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ELŐSZÓ
A pedagógusképzés koronája a módszertanok oktatása, illetve a negyedéves hallgatók
óra- vagy foglalkozás-tartása. Ezt várja minden egyetemista. De az óra-/foglalkozás-tartás
varázsa nem vész el, mert ez nem csak a kezdők kiváltsága, hanem a haladóké, sőt, a nyugdíj
előtt állóké is. Minden pedagógus–tanuló kapcsolat izgalmas kihívás. Minden oktatói és
nevelési feladat egy nagy kérdőjel: munkánk mit fog eredményezni? Az elmondottak a
(szak)módszertanokkal kapcsolatosak.
Az élethosszig tartó tanulás része a szakmai továbbképzés mellett a módszertani továbbképzés
is. Ezt szolgálja az immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülő nemzetközi
módszertani konferencia, amely előadásai a módszertan oktatásának hatékonyságával
foglalkoznak, elsősorban az óvodapedagógusok és osztálytanítók minőségibb képzését
célozzák meg.
Az idei konferencia valamelyest eltér az előző kettőtől. Bevezettünk két hallgatói szekciót.
Ezek munkájában a tanítóképző, illetve az óvóképző szak legjobb hallgatói mutatják be egyegy módszertani megoldásukat. Különbözik abban is, hogy ez a konferencia a tanítók és
óvónők számára a Tartományi Pedagógiai Intézet által akkreditált továbbképzés. Tehát az
előadókon kívül a gyakorló tanítók és óvónők nagyszámú részvételére is számítanak a
szervezők.
A tanulmánygyűjteményt azzal a szándékkal adjuk át a szerzőknek és az érintetteknek, hogy
sok hasznos adathoz jutnak, és az itt publikáltakat sikeresen alkalmazzák majd a mindennapi
gyakorlati munkájukban.

Szabadka, 2014. május 24.

dr. Czékus Géza és Major Lenke
a szervező bizottság menedzsere és titkára
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PREDGOVOR
Kruna u obrazovanju pedagoga su metodike, odnosno na četvrtoj godini držanje časova
ili aktivnosti. To očekuje svaki student, budući učitelj ili vaspitač dece predškolskog uzrasta.
Međutim, čar držanja časa se ne gubi, to nije dar početnicima, već pripada i „zrelim”
generacijama, čak i pedagozima pre penzije. Svaki kontakt pedagoga i učenika je veoma
uzbudljiv izazov. Svaki obrazovni i vaspitni zadatak je veliki znak pitanja: šta će rezultirati
naš rad? Gore navedene misli su usko povezani sa metodikama.
Deo LLL je i stručno i metodičko usavršavanje. Deo tog usavršavanja je i 3. međunarodna
metodička naučna konferencija na temu “Efekti nastave metodike na kvalitetnije obrazovanje
učitelja i vaspitača” u cilju kvalitetnijeg obrazovanja učitelja i vaspitača.
Ovogodišnja konferencija se donekle razlikuje od ranijih. Uvedene su dve sekcije studenata.
Jedna za studente – buduće učitelje, a druga za buduće vaspitače. U ovim sekcijama će dobiti
reč najbolji studenti da bi izložili po jedno metodičko rešenje. Novina konferencije je i to, da
je ona sa strane Pokrajinskog pedagoškog zavoda akreditovano stručno usavršavanje učitelja i
vaspitača predškolske dece. To znači, da pored predavača očekujemo prisustvo i aktivno
učešće i pedagoga praktičara.
Zbornik radova predajemo autorima i učiteljima i vaspitačima sa namerom da će doći do
mnoštva korisnih podataka i u Zborniku publikovane ideje će se uspešno primeniti u
svakodnevnom vaspitno obrazovnom radu.

Subotica, 24.05.2014.

dr Geza Cekuš i Lenke Major
menadžer i sekretar Organizacionog odbora
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LEGGYAKRABBAN ALKALMAZOTT MUNKAFORMÁK AZ
OKTATÁSBAN
BALASSA RITA, HORVÁTH TÍMEA, TÓTH LÍVIA
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Mentor: Major Lenke
Összefoglaló
Az oktatási munkaforma olyan szervezési mód, mely fontos szereppel bír a tananyag
megértésének és elsajátításának folyamatában. A frontális munkát, az egyéni munkát, a párban folyó
tanulást és a csoportmunkát foglalja magába.
A frontális munka során a tanulók tevékenysége párhuzamosan, egy időben, azonos ütemben folyik a
közös oktatási célok elérése érdekében.
Az egyéni munka során a gyerekek önállóan megoldandó egyéni feladatokat kapnak.
Párban folyó tanuláskor két tanuló együtt működik valamely tanulmányi feladat megoldása érdekében.
A csoportmunkában 3-6 gyermek közösen oldanak meg olyan feladatokat, amelyeket kapnak vagy
együtt vállalnak.
A munkaformák megválasztása és alkalmazása meghatározó tényező az oktatásban. A leghatékonyabb
munkaforma megválasztását több szempont is befolyásolja, mint például: óra célja, tananyag jellege,
tanulók sajátosságai, meglévő ismereteik, rendelkezésre álló idő, az oktatási körülmények, tanító
felkészültsége, a tanító-diákok viszonya, stb. Az oktatási módszerek és oktatási eszközök lehetőségeit
és korlátait mérlegelve oldhatóak meg az oktatási és nevelési feladatok.
Tanulmányunk tárgyát a 2012-2014 évig a természet és társadalom tantárgyak különböző
témaköreiben alkalmazott munkaformák képezik. A tantárgy sokszínűségéből adódóan több
lehetőséget nyújt az oktatás megszervezésére. A kutatást a 2012-es, 2013-as és a 2014-es években
készült természet és társadalom tantárgy óravázlatainak kivizsgálásával végeztük. Az óravázlatokban
feltüntetett munkaformák elemzésével, összehasonlításával és eredményességével foglalkoztunk.
Kulcsszavak: munkaformák, óravázlatok, összehasonlítás, elemzés
1. Bevezető
A munkánkban szeretnénk bemutatni az oktatásban alkalmazott munkaformákat. A kutatásunk
alapját a munkaformák tanulmányozása, összehasonlítása, százalékban való kimutatás képezte.
Megfigyeltük az egyéni, a páros, csoportos, frontális és differenciált munkaformák előfordulását a
Természet és Társadalom valamint a Környezetünk tantárgy óráin belül, amelyek az első, második,
harmadik és negyedik osztályt foglalják magába. A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2012-2013
téli-nyári szemeszter és 2013-2014 téli-nyári szemeszter óravázlat munkaformáit elemeztük,
amelyeket negyedéves hallgatóik a gyakorlati órákra írtak és adtak elő. Az elemzés eredményeit
diagramok segítségével szemléltetjük. Ezzel az elemzéssel szeretnénk feltárni a jelenlegi helyzetet, s
ezzel egy időben rámutatni a hiányosságokra. Valamint szeretnénk útmutatást adni a fejlődés
érdekében.
2. Frontális munka
Az oktatás egy időben folyik és azonos ütemben, egy bizonyos közegben (osztályteremben) a
tanítási célok elérése érdekében. Ez a mód lehetővé teszi azt, hogy a tanulókat egységesen lehessen
tanítani (Falus 1999). Az oktatási folyamatba azok vesznek részt, akiket érdekel az, amit a tanító
mond, illetve azok, akik tudnak a tanítóval együtt haladni. Sajnos a többiek mással foglalkoznak, így
nem lesz az ő számukra eredményes az oktatás. A tapasztalatok szerint ez a munkaforma a
legelterjedtebb (Czékus–Major–Horák 2013). Ezt az elterjedt formát úgy tudjuk mindenki számára
eredményessé tenni, ha olyan tanuló csoportokat alakítunk ki, akiknek hasonló az érdeklődésük,
hasonló a tudás szintjük, de természetesen ezekbe a csoportokba is frontális munkaformát kell
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alkalmazni. Ez a munkaforma nagy népszerűségre tett szert a múltban, mivel ez volt a leggyorsabb és
legolcsóbb munkaforma, nagy osztálylétszám esetén csak ez volt működőképes. Ebben az esetben a
tanító az egyedüli információforrás, s az ő feladata a fegyelmezés is. Valamint a tanító az aki közöl,
kérdez, bemutatja az anyagot, feladatot ad, értékel, valamint engedélyezi a tanulóknak a közlést,
válaszolást és a feladat megoldását. Csak a motivált tanulók tudnak jó eredményeket elérni, s azok,
akik tudják követni a tanárt és oda tudnak figyelni (ha a tanár nem is tesz semmi különöset annak
érdekében, hogy felhívja a tanító figyelmét). De a többiek is szeretik ezt a munkaformát,
természetesen nem azért, mert tanulhatnak, hanem azért, mert beszélgethetnek egymással (ha a tanár
megengedi: levelezhetnek egymással, mobiltelefonozhatnak, olvashatnak, házit csinálhatnak stb.). S
természetesen, akik odafigyelnek, azok nagyfokú tudásra tehetnek szert. Ez a munkaforma is nagy
erőfeszítést igényel a tanár szempontjából, mert egyszerre kell több felé figyelni, irányítani kell a
diákok tevékenységét, a beszélgetéseket, olyan módszereket kell kitalálni, amik mindenki érdeklődését
felkeltik (Falus 1999).
3. Csoportmunka
Csoportmunkáról akkor beszélünk, amikor 3-6 gyerek együtt old meg egy feladatot, amit kaptak,
vagy amelyet közösen vállaltak el. A csoportmunka akkor működik jól, ha a tagok együttesen
vállalnak felelősséget, együttesen oldják meg a feladatot, s természetesen mindenki részt vesz a
csoport munkájába (Falus 1999). A csoportmunka alkalmazható új anyag feldolgozása, rögzítés,
rendszerezés, esetleg értékelés érdekében. A csoport kialakulhat úgy, hogy a tanár választja ki a
csoport tagjait (bizonyos szempont alapján), s lehet úgy is, hogy a diákok választják ki azt, hogy
melyik csoportba szeretnének lenni (habár ebben az esetben megtörténhet az is, hogy senki nem
választ egy bizonyos személyt be a csoportjába, vagy egy csoportba túl sokan akarnak tartozni). Ha a
tanár alakítja ki a csoportokat, akkor figyelembe kell venni neki a diákok képességeit, a tanulmányi
szintjüket, érdeklődési körüket illetve a társas kapcsolatokat (Czékus–Major–Horák 2013). A
csoportmunkánál oda kell figyelni arra, hogy a feladatok elvégzése közbe gondolatcsere történjen
(tapasztalatok cseréje), az elvégzett feladat végén mindenki tanuljon valami újat, s a feladat
megoldható legyen a rendelkezésre álló idő alatt. A jól megszervezett csoportmunka hatással van az
egymás közötti kapcsolatokra, s természetesen az egész osztály légkörére kihat. A gyerekek
megtanulnak egymásra figyelni, meghallgatni azt, amit a másik mond, s elfogadni a tanácsát, s
kialakul bennük a vitára való hajlam is. Gyakorlatra tesznek szert a munkamegosztásban, az idővel
való gazdálkodásban, tapasztalatot szerezhetnek arról, hogyan tanulnak mások. A csoportmunka a
pedagógustól is nagyfokú aktivitást vár el. Először is megtervezni a csoportmunkát, hogy az
megfeleljen a diákoknak, s időbe is beleférjen. De, ha a tanító gyakran alkalmazza a csoportmunkát,
akkor hamar bele fog jönni, s eredményes csoportmunkákat tud megszervezni. S közben a diákokat is
megismerheti, mert azok többféle területen mutatják meg magukat (Czékus–Major–Horák 2013).
4. Párban folyó munka (páros munka, tanulópár)
Párban folyó munkáról akkor beszélünk, amikor két tanuló együttműködik valamilyen tanulmány
elvégzése miatt. Fontos, hogy két tanuló legyen az, aki elvégzi a feladatot és ne több, mert akkor már
nem beszélünk párban folyó munkáról (Czékus–Major–Horák 2013). Ez a tanulási mód megfelel az új
anyag megszerzésére, az ismeretek alkalmazására, rendszerezésére, rögzítésére és értékelésére is. A
párban folyó munkának két változata van, az egyik a páros munka a másik pedig a tanulópár. Páros
munkáról akkor beszélünk, amikor két hasonló szinten lévő gyerek old meg egy feladatot. A párok
tagjainak kiválasztása és a feladat meghatározása a tanító feladata, ha zárt oktatásról beszélünk, ha
viszont nyílt oktatásról, akkor a gyerekek határozhatják meg azt, hogy kivel akarnak együtt dolgozni
és, hogy milyen feladatot akarnak elvégezni. Csak akkor érdemes a diákoknak így dolgozni, ha azok
hajlandóak együtt dolgozni, ha mindkettőjüket érdeki a téma, s ha értelmét látják a közös
munkájuknak. A páros munka során a gyerekek tapasztalatot szereznek az együttműködésben, fejlődik
kooperációs képességük, kommunikációs képességük, együttműködő képességük és toleranciájuk.
Akkor lesz pozitív hatású ez a munkaforma, ha a végén a gyerekek sikert élnek át, s ha tényleg együtt
jutottak el a kitűzött cél felé (s nem lazsált az egyik személy sem), másként ez a munkaforma nem fog
nekik tetszeni, s a következő alkalomkor nem szívesen állnak össze párba. A páros munkában a tanító
jobban megismerheti a gyerekeket, s azt, hogy ki hogyan áll hozzá a munkához, s mennyire végzi el

