyitottságot. Azok a morgó gyerekek, akik direkt módon nem szeretnek 
énekelni, a játékban a felvett személyiségként minden további nélkül 
megnyilvánulnak. Fontos, hogy ha a morgó gyereket választják ki, hagyjuk, hogy a 
maga módján „énekeljen”, még akkor is, ha ez nem tökéletes. Az elfogadás nagy 
segítség lehet. Ebben az esetben nem csak a morgó gyermek, hanem a többiek is 
nagy lépést tettek a nyitottságra, vagyis kölcsönhatás jön létre. Végsı soron 
fontosabbá válik a játékban az együttlét, egymás elfogadása, az együttmőködés, 
mint a pillanatnyi tökéletes kivitelezés. Ha sikerül elérnünk a gyermekcsoportban ezt 
a célt, a gyakorlások során képesek lesznek a nem tökéletes produkciót nyújtó 
gyerekek is a fejlıdésre. Ha elutasítják a gyerekek a gyengébb hallásút, ez a csoport 
minden tagjának személyiségfejlıdését visszavetheti. 

Közös érdekünk, hogy gyermekeink élete felnıttként is szép, kiegyensúlyozott, 
boldog legyen. Ennek érdekében mondtam el gondolataimat a tárgyban. Nem 
igényel különös anyagi befektetést, annál inkább odafigyelést, felelısségérzetet és 
cselekvést. 
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