12 3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE

lelkiismeretesen a munkáját. Ennél a munkamódszernél is fontos a pedagógus pozitív visszajelzése és
a segítségnyújtása. Tanulópárról akkor beszélünk, amikor két különböző szinten lévő tanuló közötti
kapcsolat jön létre azzal a céllal, hogy a jobb szinten lévő gyerek segítsen társának a tanulásban. Ezek
a tanulópárok kialakulhatnak a tanító irányításával vagy akár spontánul is. A tanulópár tagjainak eltérő
a képességük így segíthetnek egymásnak, abban, amiben ők jók és a másik pedig kevésbé jó. Így
kölcsönös segítség jöhet létre (Falus 1999).
5. Egyéni munka
Az egyéni munka a 19. század második felétől jelent meg, de a 20. században terjedt el a
legjobban, amikor is a fejlődéslélektan és a differenciált lélektan eredményei kimutatták, hogy az
azonos életkorú gyerekek a taníthatóság, valamint a tanulási jellemzőkben egyénileg nagyon is
eltérnek egymástól. Ezért a reformpedagógiában előszeretettel alkalmazták, s Maria Montessori
pedagógiájára is igen jellemző volt. A 20. század második felében az empirikus kutatásokon alapuló
tanítási stratégiák, tanulási stratégiák szintén az egyéni, individualizált munkát helyezték előnybe.
Az egyéni munka a tanulásszervezési módok más néven munkaformák egyik típusa. Egy kicsit
kifejteném bővebben, hogy mi is a munkaforma, de utána visszatérünk az egyéni munka
meghatározására. A tanulásszervezési mód az oktatás során alkalmazható szervezi mód, mely
megjelenhet frontális munka, egyéni munka, páros munka, csoportmunka formájában. A munkaforma
alkalmazásakor figyelembe kell venni és meg kell fontolni néhány dolgot. Különböző nevelési és
oktatási célokat. Az egyes munkaformák behatárolják az oktatási módszerek, oktatási eszközök körét.
A feldolgozandó oktatási tartalmakhoz különbözőképpen illenek az egyes munkaformák adta korlátok
és lehetőségek szakszerű mérlegelésével megoldható az egyes gyerekek számára leginkább inspiráló
tanulási közeg biztosítása. Ezeknek a szempontoknak az együttes alkalmazása akár
differenciálódáshoz is vezethet. A különböző munkaformák hatékony alkalmazása feltételezi a
pedagógusoknak a munkaformák tervezésére, irányítására, szervezésére az értékelésre vonatkozó
elméleti és gyakorlati tudását (Falus 1999).
S vissza az egyéni munkára melynek folyamán a gyerekek önállóan elvégezendő feladatot kapnak.
Ennek a célja lehet az, hogy új anyagot sajátítson el, hogy a korábban tanultakat alkalmazza bizonyos
feladat, probléma megoldásában, vagy az anyagot rögzítse, rendszerezze azt vagy akár értékelje
(Czékus–Major–Horák 2013). Az egyéni munka során a gyerekek szembesülnek tudásszintjükkel,
pozitívan csak akkor viszonyulnak a megoldandó feladathoz, ha megfelelő előzetes tudásuk van, és
segítséget is kapnak a megoldás folyamán akár a tanár magyarázata vagy egyéb segédeszközök
formájában (Wincenty 1976). Azoknál a tanulóknál, akik valamilyen hiányossággal küszködnek (nincs
megfelelő előtudásuk, nem motiváltak, nem áll rendelkezésükre valamilyen segítség) marad a stressz,
a romboló önkép, közömbös lesz számukra a feladat, esetleg a tantárgy, a tanulás. Ha a feladat teljesen
vagy részben egyénre szabott, biztosított a feladat sikeres megoldása, lehetőség van a többirányú
differenciált nevelő hatás elérésére. Az egyéni munka biztosítja mindenkinek az előrelépését saját
magához. Habár a tanulók jobban szeretik a páros munkát, csoportos munkát vagy az egész osztállyal
folyó munkát. A pedagógus is tanulhat az egyéni munka alkalmazásakor: megismeri a tanulók
különböző sajátosságait, tapasztalatokat szerezhet a feladat meghatározással és feladatvállalással
kapcsolatban, gyakorlott lehet az egyéni munka kijelölésében, ösztönzésben. Ha mindezekre szert tett,
a tanítási folyamatot megalapozottabban tervezheti, jobban tud alkalmazkodni a gyerekekhez más
szervezési módok alkalmazásakor is. A gyermekeknek lehetőséget kell adni, hogy a készségeket
önálló tevékenységek során sajátítsák el akár olyan formában is, amikor minden diák ugyanazt a
feladatsort kapja az osztályban. A pedagógusoknak önálló tanulásra kell serkentenie diákokat. Az
önálló tanulást a pedagógusnak jól meg kell szervezni. E mellet bizonyos feltételek elengedhetetlenek:
osztályterem elrendezésére, a megfelelő irodalom ajánlása vagy akár kézbe adása, a műszaki
sokszorosítási eljárások, informatikai eszközök elérhetősége. Az önálló tanulás fő előnye, hogy
minden diák aktívan részt vesz a tanulásban. Viszont e tanulási forma korlátokkal rendelkezik:
időigényes, a résztvevő diákok tanulási sebessége jelentősen eltérhet. Ez a módszer a felsőoktatásra
nagyon jellemző, amikor is a hallgatónak bizonyos irodalmakat kell egyedül átvennie, értelmezni és
meg tanulnia (Falus 1999).
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6. Az óravázlatok diagrammal való ábrázolása és elemzése
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Megvizsgáltuk a 2012-2013-as év téli és nyári szemeszterében alkalmazott munkaformák
gyakoriságát. Mint az összegzésben is kiderül a frontális munkaforma kiemelkedően alkalmazott a
többi munkaformával ellentétben. Csak alacsony számban jelenek meg a tanítási órákon az egyéni, a
csoportos és a páros munkaformák. A differenciálás sajnos szinte nem is tűnik fel a munkaformák
között.
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Az előző évhez mérten nem figyelhető meg jelentős változás a munkaformák alkalmazását illetően. A
frontális munkaforma kiemelkedő használata, továbbra is megfigyelhető. Az egyéni és a
csoportmunkák alkalmazása továbbra is alacsony mértéket mutat. A páros munkaforma száma
csökkenő tendenciát mutat és a differenciálás továbbra sincs jelen a tanítási órákon.
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A két tanév összesítése
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Összegzésként elmondható, hogy a megvizsgált két évben a frontális munkaforma minden órán
előforduló kedvelt munkaforma. Ez a tény érthető, hiszen alkalmazása több okból is indokolt. Sajnos a
csoportos, a páros és az egyéni munkaformák előnyei csak ritkán mutatkoznak meg a tanítási órákon
az elenyésző alkalmazásuk miatt. A differenciálásra a jövőben nagy hangsúlyt kell fektetni.

Bevezető részben alkalmazott munkaformák
Egyéni: 27
Páros: 2

Differenciált: 0

Csoportos: 5

Frontális: 176

A bevezetőben leggyakrabban a frontális munkaformát alkalmazzák. Az egyéni munkaforma a
második leggyakoribb, ezt követi a csoportos és a páros munkaforma. Ebből is az egyéni
munkaformák alkalmazása a házi feladat megoldásának ellenőrzését foglalja magába.
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Központi részben alkalmazott munkaformák
Differenciált: 1

Egyéni: 46

Páros: 14

Csoportos: 36
Frontális: 175

A központi részben szintén a frontális munkaformát alkalmazzák többségében, azonban itt már
nagyobb arányban megjelenik az egyéni, a csoportos és a páros munkaforma. Sajnos a differenciálás
hiánya kiemelkedő.

Befejező részben alkalmazott munkaformák
Páros:3

Egyéni: 18

Differenciált: 0

Csoportos: 9

Frontális: 171

A befejező részben alkalmazott munkaformák aránya szinte megegyező a bevezető részben
alkalmazottakkal.
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7. Összegzés
A kapott eredményeket átvizsgálva megállapíthatjuk, hogy az eredmények elszomorítóak, mert a
frontális munka dominál a napjainkban is, habár mi jövő pedagógusaiként változatosabb
munkaformára kellene, hogy törekedjünk. A fenti eredmények felhívják a figyelmet, hogy jobban kell
törekedni a változatosságokra, s hogy nyitottabbnak kell lenni az egyéb munkaformák alkalmazására.
S ez rávilágít arra a tényre, hogy nem elég csak elméletileg elsajátítani az ismereteket, hanem
gyakorlatban is alkalmazni kell.
IRODALOMJEGYZÉK
Falus Iván (ed.), 1999. Didaktika- Elméleti alapok a tanítás tanulásához, Budapest: Nemzeti
Tankönyvkiadó
Czékus Géza–Major Lenke–Horák Rita, 2013. A környezetünk és a környezetismeret módszertana.
Szabadka: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.
Wincenty Okon, 1976. Az általános didaktika alapjai, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó
THE MOST COMMON WORK FORMS IN EDUCATION
BALASSA RITA, HORVÁTH TÍMEA, TÓTH LÍVIA
Mentor: Major Lenke
Summary
The work form in education is a way of organizing work, which has an important role in the
process of understanding and learning of the curriculum. It can be frontal instruction, individual work,
pair work or group work.
With frontal instruction, the students are working in parallel, simultaneously, with the same pace, to
achieve the common education goals. With individual work the children are assigned tasks which they
solve by themselves. With pair work, two students collaborate on solving problems. With group work,
groups of 3-6 students try to solve tasks assigned to them or chosen by them.
The choice and application of work forms is a decisive factor in education. The choice of the most
efficient work form is influenced by several aspect, such as: the goal of the lesson, the nature of the
curriculum, characteristics of the students, existing knowledge, available time, learning environment,
preparedness of the teacher, teacher-student relationship etc. Educational and pedagogical tasks can by
accomplished by considering the possibilities and limitations of teaching methods and tools.
The subject of this study consists of the work forms used for various topics in the nature and society
courses from 2012 to 2014. The diversity of the course provides a lot of possibilities to organize the
lessons. The research was concluded on the lesson plans of the nature and society courses written in
the years 2012, 2013 and 2014. We are concerned with the analysis, comparison and efficiency of the
work forms indicated in the lesson plans.
Keywords: work forms, syllabus, comparison, analysis

17 3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE

УТИЦАЈ ИНДИВИДУАЛНИХ И СОЦИЈАЛНИХ ЧИНИЛАЦА НА
РАЗВОЈ МУЗИЧКИХ ИНТЕРЕСОВАЊА УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ
ШКОЛИ
БАЛАЖЕВИЋ ЕВА
Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском језику, Суботица, Србија
Сатежак
У васпитном раду, у циљу постизања потребног контакта с дететом, и ради активирања
његових снага, треба водити рачуна о интересовањима, често и полазити од њих. То, међутим,
не значи да образовно-васпитни рад треба просто надовезати на постојећа дечја интересовања,
да увек, и једино, треба полазити од онога што дете хоће. Дете се, према томе не може бавити у
своме животу само оним што је интересантно. Постоје у породици, школи, у друштву, послови
који се морају обављати, а који не само што нису интересантни, него често и нису пријатни.
Усмеравања дечјих интересовања, отуда, постаје важан захтев. Музика је за дете нарочито
привлачна област интересовања, можда привлачнија од свих других, тако да оно и овде
испољава све своје способности и склоности.
У низу питања која у релацији васпитање – школа – развој интересовања могу бити предмет
истраживања, предмет нашег истраживања био је утицај индивидуалних и социјалних
чинилаца на развој музичких интересовања ученика у основној школи.
У оквиру наведене формулације теме настојале су се утврдити могућности подстицања
музичких интересовања ученика основне школе односно установити дејство одређених
чинилаца на когнитивну, емоционалну и конативну компоненту интересовања ученика на
наведеном подручју, а потом указати и на специфичности узрочно-последичне повезаности
индивидуалних, социо-демографских, педагошких и психолошких чинилаца са њиховим
музичким интересовањима.
Кључне речи: музичка интересовања, мотивација, интелектуалне и психомоторне
способности, емотивни развој, породица, школа, индивидуални и социјални чиниоци, ученици
основношколског узраста
Основни циљ овог истраживања био је утврђивање услова и детерминанти настајања
интересовања код ученика основношколског узраста. Поред теоријског захтева да се проучавају
интересовања приступи динамички, истраживање индивидуалних чинилаца музичких
интересовања – посебно кад је реч о младима – има и велики практичан значај. Упознавање
услова и узрока јављања одређених интересовања омогућило је стварање погодних услова за
њихов развој и реализацију. С обзиром на то да се интересовања не јављају само као резултат
сазревања већ и као резултат учења, увид у њихове детерминанте може да послужи као основа
за организовано деловање у правцу подстицања и развијања оних музичких интересовања, која
су у складу са општим друштвеним вредностима, као и са аутентичним потребама ученика горе
наведеног узраста.
У складу са постојећом теоријском и емпиријском литературом о чиниоцима
интересовања, а и према нашим истраживачким могућностима, пошли смо од претпоставке да
на јављање одређених врста музичких интересовања, њихов интензитет и раширеност, утичу
следећи чиниоци:
а) индивидуалне карактеристике личности (пол, способности, знање, узраст);
б) поједина социо-демографска обележја (социјално порекло, образовни статус
родитеља, занимање родитеља, подстицаји у учењу);
в) спољашњи агенси као што су: активно слушање музике, посећивање концерата,
свирање музичког инструмента, похађање музичке школе, певање у хору, учешће у
КУД-овима;
Треба нагласити да свим чиниоцима није посвећена подједнака пажња. Редослед чинилаца
с обзиром на обим у коме су захваћени, одређен је не само на основу њихове важности, већ је
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условљен циљевима и дометима целокупног истраживачког пројекта, као и методолошким
могућностима, односно тешкоћама операционализације и испитивања појединих детерминанти.
Добијени резултати су показали да музичка интересовања младих зависе од многих
субјективних и објективних чинилаца. На једној страни су индивидуални фактори, личне
склоности и афинитет према одређеним областима, а на другој социјални фактори, друштвене
могућности, друштвени услови и подстицаји за задовољавање одређених потреба и
интересовања. Породична и школска средина, групе вршњака и шири друштвено-културни
утицаји доприносе формирању или усмеравању музичких интересовања младих.
Истраживање које је извршено на пригодном узорку из популације ученика петих и седмих
разреда основних школа на подручју суботичке општине, показало је да наши испитаници
показују највеће интересовање за забавну музику (66,26%), затим следе диско и техно музика
(36,47%). Класична музика заузима последње место по преференцијама, што указује на њену
непопуларност међу младима. То значи, да на концерте класичне (уметничке) музике нажалост
одлази веома мали број испитаника (4,6%). Они ученици који концерте уметничке музике ипак
посећују, то чине са својим родитељима (19,1%). Оваква ситуација сугерише важност и
родитеља као агенса социјализације када су у питању интересовања за музику.
У истраживањима повезаности пола испитаника и интензитета музичких интересовања
пошли смо од претпоставке да постоје разлике у степену интересовања за музику између
различитих подгрупа узорка. Другим речима претпоставили смо да постоји разлика у степену
музичких интересовања између дечака и девојчица. Хи квадрат тестом је утврђена статистички
значајна разлика у степену музичких интересовања у корист девојчица. Овакав резултат нас
упућује да одбацимо нулту хипотезу да не постоји повезаност пола као индивидуалне
карактеристике испитаника и музичких интересовања, односно да прихватимо њој
алтернативну хипотезу по повезаности пола и музичких интересовања.
Наша претпоставка ослања се и на добијене резултате истраживања чинилаца развоја
музичких интересовања у којима се знање операционализује школским успехом детета.
Чињеница је да деца са бољим школским успехом имају богатија интересовања уопште, као и
више изражену интелектуалну радозналост и жељу за сазнањем. Резултат хи квадрат теста
говори у прилог алтернативне хипотезе која гласи да постоји утицај знања на музичка
интересовања, односно да ученици са бољим школским успехом више преферирају учешће у
културно-уметничким активностима, од њихових вршњака са слабијим школским постигнућем.
Социо-образовни статус родитеља операционализован је кроз податак о школској спреми
оца и мајке, као и о њиховом занимању. На основу добијених резултата истраживања може се
закључити да се образовни ниво родитеља није показао као статистички значајан генератор
разлика у интересовању за музику.
Слободне активности представљају посебан облик рада који је намењен подстицању
даровитости и талената ученика у нашим школама. Слободне активности имају другачију
концепцију од додатног рада, јер нису усмерене само на оне ученике чији су таленти уочени и
познати. Овде је најважније да је ученик заинтересован за одређени предмет или област без
обзира на ранија искуства, знања и постигнућа у оквиру дате области. Слободне активности
представљају ваннаставни облик рада. Задатак им је проширивање, продубљивање и стицање
нових знања и умења према интересовањима ученика уз активно усмеравање њихових
склоности, способности, интересовања и подстицање професионалног развоја; мотивисање и
оспособљавање ученика за самосталан креативан рад; омогућавање ученицима забаве и
рекреације и других услова да самостално користе слободно време и организују духовни,
културни и друштвени живот у средини у којој живе.
У нашем истраживању желели смо сазнати где се ученици (популација и узорак
истраживања види на стр. 137) додатно образују. За то су нам послужила питања бр. 26, 27, 28,
29 и 30 из Упитника који је аутор овог рада сам саставио.
Према дистрибуцији одговора које смо добили, може се закључити да се ученици највише
музички образују ван школе у културно-уметничким друштвима (58,8%), затим следи похађање
приватних часова музике (свирање на појединим музичким инструментима (17,6%), док се
23,5% ученика определило за нешто друго.
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У школски хор (табела 23.) укључена је скоро четвртина испитаних ученика, њих 79
(23,9%),а 7% деце похађа музичку школу (табела 24.). додатно се музички образује одлажењем
на приватне часове 20,6% узорка (табеле 25 и 26). Трећина узорка учествовала је на некој врсти
музичког такмичења, највише њих са школским хором (табеле 27 и 28).
Увидом у ове податке о укључивању деце у разне ваншколске активности везане за музичко
образовање, можемо да одбацимо прву хипотезу истраживања да музичка интересовања не
заузимају значајан статус у структури интересовања ученика основне школе. Другим речима,
добијамо потврду алтернативне хипотезе, да музичка интересовања заузимају значајан статус у
структури интересовања ученика основне школе.
Човек у свету у којем живи, долази у додир с разним особама, предметима и појавама. Све
што га окружује може да га привлачи или одбија, или оставља индиферентним. У животу и у
својој активности, већ према потребама, човек се усмерава према различитим садржајима.
Специфична усмереност личности у избору или давању предности овом или оном садржају
означава се као интерес. Задовољавање његових потреба омогућава одржавање његовог
индивидуалног живота, па се у вези с тим потребама јавља и интерес за све оно што доводи до
њиховог задовољавања. Из свих тих потреба, произилазе како мотиви његовог деловања, тако и
одговарајући интерес. Интереси детета мењају се према узрасту. Од интереса који је усмерен на
најближе предмете и особе у околини, интерес прелази у току развоја на оно што је везано за
забавну активност, професионално занимање одраслих и друге друштвене активности. У даљем
развоју, нарочито у школском периоду, интерес се све више усмерава на одређене активности,
особе, ствари.
У васпитном раду, у циљу постизања потребног контакта с дететом, и ради активирања
његових снага, треба водити рачуна о интересовањима, често и полазити од њих. То, међутим,
не значи да образовно-васпитни рад треба просто надовезати на постојећа дечја интересовања,
да увек, и једино, треба полазити од онога што дете хоће.
Дете се, према томе не може бавити у своме животу само оним што је интересантно.
Постоје у породици, школи, у друштву, послови који се морају обављати, а који не само што
нису интересантни, него често и нису пријатни. Можда дете не жели да очисти своју обућу, али
ће, ипак, на захтев родитеља то учинити. У школи, такође, може да не показује интересовање за
математику, али ће математичке задатке морати да ради. То што се оно не интересује за
математику, не може учинити да се овај предмет изостави из његовог распореда часова.
Настава се, дакле, не може заснивати само на дечјим интересовањима, не може ићи само за
њима, с једне стране зато што интересовања деце нису често толико широка и разноврсна да би
захватила све области, из којих треба, стећи знања, а с друге стране, деца се већ у току
школовања морају навикавати на савладавање тешкоћа. Наставни програм, сем тога, не би ни
могао задовољити интересовања све деце због великих индивидуалних разлика које међу њима
постоје. Кад се томе дода чињеница да интересовања деце каткад могу бити друштвено
неприхватљива и негативна, онда нам схватања – да се целокупни васпитно – образовни рад не
може темељити само на интересовањима која су деца испољила, него се морају узети у обзир и
утврђени задаци васпитања, друштвени захтеви, утврђени наставни програми и дечја
интересовања развијати и на тој основи – постаје прихватљиво. Јер, целокупни васпитни рад
мора да усмерава дечја интересовања у одређеном правцу и да развија нова, друштвено и лично
позитивна интересовања.
Претпоставка за правилно усмеравање интересовања је познавање детета, односно
утврђивање и упознавање његових интересовања, како би се позитивна развијала, а негативна
сузбијала и преусмеравала.
Музика је за дете нарочито привлачна област интересовања, можда привлачнија од свих
других, тако да оно и овде испољава све своје способности и склоности.
Дете свира и без савршенијих инструмената и пева без претходних изучавања песме као
посебне уметничке гране. Оно ће често и само направити своје инструменте на којима свира,
или бар верује да свира, као што ће импровизовати и безброј музичких мелодија и „музичких
творевина“ које иначе никад и нигде није чуло. Његова се вештина на овој страни испољава и
самим звиждањем, оним обичним, дечјим, као и другим мало „савршенијим“, кад ставља прст у
уста или лист да би нам одсвирало свој концерт. Тиме нам дете указује прстом на генезу
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уметничког стварања у домену развитка музике, која је својствена човеку и детету још од првих
дана постанка људских бића.
Метод присиљавања детета да се посвети певању или свирању под строгим надзором учитеља
показује се самим тим као штетан ако дете пре тога није само испољило ни једну музичку
склоност, а најмање ону за коју ми хоћемо да је има. Из превелике љубави родитељи би хтели
(нарочито они наклоњени музици или који се њоме баве) да по сваку цену то исто
интересовање пренесу и на своју децу, што их често стаје труда, брига а на крају чак и тешких
разочарења. Слобода, тај свеопшти, главни и свима најмилији услов за напредак свих људских
бића, слобода развијања и стваралачке иницијативе, поставља се и овде посебно као подлога за
подизање детета, које ће ићи у онолико брже и сигурније у колико му претходи јасно
опредељивање у слободи самог детета. При овоме уопште није реч о извесним изузецима деце
са чудотворним способностима тзв. Wunderkind-a, већ о нормалном – просечном детету које је,
и уколико, сама природа обдарила снагом да без ичијих утицаја свира и пева.
Дете треба озбиљно ценити и у овој области где иначе испољава у пуној мери његов
смисао и интересовање за сва добра музичка прегнућа. У сваком случају не сме се потцењивати
већ му треба дати ону музику и песму која га свог анимира и буди у њему животну радост.
Детету се, значи, не сме давати свашта па ни она ултра – модерна музика на коју не реагује ни
са свешћу ни осећањем своје хармонично усклађене природе. Одрасли подносе свашта па чак и
оне музичке творевине које кидају нерве до неподношљивости, док дете тражи и у своме
уобичајеном немиру ипак извесну уравнотеженост композиције, у сваком случају ону коју
може поскакујући и да понавља било само или у друштву са другом децом. Дете уме да се дере,
кревељи и изводи своје сваштарије у игри и песми, која често личи и на ону црначку у њеном
архаичном облику.
При овоме је важно проучавати не само природу детета већ и све оно што је за дете урађено у
прошлости, ближој и даљој. Изучавањем развитка педагошких доктрина добијамо јаснију слику
како о самом детету тако и његовом одгоју почевши од породице па даље до свих јавних
активности. При овоме нарочито истичемо важност музике уопште и њен више но благотворни
утицај на дете и формирање његовог интелекта и карактера.
За дете музика представља сам живот, оно тежи да је потпуно доживљава и на свој начин.
Као што доживљава све што га окружује као покрет и повезује с њим у једну своју ритмичку
игру, тако исто дете и све оно што је у њему, што осећа и што га покреће, исказује неким
ритмичким покретом. Ништа погрешније од настојања извесних педагога да се тај ритмус
природе детета укалупи у неке шаблоне и подвргне оним регулама које у ствари значе слепо
потчињавање детета нашој вољи а не и усклађивање ритма и музике са његовим стварним
потребама и жељама. За музичаре овде се пружа широко поље истраживачког рада, наиме да
траже и да осете право дете, које је по себи једна неиспевана песма, које беспрекидно пева и
тиме успоставља најинтимнију везу са спољним светом. Са том њему својственом
музикалношћу дете савлађује и елементе говора везујући у једну нераздвојну целину
мелодично – говорно и покретно – ритмичко са својим спољним изражајима покрета и ритма
уопште.
Битно је на овом ступњу развитка да дете у пуном изражају своје снаге потпуно доживљава
музику, за коју све више осећа и бива непосредније везано око осме до девете године, када оно
музикално што је дотле у њега било доживљавано, добија у вези са животом и своју објективну
вредност. Дете око десете године већ почиње да осећа музички свет као нешто што је изван
њега што доприноси да му се и обраћа на свој начин као стварности коју би хтело да схвати и
њеној правој садржини па самим тим и да је присвоји као духовно добро. Дете поступно развија
своју специфичну музикалну интелигенцију.
Мотивација деце за учење музике је мало истраживана област. Међутим, управо с обзиром
на чињеницу да на буђење и одржавање ове мотивације, односно мотивације постигнућа у
музичком учењу, као и у учењу уопште, утиче много фактора, а да је мотивација, такође, и
један од кључних чинилаца у објашњавању музичке успешности, неопходно је узети у
разматрање најновија сазнања о мотивацији постигнућа и применити их и у области музичког
учења како би се, поступно у овој области дошло до сопствених аутентичних музичкопсихолошких налаза о специфичној врсти мотивације. Познато је да на мотивацију детета да се
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ангажује у музичком учењу директно утиче очекивање успеха у музичкој делатности (одређено
дететовом свешћу о сопственим способностима, проценом тежине задатка и његовим
веровањима о узроцима успеха и неуспеха), као и опажена субјективна вредност активности и
ангажовања у њој. Очекивање успеха повезано је са тиме да ли дете приписује успех, односно
неуспех, неким стабилним или променљивим чиниоцима. Стереотипи о способностима и
таленту такође имају мотивационе импликације. У вези са другим скупом варијабли –
опаженом вредношћу активности, која је одређена како самом активношћу, тако и потребама
личности, треба посебно настојати на развијању унутрашње вредности активности, уз, код деце
углавном, постојећу вредност самог постигнућа и утилитарну вредност, а које су у нашем
музичком школству често једини мотивациони чинилац.
Неопходно је концентрисати се и на остале варијабле – сензорне способности,
интелигенцију, црте личности, микросрединске музичке факторе, те их идентификовати у циљу
утврђивања индивидуалних и социјалних чинилаца развоја музичких интересовања код деце.
Занемаривање наведених чинилаца, већ на самом почетку музичког школовања, умањити ће
ваљаност закључивања о дететовим могућностима и стога ставити под знак питања и доношење
једне важне одлуке – постоји ли, уопште, спремност за учење музике.
Познато је да успех у неком послу, па и у учењу зависи од способности и мотивације.
Наставна интересовања спадају у област мотивације, па према томе могу бити значајан фактор
у постизању успеха у школи. Сем тога, добро је позната чињеница да се интересовања мењају и
да се могу мењати. Ми можемо повећавати степен или ниво наставних интересовања
васпитним и другим утицајима и на тај начин подизати успех ученика из појединих наставних
предмета. Ако, даље, претпоставимо да су психичке способности релативно непроменљиве,
онда треба очекивати значајну корелацију између интересовања за поједине наставне предмете
(нпр. музичку културу) и показаног успеха из тих истих предмета.
Настанак интересовања тако можемо повезати са задовољавањем потреба, пре свега
психолошких, али можемо говорити и о функционалној аутономији као принципу њиховог
настајања.
Обављајући неки посао да би постигло циљ који задовољава одређену потребу, дете све
пријатније доживљава сам посао да би коначно он постао пријатан и без циља, којем је
претходно служио. Тај посао се осамостаљује, из средстава прелази у циљ. Он постаје себи
сврха, а не инструмент да се дође до другог циља. Задовољство од обављања активности утиче
на јављање интересовања за саму активност. Посредна интересовања се тако претварају у
непосредна. Дете је најпре имало потребу да се дружи са другом са којим је одрастао. То га
наводи да се бави нпр. моделарством, јер је његов друг имао изузетно интересовање за то.
Касније пак, моделарство постаје за њега толико интересантна активност, да се и сам њом бави
и без друга кога је најпре само пратило. Овде се, према томе, интересовање за моделарство
осамостаљује. И други се примери могу навести који би показали настајање интересовања на
овом принципу. Дете се, нпр. опредељује за музичку секцију због наставника, који води ту
секцију. Касније, пак, рад у секцији постаје сам по себи интересантан и дете остаје да ради у
њему и кад је дошао други наставник. Или, да би задовољило своје родитеље, дете почиње
свирати клавир. Касније, и кад му родитељи предлажу да узме други инструмент, оно одбија.
Интересовање за клавир је осамостаљено.
Постојећа интересовања су често основа за настајање нових интересовања.
Успех у активности доприноси одржавању и јачању интересовања. Постизање успеха чини
активност пријатнијом и привлачнијом. Она окупира мисао и пажњу детета, постаје све
занимљивија. Дете је радосно када се њоме бави, а нерасположено ако му неко онемогућује
бављење њоме, постаје фрустрирано ако га спречавамо у томе.
Неуспех, међутим, делује негативно. Интересујући се за неку активност (нпр. свирање
клавира), дете жели да се њоме бави. Уз бављење њоме, оно очекује одређени успех. Изостане
ли очекивани успех, код детета слаби жеља да се даље бави том активношћу; јавља се
равнодушност према њој (наравно, не одмах и брзо, не лако, праволинијски), оно „губи вољу”
за њу, односно престаје га занимати њено упражњавање. То су, у ствари, манифестације
нестајања, гашења интересовања. Дете се може интересовати за неку активност иако за њу нема
довољно способности (нпр. под утицајем другова, или усмеравање родитеља), али исто тако
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његово интересовање може бити праћено адекватним способностима за бављење том
активношћу. У првом случају неуспех у бављењу одређеном активношћу могућ је у већој мери
него у другом случају. Уколико је дете, на неки начин заинтересовано за активност (рецимо,
неким подстицајима, похвалама), али у њој, услед недостатка способности не постиже успех,
брзо ће престати интересовати се за њу. Додатним подстицајима ми му можемо задржати
интересовање, али га тиме не можемо сачувати. За то су потребне способности и задовољство
од постигнутог успеха. Губљење интересовања за активност за коју и не постоје потребне
способности, зато се и не јавља као нарочити проблем. Проблема, међутим, има када су
интересовања праћена адекватним способностима, али услед недовољне помоћи одраслих,
родитеља или наставника, или из неких других разлога, дете у почетку не постиже успех, што
доводи до слабљења позитивне емотивне везе са том активношћу и до постепеног гашења
интересовања. Дете, нпр. са пуно смисла за глуму, може у првим покушајима наступа пред
публиком доживети неуспех. Ретко кад оно само може превладати тај неуспех сопственим
снагама, својом вољом, сопственом моћи. Као последица немогућности превладавања неуспеха,
настаје слабљење интересовања, чак и у активности за коју постоје способности, и у којој би се
оне развиле у већој мери да је почетни неуспех био превладан. Зато је улога наставника, да
таквој деци, наравно пошто претходно открије објективним инструментима њихове
способности, омогући – стварањем потребних услова – да она постигну успех у активности,
који ће надаље деловати као нови подстрек за бављење њоме.
Однос између интересовања за активност и успеха који се у њој постиже је двосмеран. С
једне стране, постојање интересовања је важан услов успешног обављања делатности, јер
подстиче енергију, јача снагу, повећава упорност; постигнути успех је, с друге стране,
стимуланс за даље јачање интересовања. Интересовања су, према томе, услов да се постигне
успех, али су истовремено и резултат постигнутог успеха.
Са задовољавањем интересовања по правилу иде осећање задовољства, осећање угодности
и расположења.
Иако су за јављање интересовања битни и сазнајни и емотивни разлози, чини се ипак да
емотивни разлози претежу, да је пријатност која се тиме обезбеђује пресуднија.
Успешно бављење музиком, у току школовања и касније, представља резултат деловања
одређених, специфичних чинилаца. При томе мислимо на ниво и квалитет музичких,
интелектуалних и психомоторних способности, специфичне особине и црте личности, степен и
квалитет мотивисаности, индивидуалне карактеристике социјалног и емотивног развоја, социоекономски и културни ниво породице и начин и квалитет педагошког вођења ученика. У
контексту садејства ових чинилаца, интересовање као и мотивација постигнућа (као релативно
стабилна карактеристика личности) представља битан елемент успешног бављења различитим
облицима музичке активности, тако што адекватан ниво мотива постигнућа у великој мери
обезбеђује напредовање и континуирани развој, актуализацију и афирмацију постојећих
могућности ученика.
Концепт „музичка успешност” схваћен је као процес стицања и развоја компетенција од
самих почетака испољавања интересовања и спонтаних музичких реаговања преко
(систематског) музичког образовања и остварења до високих професионалних извођачких и
стваралачких постигнућа. За музичко постигнуће карактеристична је и временска удаљеност
коначног циља, који је висок, тешко достижан и често магловито дефинисан, а до кога се
долази кроз етапе, тако да се ради „сада за после”. Стога је јасно, да су ниво, континуирани
развој и стабилност мотива постигнућа и њему блиских мотива веома важни за успех и
напредовање.
Општа карактеристика која произилази из различитих проучавања упућује на
многостраност условљености формирања интересовања, како са становишта чинилаца
социјалне средине, тако и са становишта механизма утицаја. Познато је да не постоји ни један
фактор или облик социјалног учења који би био искључиво одговоран за развој интересовања.
У питању су сви релевантни фактори социјалне средине – породица, институционални систем
васпитања и образовања, средства масовних комуникација, вршњаци, као и многобројни
облици или механизми социјалног учења – учење условљавањем (инструментално и
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опсервационо), учење по моделу (имитација, идентификација, учење улога), учење увиђањем.
Зато је, изгледа, најцелисходније поставити питање извора и начина утицаја који су од
превасходног значаја за развој одређене врсте интересовања (пре свега, у односу на садржај),
укључујући карактеристике самих субјеката (везаних за узраст, доминантну социјалну улогу и
многе друге варијабле).
У том смислу, са аспекта интересовања везаних за васпитно-образовни процес, односно
садржај наставних предмета, највише разлога има да се говори о централној улози школе. У
којој ће мери понуђени садржаји појединих наставних предмета, програмски уобличени од
стране одговарајућих стручних институција, са постојећим елементима обавезности и
социјалне пожељности, бити прихваћени као лично пожељни, односно као објекти
интересовања од стране ученика, најнепосредније је одређено факторима чије дејство обликује
најужи контекст школског образовања (у оквиру којег се ти садржаји доминантно реализују),
као што су: облици и начини васпитно-образовног рада у школи, наставник, уџбеници и сл.
Међутим, како ни једна школа не делује у социјалном вакууму, њена улога се може разумети у
оквиру осталих чинилаца социјалне средине, пре свега породице, мас-медија, вршњака и
различитих културних установа и организација. Ако се задржимо на овом нивоу анализе, што
значи да не говоримо о најглобалнијим детерминантама које усмеравају карактер и садржај
дејства свих наведених чинилаца социјалне средине (као што су друштвено уређење, ниво
економског и културног развоја, преовлађујући систем вредности, отвореност према науци и
образовању, једном речју – актуелна друштвена „атмосфера”), суочавамо се са основним
питањем специфичности и домета утицаја школе, у контексту осталих чинилаца, на формирање
и развој интересовања ученика за садржаје наставних предмета.
Из једноставне чињенице да је школа институција са основном и јединственом функцијом:
остваривање васпитно-образовних циљева на темељу програмом предвиђених садржаја,
произилазе основни разлози на основу којих се може говорити о њеној концептуалној
предности, над дометима утицаја осталих чинилаца, у погледу формирања и развоја
интересовања за те садржаје.
Иако су садржаји о којима је реч у принципу доступни ученицима (вероватно не у том
виду) и ван школе, њена специфичност је управо у томе што ствара такву ситуацију у којој се
ученици организовано, редовно, на одговарајући начин доводе у контакт са њима, што је
свакако прелиминарни услов за формирање интересовања. Чак и да јој није један од основних
циљева – развој интересовања за садржај који се реализује, самим представљањем садржаја,
систематским увођењем ученика у свет културе, науке, уметности – школа остварује улогу коју
на тај начин не остварује ни један други чинилац, чиме се отвара широко поље потенцијалних
интересовања.
Како се, заправо, ради о начелном односу спољашње и унутрашње мотивације (обавеза да
се учествује – интересовање да се учествује) о коме се, судећи по низу емпиријских
истраживања, пре свега из области социјалне и педагошке психологије, поуздано зна да није
нужно искључив, ефекат спољашњих регулација зависи од услова у којима се остварују, од
циљева којима су усмерени (од непосредне контроле до изазова за активност). Према томе,
спољашњи регулатори понашања ученика (у већој или мањој мери присутни у школском
образовању) не делују „по себи” (или нужно) погубно на развој интересовања као унутрашње
мотивисане активности. У том контексту треба процењивати и дејство обавезности школског
програма. Услови који фаворизују принцип обавезности у строго контролне сврхе свакако ће
интерферирати са унутрашњом мотивацијом, па тако и интересовањима ученика. С друге
стране, када се садржај наставних предмета доживљава као нешто што има значај за ученике,
што остварује лак контакт са њиховим „ЈА”, што није наметнуто, већ се опажа као изазов, тада
ће принцип обавезности (у мери у којој постоји) остати пука форма без суштинског значаја.
Вероватно да нико не би инсистирао на принципу обавезности у условима испољености
интересовања као снажне покретачке снаге и најпожељнијег пута у усвајању предвиђених
садржаја.
На плану развоја интересовања ученика за наставне предмете, у принципу, има најмање
разлога за сукобе различитих утицаја, с обзиром да су у питању садржаји са знатним степеном
шире социјалне пожељности. Постојећи образовни програми на телевизији, делатност
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културних установа (библиотеке, музеји, галерије, концерти и слично), подстицаји који долазе
из породице, у најширем смислу могу се схватити као подршка школском образовању чија је
улога од непосредног значаја за формирање и развој интересовања ученика за садржај
васпитања и образовања.
На основу актуелних планова и програма васпитно-образовног рада основних школа, може
се закључити да се у погледу подстицања интересовања ученика највише очекује од различитих
облика изборних и факултативних активности. Иако је развој интересовања жељени циљ у
оквиру свих постојећих облика васпитно-образовног рада, па тако и најдоминантнијег – обавезе
редовне наставе, критеријум интересовања ученика има примарну улогу само у активностима
које су ван редовне наставе, као што су додатна настава, различите ученичке заједнице и
организације, а посебно тзв. слободне активности.
Организовање различитих облика слободних активности у школи најбоље репрезентује,
како општу тежњу школе да развија и уважава дечја интересовања, тако и ограничене
могућности централног или основног вида школске делатности – редовне наставе, у вези са
истим питањем.
Као облику добровољног ангажовања ученика, слободним активностима је намењена улога
комплемента редовној обавезној настави. Управо разноврсношћу и флексибилношћу облика и
садржаја ових активности, њима се надопуњује васпитно-образовна функција основних облика
рада. Какав ће бити заједнички учинак (па и сваког облика посебно), зависи од стварне
усклађености њихових дејстава, која не могу бити међусобно независна.
За јављање интересовања неопходно је, бар извесно познавање предмета за који хоћемо
развити интересовање, бар делимично сазнање о њему. Не мора се нешто најпре потпуно
упознати или доживети да би се појавило интересовање; понекад је довољно то само видети
или о њему чути. Непотпуно сазнање ствара жељу за откривањем, за потпунијим упознавањем.
Интересовати се, међутим, не можемо за оно о чему ништа не знамо, о чему нисмо ни
чули. Оно што је сасвим ново, о чему немамо никаквих сазнања ни представа не може изазвати
интересовање.
Интересовања су у великој мери индивидуална. Док једна деца реагују на једне објекте,
друга их уопште не примећују. Те разлике су условљене психичком и физичком
индивидуалношћу детета. Разликама у способности треба додати и разлике у условима живота,
у утицају околине, у начину васпитања, као и разлике у личној активности, да би се објаснио
индивидуални карактер интересовања. За задовољавање и развијање оваквих интересовања
ученика, омогућен је избор слободних активности – секција. Ученици се добровољно
опредељују за њу, одлучују на основу интересовања и остају у њој док их њен рад интересује.
Свака секција у току свога рада остварује одређени програм. Под програмом рада
подразумевају се садржаји рада, проблеми који се у секцији разрађују, оно на чему су чланови
секције окупљени и што раде.
У раду музичких секција могу се сусрести углавном исти облици који се користе у настави,
мада је њихова примена на овом подручју нешто специфичнија. Мало је секција које
искључиво примењују само један облик рада, мада је за већину доминантан само један облик.
Тако, нпр., у оквиру неких културно-уметничких група, у хору и оркестру рецимо, најчешће на
истом задатку истовремено раде сви чланови секције, што одговара колективном облику рада.
Има, међутим, могућности да се и овде примене различити облици (могућ је рад у мањим
групама као и индивидуални рад). Посебне задатке добијају мање групе, али и индивидуалне –
кад се појединцима поверавају задаци које они самостално припремају. Наравно, да би у складу
са основном наменом слободних активности требало да у секцијама буду заступљени пре свега
индивидуални и групни облици рада.
Интересовања представљају значајно својство сваке личности. Испитивања су показала да
интересовања имају динамичку улогу с обзиром на основне смерове човековог живота. Она не
само да утичу на правац развоја индивидуе већ и на избор, квалитет, квантитет, ширину,
дубину и интензитет бављења одређеним активностима. Мада су интересовања уско повезана
са способностима, степеном образовања и условима под којима се развија индивидуа. Неки чак
сматрају да интересовања представљају „посебну способност”. Интересовања могу да имају
тако дејство на смер и активност индивидуе да руше свако предвиђање о њеном даљем развоју.
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Познато је, да не постоји ни један фактор или облик социјалног учења који би био
искључиво одговоран за развој интересовања. У питању су сви релевантни фактори социјалне
средине – породица, институционални систем васпитања и образовања, средства масовних
комуникација, вршњаци као и многи други облици. Због тога је најцелисходније поставити
питање извора и начина утицаја који су од битног значаја за развој одређене врсте
интересовања (пре свега у односу на садржај), укључујући карактеристике самих субјеката
(везаних за узраст, доминантну социјалну улогу и многе друге варијабле).
Утицај породичне атмосфере на развој дечјих интересовања у млађем узрасту је готово
свепрожимајући. Специфичност њеног дејства огледа се у чињеници да она константно
усмерава или додатно интерпретира утицаје свих осталих чинилаца. Из школе дете се враћа
својој породици која ће ретко када (уколико се ради о „здравој” породици) остати равнодушна
према стеченим искуствима детета у школи и о школи. Телевизијски програм, који се сматра
једним од најутицајнијих средстава масовних комуникација, најчешће се прати у породичном
контексту. Степен слободе остављен детету да бира емисије које ће гледати, атмосфера у којој
се прати телевизијски програм, коментари поводом тих емисија, додатно „филтрирају” дечје
искуство о њима. Ни комуникација са вршњацима не остаје сасвим ван домашаја породичне
интервенције. Дакле, утицај свих релевантних чинилаца социјалне средине на дете одређен је,
не само непосредним искуством о сопственим реакцијама, већ и реакцијама других људи,
посебно оних који су најзначајнији за дете (а то су готово увек чланови породице) на исти
садржај.
Утицај породице на развој интересовања огледа се и кроз социо-економске и социокултурне услове васпитања у породици. Уочено је да низак материјални статус отежава
јављање интересовања, док повољни материјални услови, богатији, разноврснији и
динамичнији живот у породици, позитивно делује на њихов развој. Повезаност између
повољнијих материјалних прилика и развоја интересовања, мање је изражена када је у друштву
достигнут повољан материјални стандард. Пошто бољи материјални услови не раде нужно
развијенијим и разноврснијим интересовањима, сматра се да за њихов развој значајнију улогу
има повољна, подстицајна породична клима, присни односи сарадње и разумевања у породици.
Помоћ и подршка родитеља, које су детету неопходне у задовољавању афективних и сазнајних
потреба, не само док је дете мало, него све време током одрастања и увек када се нека нова
развојна потреба јави, заједно са способношћу родитеља да препознају и благовремено
одговоре развојним потребама детета, услов су укупног развоја и развоја интересовања.
Музика се сматра пријатним афективно-когнитивним искуством, у коме различите особе
уживају на много различитих начина. Но, има и оних које су, према сопственим изјавама,
индиферентне на музику, што значи да музика ипак нема исто универзално дејство на све људе.
Међутим, циљ музичког васпитања у основној школи, дефинише се најчешће као развијање
љубави према музици, осећања задовољства при њеном слушању. Но, сувише романтично и
оптимистички звуче овако постављени циљеви. Ми не можемо поставити љубав, уживање,
задовољство као циљеве и очекивати да их директно остваримо. Све што можемо и треба да
учинимо јесте да обезбедимо оптималне услове, да креирамо такву ситуацију, такву повољну
музичку средину, која ће својом организацијом пружити повољне могућности за асимиловање
одређених искустава кроз дететову сопствену активност у њој. Из те музички богате средине
временом треба да израсте и љубав према музици, али ми не можемо априорно поставити такав
циљ, односно тврдити да ће се то догодити. Оптимални услови су они у којима се из доживљаја
задовољства, радости, пријатности, као и из афинитета и интересовања наставника или
родитеља за рад на музичком унапређењу детета, буди и одржава интересовање као основни
предуслов дететове активности и једини реалан циљ нашег деловања. Овако формирано
интересовање може, систематски подстицано и усмеравано, да резултира у интензивној и
трајној потреби сопственог исказивања у музичкој области, а за понеко обдареније дете да
постане и животно опредељење. Буђење интересовања и поступно оплемењивање спонтаног
израза детета кроз различите системе подстицања која правовремено делују, уз правилно
дозирање нових музичких знања, имајући у виду узраст, развојни ниво сваког детета и
његове индивидуалне особености, треба имати у виду као основни задатак. Међутим, иако
није уопште спорно и непознато да интересовање најчешће настаје из пријатности, ведре
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атмосфере коју музика ствара, не треба изгубити из вида да се оно, ипак, не обезбеђује увек и
само презентовањем музике као извора и средства релаксације од других „озбиљних” и
„важних” садржаја. Услов настанка, одржавања и развоја интересовања и даљег, како сазнајног
тако и музичког напредовања, често је и изазов, и тешкоћа, и захтев, али такав који уважава
дететов ступањ развоја, његове развојне и личне потребе.
Услови средине битно утичу на резултате васпитно-образовног рада у школи. Јер, с једне
стране, шири друштвени, економски, културни услови средине, односно ниво њене укупне
развијености има утицаја на развој и понашање младих, а с друге стране од услова и
материјално-економских могућности средине у највећој мери зависе и услови рада у самој
школи – њена материјално-техничка опремљеност, кадровски и други услови за организацију и
реализацију васпитно-образовног рада.
Понашање детета је у тесној зависности од његових животних услова. А живот детета је
бескрајна разноликост његовог прилагођавања на прву социјалну средину – породичну
средину. Васпитну атмосферу коју стварају родитељи, њихови међусобни односи, место у
породици, његов положај у односу на браћу и сестре – такође су фактори чији се утицај дубоко
осећа.
Колика је улога наслеђа, а колика улога средине и учења – зависити ће и од степена
наслеђене интелигенције и од животних услова појединца. Ако је наслеђем дата основа
интелигенције ниска, онда ни најповољније околности неће помоћи. Ако је наследна основа
израженија, постојаће могућност за развитак високе интелигенције – уколико буду повољни
услови живота.
Са музиком треба од малена расти, па музичко образовање треба да почиње од
предшколских установа. Основне школе треба да буду културни, музички центри у којима се
одвијају приредбе, смотре, фестивали, дружења, разговори, дакле места где се са музиком
живи.
Неопходан је и ближи контакт наставника и ученика, веће подстицање маште и креативности, и
да ученици узму учешће у обликовању часова. Потребно је много више концерата, сарадње
међу ученицима, школама, наставницима, а они треба да су креативнији, стрпљивији, са пуно
осећаја љубави и одговорности према деци и свом послу, уз перманентно усавршавање у
струци и области дечје психологије, музичке педагогије и методике музичке наставе.
Време је најзад да човек на садашњем ступњу научно-технолошког развоја схвати да без
обогаћивања личности истинским вредностима и садржајима културе и уметности не може
остварити велике домете ни у једној области људског испољавања, као ни одговарајући смисао
и квалитет живљења.
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THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL AND SOCIAL FACTORS ON THE DEVELOPMENT
OF MUSICAL INTERESTS OF THE PUPILS IN PRIMARY SCHOOL
BALAŽEVIĆ EVA
Summary
The main objective of this study was to establish the conditions and determinants of the
emergence of interest among primary school pupils. In addition to the theoretical requirements to take
a dynamic approach, the study of individual factors of musical interests - especially when it comes to
young people - has great practical significance. Understanding the conditions and causes of occurrence
of particular interests has enabled the creation of suitable conditions for their development and
implementation. Given that the interest does not arise as a result of maturation, but also as a result of
learning, insight into its determinants may serve as a basis for taking organized action in the direction
of encouraging and developing those musical interests, which are in line with general social values, as
with the genuine needs of primary school pupils.
Within the formulation of this subject, attempts have been made to determine the possibilities of
stimulating musical interests of elementary school pupils and determining the effect of certain factors
on cognitive, emotional and conative component of the student's interests in this area as well as then
point out the specifics of the cause-effect relationships of individual, socio-demographic, pedagogical
and psychological factors with their musical interests.
Key words: musical interest, motivation, intellectual and psychomotor abilities, emotional
development, family, school, individual and social factors, primary school pupils
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MOTIVÁCIÓ A KÖRNYEZETISMERET FOGLALKOZÁSOKON
BÁLINT BRIGITTA, LOBODA CSILLA
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Mentor: Horák Rita
Összefoglaló
Köztudott, hogy a kisgyermekek figyelme könnyen és gyorsan lankad, így a foglalkozások
alkalmával újabb és újabb hangulati megalapozásra, állandó motiválásra van szükség.
Ebben az időszakban a gyermekek játékosan tanulnak, szinte észre sem veszik, hogy közben
különböző fogalmakat, tevékenységeket sajátítanak el. A játékos ismeretszerzésben fontos szerepet
tölt be a motiváció, ezért az óvodapedagógusoknak az egyik legfontosabb feladata, hogy segítse
(megfelelően motiválja) az óvodás gyermekeket, hogy azok tanulási vágya kialakulhasson.
Amennyiben ez az igény kisgyermekkorban kialakul, akkor a későbbiekben –az iskolában is– igénylik
majd az újabb ismeretek elsajátítását, és nem kényszerként élik meg azt.
Kutatásunk alapját a környezetismeret módszertan tantárgy 2012-13, és 2013-14-es foglalkozás
tervezetei szolgáltatták. A munkánkban bemutatásra kerültek a különböző típusú motivációs források,
amelyeket a negyedéves hallgatók a vizsga foglakozásaik során alkalmaztak. Elemeztük a találós
kérdések, mondókák és különböző játékok gyakoriságát. A motivációs elemek jellege és gyakorisága
mellett, foglalkoztunk még a két tanév azonos témáinak összehasonlításával is.
Kulcsszavak: motiváció, óvodapedagógus, környezetismeret módszertan, foglalkozás.
1. Bevezető
Hétköznapi értelemben a motiváció alatt többnyire a cselekvés, viselkedés ösztönzőjét, kiváltóját,
indítékát értjük. A motiváció általános meghatározásai nem esnek távol a hétköznapi
jelentéstartalomtól. A ’motívum’ szó eredetét a Magyar Értelmező Szótár (2010) és az Idegen szavak
szótára (2002) megközelítőleg hasonló módon adja meg: „Indító ok a cselekvésre”. A
szakirodalomban a motívum szó is gyakran előfordul, bár használata lényegesen ritkább, mint a
motivációé. Kutatásunk alatt a motiváció több változatával találkoztunk. A motiváció egyik típusa, a
közvetlen, tárgyra irányuló, belső indíték (primer), amely érdeklődésben, kíváncsiságban, a probléma
által okozott feszültségben jut kifejezésre. A szekunder motiváció a feladattól,a tevékenység tárgyától
rendszerint független külső indíték. Ilyen a jutalom, a dicséret, az érdek, a versengésben létrejövő
önérvényesítés, a büntetéstől való félelem. Távlati, tartós hatás csak a belső, érdeklődésre,
kíváncsiságra, kutatásra, keresésre ösztönző aktivitástól várható. A megismerési vágy megjelenésének
egyik jelzője, ha a gyerekek akkor is visszatérnek a feladathoz, ha erre nem kapnak külső felszólítást.
1.1. A motiváció kutatása
Gage és Berliner (1991) a motiváció alatt olyan hipotetikus belső folyamatot ért, amely
energetizálja és irányítja a viselkedést. A motiváció más megközelítésben olyan kutatási terület, amely
annak vizsgálatával foglalkozik, hogy az emberek miért kezdeményeznek egyes cselekedeteket adott
körülmények között, miért választják, miért folytatják ezeket (Fröhlich, 1996). Ma még nincs a
pszichológiában, pedagógiában általában elfogadott, letisztult meghatározása e fogalomnak. A
csecsemő- és kisgyermekkor fejlődésének kutatása a pszichológia, ezen belül is a fejlődéslélektan
egyik fő vizsgálati területének tekinthető (Cole, M. és Cole, S.R. 1998). A fejlődési folyamat
szakaszolásának jelenleg még nincs egységesen elfogadott elmélete. A fejlődésnek többnyire négy fő
fejlődési szakaszát különböztetik meg: (1) születéstől 8-9 hónapos korig, (2) 8-9 hónapos kortól 17-22
hónapos korig, (3) 17-22 hónapos kortól 3 éves korig, (4) 3 évesnél idősebbek. A továbbiakban az
elsajátítási motivációt az egyes fejlődési szakaszokban jellemző viselkedési megnyilvánulásokkal
foglalkozik a dolgozat. A fejlődés életkori szakaszolásához főképp Barett és Morgan (1995)
tanulmányát veszi alapul.
(1) Születéstől 9 hónapos korig - A környezet feletti kontroll a csecsemőknél a saját viselkedésük
és a környezet eseményei közötti egyszerű összefüggések figyelésében jelenik meg. A kutatások szerint
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a két hónaposnál idősebb csecsemő sok esetben felismeri a viselkedés és annak eredményeként előálló
követelmény közötti összefüggést (Barett és Morgan, 1995).
(2) 8-9 hónapos kortól 17-22 hónapos korig - A kognitív fejlődésben valamikor 8 és 12 hónapos
kor között, átlagosan 9 hónapos korban jelentős változás következik be: a viselkedés eszközei elválnak
a viselkedés céljától [a kognitív fejlődés értelmezését részletesebben I. Cole és Cole (1998) és Vajda
(1998)].
(3) 17-22 hónapostól 3 éves korig - Az elsajátítási motiváció harmadik szakaszban válik
általánossá a több lépésből álló feladatok megoldása. Megjelenik az összetett tárgyak létrehozásának
képessége, mint pl. a kockatorony építése (Jennings, 1996). Három éves korban már az erős motoros
elsajátítási motiváció nem jár együtt a szociális elsajátítási motivációval (Barett és Morgan, 1995 és
Maslin-Cole, 1996).
(4) Óvodás- és iskoláskor - Óvodáskorban már nem az elsajátítási motiváció a jellemző. A
könnyű feladatokban megmutatkozó kitartást inkább az elfogadás, megerősítés iránti vágy motiválja.
Iskoláskorú gyermekek vizsgálatára még csak kezdeti lépések történtek. Ezek a kutatások elsősorban
az elsajátítási motiváció komponenseinek feltárására irányultak. Hét- és tízéves gyermekekkel végzett
vizsgálatok alapján négy instrumentális (értelmi, szociális felnőttekkel, szociális kortársakkal,
motoros) komponenst azonosítottak (Morgan és Bartholomew, 1998)
2. Célkitűzés
A munka célja, hogy a környezetünk foglalkozás tervezetek alapján egy képet kapjunk arról, hogy
a hallgatók milyen módon alkalmazták a motivációs eszközöket, valamint, hogy milyen számban
használták ezeket. Reméljük, hogy ez segítséget fog nyújtani a következő generációknak.
3. Minta és módszer
A munkánk során a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatóinak a 2011-2012-es, 20122013-as és 2013-2014-es tanévben készült környezetismeret foglalkozásainak tervezeteit néztük át.
Figyelembe vettük azt, hogy milyen motivációs eszközöket használtak az egyetem hallgatói. 20112012-es tanévben 30 tervezetet, 2012-2013-as tanévben 38 és a 2013-2014-es tanévben pedig 24
foglalkozás tervezetet vizsgáltunk meg. Tekintetbe vettük azt, hogy milyen motivációs eszközöket
használtak fel a foglalkozási egység bevezetéséhez, feldolgozásához, annak érdekében, hogy a
figyelmet fenntartsák a gyermekek körében. Összesen 92 tervezetet tekintettünk át. Ezmellett két tanév
három tervezetének különöböző motiválási eszközeit külön kiemeltük és összehasonlítottuk.
4. Eredmények
4.1. „Ősz” témájú foglalkozás tervezetek összehasonlítása a motiváció szempontjából
Ez a foglalkozás egy összefoglaló foglalkozás. A különböző motivációs elemek meglétét az 1.
ábra személteti. Megfigyelhetjük, hogy a 2012/2013-as, 2013/2014-es tanévben két hallgató milyen
arányban alkalmazta a találós kérdéseket, mondókákat és játékokat, mint motivációs eszközt.

1. ábra:
Motiváció az „Ősz” foglalkozási egység feldolgozásakor
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2012/2013-as tanévben a hallgató foglalkozás tervezetében nem találtunk találós kérdést, viszont a
következő évben a hallgató ugyanebben a foglalkozási egységben három találós kérdést alkalmazott,
amiből az következik, hogy a 2013/2014-es évben a hallgató jobban motiválta a gyermekeket a
foglalkozáson. 2013/2014-es évben a hallgató bevezető részben használta a találós kérdéseket, abból a
célból, hogy felkeltse a gyermekek érdeklődését a témával kapcsolatban. A mondókák és a játékok
mindkét hallgató foglalkozás tervezetében egyforma számban jelentek meg. A mondókákat és a
játékokat a foglalkozás tervezet különböző részeibe iktatták be, így folyamatossá vált a motiváció.
A 2012/2013-as tanévben a hallgató többnyire szimulációs játékot alkalmazott, ezért lett a játék, mint
motivációs eszköz a domináns. Ilyen játék például: „Legyünk mi is fák, utánozzuk a fák mozgását,
mikor a szél fújja őket!”. 2013/2014-ben is a hallgató sok ilyen játékkal tette érdekesebbé a
foglalkozást, azonban ő még három találós kérdést is alkalmazott. Például:
“Ágról ágra, fákról fára
Fürgén, vígan szökkenek,
Ám legvígabb akkor vagyok,
Hogyha diót törhetek.
Szeretem a mogyorót is,
A rügyet is megeszem!
Találjátok ki gyerekek,
Hogy mi lehet a nevem! ( mókus)”
4.2. A „Tavaszi virágok” témájú foglalkozástervezet elemzése
A 2. ábra szemlélteti, hogy a 2012/2013-as, 2013/2014-es tanévben két hallgató milyen arányban
alkalmazta a találós kérdéseket, mondókákat és játékokat, mint motivációs eszközt ezzel a témával
kapcsolatban.
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2. ábra
A „Tavaszi virágok” foglalkozási egység feldolgozásánál alkalmazott motivációs eszközök
2012/2013-as tanévben a hallgató foglalkozás tervezetében nem használt találós kérdést, ellenben a
2013/2014-es évben a hallgatóval, aki viszont öt találós kérdést tett fel a gyermekeknek. 2013/2014-es
évben a hallgató a fő részben miután feltette a találós kérdést, be is mutatta a virágokat. 2012/2013-as
tanévben a hallgató a foglalkozás tervezetében egy mondóka, míg a 2013/2014-es évben a hallgató
foglalkozás tervezetében három található. Viszont a 2012/2013-as tanévben a hallgatónál a játék volt a
kiemelkedő motivációs eszköz, míg a 2013/2014-es évben a hallgatónál pedig a találós kérdések. A
2012/2013-as tanévben a hallgató játékos formában adta elő a foglalkozást. Például: „Vegyük elő a
távcsövünket és nézzünk bele.” 2013/2014-es tanévben a hallgató öt találós kérdéssel próbálta a
figyelmet fenntartani a foglalkozáson. Például:
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„Én vagyok az első
tavaszi virág,
hófehér ruhám
a hó alól kikandikál.
(hóvirág)”
4.3. Az „Őszi zöldségfélék” témájú foglalkozás tervezet elemzése
A 3. ábra szemlélteti, egy 2012/2013-as, és egy 2013/2014-es tanévben megtartott foglalkozást,
melyeknek a témája az őszi zöldségfélék voltak.
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3. Ábra
A motivációs elemek megjelenése az “Őszi zöldségfélék” foglalkozási egységben
Kiemelkedik mindkét hallgató foglalkozás tervezetében a játék, mint motivációs eszköz. A játék
mellett megjelenik, de ritkábban a mondóka is a 2013/2014-es tanévben. Ebben az évben a hallgató
találós kérdést nem alkalmazott. A 2012/2013-as tanévben a játék mellett csak egy találós kérdés
fordult elő a foglalkozás tervezetben. 2012/2013-as tanévben a hallgató öt játékot alkalmazott. Egy
játékot emelnénk ki: „Forró krumpli. Alkossunk kört. Adok két krumplit, ezeket kell körbeadnotok,
egyiket az egyik, másikat a másik irányba. Próbáljátok minél gyorsabban átadni a melletted lévőnek,
mert süt a krumpli. Mindeközben zene fog szólni, ha zene elhallgat, a krumpli megáll, nem szabad
átadni. Akiknél megállt a krumpli vagy kiesik a kezéből, azok kiesnek és leülnek szurkolni.”. A
2013/2014-es tanévben is a játék volt a fő motivációs eszköz, de kevesebb számban fordult elő, mint
az előző évben. Itt a hallgató a különböző fiktív játékkal próbálta a figyelmet fenntartani. Például:
„Keljünk fel és csináljunk úgy, mintha szednénk a kertből a zöldségeket.”
5. Összegzés
2011/2012, 2012/2013 és 2013/2014 tanév folyamán 30, 38 illetve 24 foglalkozás tervezetet
készítettek a hallgatók. Tervezetek megvizsgálása után, tekintetbe vettük azt, hogy milyen motivációs
eszközöket használtak fel a foglalkozási egység különböző részeiben, annak érdekében, hogy
fenntartsák a figyelmet gyermekek körében. A dolgozat 92 tervezet alapján készült. Megszámoltuk,
hogy tanévenként, hány motivációs eszközt, esetünkben: játékot, mondókát, találós kérdést használtak
fel a hallgatók. Ahogy az ábrán is láthatjuk, a játék az a motivációs eszköz, amit a hallgatók
legtöbbször felhasználtak a foglalkozás megtartásánál. A 2011/2012-es és a 2012/2013-as tanévben
több találós kérdést használtak, mind mondókát, ellenben a 2013/2014-es tanévben ez nem így volt.
Ugyanis itt több mondókát alkalmaztak, mint találós kérdést.
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4. ábra
A motivációs elemek megjelenése a három tanév során
6. Követekeztetés
Megfigyeltük, hogy miképp motiválták a gyermekeket a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
hallgatói vizsga foglalkozásaik során. Az átvizsgált foglalkozás tervezetek alapján azt vettük észre,
hogy a legtöbb hallgató játékokat, találós kérdéseket és mondókákat alkalmazott, így próbálva fokozni
a gyermekek figyelmét. A hallgatók többsége ezeket az elemeket a központi részbe illesztette be,
átlagosan 4-5 motivációs eszközt, foglalkozás tervezetenként. Ebből az következik, hogy a
foglalkozások során a hallgatók igyekeznek motiválni, de ezt is még gyakorolniuk kell, amelyet az
egyetemi vizsgaórák után a kéthetes gyakorlatok (hospitálás) során tovább tökéletesíthetnek.
Megfigyeltük, hogy általában felhasznált motivációs eszközök közül, csak egyre fektetik a hangsúlyt,
ami egyoldalúvá teheti a foglalkozást, ami kihatással lehet a gyermekek figyelmének fenntartására,
vagyis befolyásoljhatja, csökkentheti az adott témával kapcsolatos új ismeretek elsajátítását.
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MOTIVATION DURING ENVIRONMENT EDUCATION ACTIVITIES
BRIGITTA BÁLINT, CSILLA LOBODA
Mentor: Rita Horák
Summary
It is a well-known fact the children’s attention can be easily and quickly distracted, thus during
pre-school activities children need varying modes of atmosphere establishment and continuous
motivation.
During this period of their lives children learn in a playful mode, they do not even notice the
acquisition of various concepts and activities. Motivation plays a crucial role in playful knowledge
acquisition plays, therefore one of the most important tasks of pre-school pedagogues is to support
(adequately motivate) pre-school children, so that their desire for learning could be successfully
established. In lack of the establishment of desire for learning later their internal desire for knowledge
would also motivate their learning processes in primary school, consequently, they would not regard
learning as a compulsory activity.
Our research is based on the lesson plans of the subject Methodology of Environmental Education
prepared during the academic years of 2012-13 and 2013-14. Various types of motivational resources
will be introduced that were used by 4th grade university students during their exams of their teaching
practice. The frequency of using riddles, says and various games were analyzed. Besides the features
of the motivational elements and their frequency, activities based on the identical topics were also
compared.
Keywords: motivation, pre-school pedagogue, methodology of Environment Education, activity.
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MOTIVÁCIÓ A TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM ÓRÁKON
BÁRDOS LÍVIA – DUDÁS RAMÓNA – LOSONC SZINTIA
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Mentor: Major Lenke
Összefoglaló
Az oktatás egy bonyolult rendszer – nem csak a tudástól tudásig vezető folyamat, hanem tudást,
tanulási motivációt fejlesztő és önszabályozást kialakító folyamat. A tanulás motiválása nem más,
mint egy kívánatos célállapot elérésére való késztetés, irányítás, koordinálás, tanulási tevékenységre
való ösztönzés. A gyermekek egyéni élettörténetében jelentékeny különbségek vannak, melyek
meghatározzák a teljesítményre törekvő magatartást, ösztönzők erősségét, mégis a pedagógus
kreativitásán és hozzáállásán múlik nagyon sok esetben a tanórán résztvevő gyermekek motiváltsága.
Negyedéven a tanító szakos hallgatók megkezdik a gyakorló iskolákban az óratartásokat. Szinte
minden héten valamely tantárgyból tartanak egy órát. Ebben az évben a TT órák bevezető részében
zajló motivációs folyamatot örökítettük meg, hogy legyen egy videó/ötlettár a későbbi generációk
számára egy-egy tanítási egységhez. Ezeken az órákon használt motivációs megoldásokról és a
gyakorlati tapasztalatainkról lesz szó.
Kulcsszavak: tanító, motiváció, tanítási egység, gyakorlat
1. Motiváció
Először is tisztázzuk, hogy a motiváció szó honnan ered. A motiváció szó a latin eredetű movere
igéből ered, melynek jelentése mozogni, mozgatni. A pszichológiában a motiváció egy gyűjtőfogalom,
amely motívumokból épül fel és minden cselekvésre, viselkedésre késztető belső tényezőt magában
foglal. A motiváció több mindent meghatároz pl.: a szervezet aktiválásának mértékét, a viselkedés
szervezettségét és a hatékonyságát (Cole 2006).
Most egy idézettel szeretném előrevezetni kis előadásomat. ,,Az iskola arra való, hogy az ember
megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és hogy megtanulja azt a munkát, amit
szeretni fog.” (Szent-Györgyi Albert).
Szent-Györgyi Albert idézete nagyon szépen elmondja, hogy mit kell az embernek megtapasztalnia
illetve megtanulnia. Leendő tanítónak tudnom kell ezeket a gyerekek számára megvalósítani és erre a
legjobb dolog a motiváció. Ezt az idézetben található szavak is bizonyítják, mint pl.: a felébredjen, az
örömét, a szeretni, és a tanulni szavak. Minden órán nagyon fontos a motiváció a gyerekek és a tanító
számára is. A gyerekek érdekes motivációval figyelnek az órán és ez a tanító számára is nagy
boldogság. A pedagógusokon és rajtunk jövő pedagógusain múlik az, hogy mit láttatunk, ismertetünk
meg tanulóinkkal a föld csodálatos világából. Az ismeret megszerzése magában a mai gyerekek
számára nem elegendő motiváció, ezért egyfajta történetbe ágyazva kell a figyelmüket felkelteni és
fenntartani. Vegyük példának a természet és társadalom tantárgyat. Ennél a tantárgynál a tananyagot
egy érdekes kalandba, túrába, kirándulásba lehet ágyazni, ahol különböző sportokkal - különös képen extrémsportokkal tehetjük színesebbé. Olyan sportokat illetve dolgokat kell a történetbe helyezni, ami
az adott korosztályhoz közel áll. Ezzel érzékeltetjük a gyerekekkel, hogy a tanulás lehet egy kaland
nem csak egy száraz dolog, amit meg kell tanulni. Egy példával is érthetőbbé szeretném tenni
magyarázatom. Például természet és társadalom órán az időjárásról beszélgetünk. Mutatunk nekik egy
képet egy napos időjárásról, ezután motiválásnak a gyerekeket megkérjük, hogy csukják be szemeiket
és gondoljanak egy napsütéses meleg napra és jelentkezve elmondják azt páran, hogy ki mit lát. Lehet
nekik mondani, hogy a tanító például látott siklóernyősöket az égen. El kell nekik mondani, hogy
ezeknek a siklóernyősöknek jól kell ismerni az időjárást, hogy nyugodtan felszállhassanak, és hogy
biztonságban érezzék magukat. Nekik kis jelekből tudni kell azt, hogy milyen időre számíthatnak.
Most mi leszünk a siklóernyősök és sok mindent meg fogunk tanulni az időről.
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2. További fontos tudnivalók
A hatékony önálló tanulás megalapozásának legfontosabb eleme a pedagógus tanulásszervezési
módszertana, amihez nagyon sok minden tartozik:
‒ pozitív tanulási légkör,
‒ partnerként kezelés,
‒ tapasztalatokra építés,
‒ maga a motiváció.
Pozitív tanulási légkör alatt, azt értem, hogy a tanteremben ne legyen feszültség a tanár és diák illetve
diák és diák között mivel nem tudnak kellő képen együtt tanulni, dolgozni. A pedagógus alkalmazhat
órán humort, mivel a gyerekek nagyon szeretnek viccelődni. A pedagógus legyen vidám, de
fegyelmezett, mivel ő példát mutat a gyerekeknek. Partnerként kezelés azt jelenti, hogy a gyereket
tanulás, kísérletezés, munka illetve más tevékenységek közben kezeljük egyenrangúnak. A
pedagógusnak meg kell magyarázni, hogy minden ember tanult illetve tanul és attól, hogy még
bizonyos dolgokat a gyerekek nem tanultak nem buták a pedagógus is, mint minden ember élete
végéig tanul. A tanuló ezzel motiválva is van, mert tudja, hogy neki ez előnyére válik megtanulni, és
hogy nem csak ő tanul, de a pedagógus is és mindenki más. Tapasztalatra építés: A tanulók számára az
is motiválás, ha a pedagógus saját életéből hoz fel példákat, dolgokat. Például amikor tanulják a
növény részeit a pedagógus egy otthoni virágot is hozhat, amit kihangsúlyoz, hogy ő gondozza és
megmutatja ezzel a gyerekeknek és szinten kedveskedik, bizalmat, közelebbi kapcsolatot alakít ki, ami
nagyon fontos a pozitív légkörhöz (Monos 2007).
3. Módszerek
Motiválás szempontjából különböző módon lehet egy órát levezetni. Alkalmazni lehet a frontális
munkát, de idővel a gyerekek unalmasnak tartják majd. Ezért jó, ha minél színesebb az óra. Alkotni
lehet csoportokat, párokat, versenyeket, játékokat, mozgást stb. Példákkal is szeretném magyarázni.
Tegyük fel, hogy az adott tanítási egység a háziállatok. Az osztály csoportokra osztjuk és minden
csoportnak egy illetve több –függ, hogy hányadik osztály- állatot kell feldolgoznia. Kell nekik
könyveket illetve egyéb forrásokat adni, hol találnak az adott állatról információkat. A gyerekek
együtt kell működni munka közben és mindenkinek meg kell lennie, hogy mi a feladata. A munka
befejezésével a gyerekek bemutatják saját állatukat a többieknek. Ezzel a gyerekek egymástól tanulnak
meg új dolgokat és egyúttal büszkék magukra, hogy ők is taníthatnak másoknak valamit.
Csoportokban lehet plakátot, makettet, illetve más érdekes dolgokat készíteni. A páros munka is
történhet úgy, mint a csoportos és ez is egy nagy segítség a gyerekeknek. Többféleképpen lehet
párokat alkotni: két azonos képességű tanuló és két különböző képességű tanuló. Nagyon fontos, mint
két kombináció. Lehet két jó tanulót párokba rakni illetve egy jót és egy kevésbé jobbat. A jó tanuló
motiválhatja, a kevésbé jobb tanulót a feladat megoldására, gondolkodásra. Ennek is, mint minden
módszernek előnye és hátránya is van. A hátránya akkor történik, ha a jó képességű tanuló oldja meg
egyedül a munkát a kevésbé jó tanuló pedig nem dolgozott. Ezért itt is kell és fontos a jó motiváció és
a tanító figyelme (Fodor 2007).
Fontos figyelembe vennünk a vizualitást. A tanulók nagyon szeretik az adott tárgyat, állatot stb. látni.
El lehet nekik mondani, pl. a nyúl tulajdonságait: gyorsan eszik, puha szőre van stb. és megmutatni
nekik, hogy ez hogy néz ki. Legjobb, ha lehetőségünk adódik az állatot megmutatni élőben, de ha nem
akkor ezt a számítógépen videóval meg lehet nekik mutatni, ami nekik egy élmény. Amit már
említettem, hogy a gyerekeket közelebb lehet hozni, ha a pedagógus saját –ebben az esetben- állatát
hozza el vagy videózza, mivel ez még nagyobb öröm számukra. Ha már felmerült a technika nem
szabad megfeledkeznünk a korosztály információs és technikai tudásáról sem. Ezzel is szélesíthetjük
motivációs bázisukat. Például közösen használhatjuk a számítógépet, internetet és még a mobiltelefont
is. Nagyon motiváló a gyerekeknek, mivel a már sokat tudnak a számítógépekről és örülnek, hogy
tudásukat megmutathatják egymásnak valamint a pedagógusnak is. Tulajdonképpen nagyon sok
dolgot a motivációhoz lehet sorolni és ezt nekünk jövő pedagógusainak illendő tudni és alkalmazni
(Pink 2010).
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4. Tapasztalatok a gyakorlatok során
Negyedéves hallgatóként a 7. és a 8. szemeszterben hetente jártunk órákat tartani a gyakorló
iskolákba. A természet és társadalom és a környezetünk órákat a Széchenyi István általános iskolában
tartottuk meg. A kb. 20 munkahét alatt tapasztaltakat írjuk le most.
Kétféleképp közelítettük meg a motiváció témakört, méghozzá egyfelől az óra eleji és másfelől az óra
közbeni motivációt tanulmányoztuk.
5. Motiváció a bevezető részben
Ahhoz, hogy a gyerekek érdeklődve üljék végig az órát, fel kell keltsük az érdeklődésüket az óra
elején. Erre rengeteg módszer létezik, de mi csak azokat említjük, amelyeket mi is használtunk,
kezdjük a legalapvetőbbel, ami nem más, mint a videó. Ha egy videót használunk a motivációként,
akkor oda kell figyeljünk, hogy tartalma illeszkedjen a gyerekek életkorához, a tanítási egységhez,
hogy a minősége jó legyen (ne legyen pixeles, ne legyen túl kicsi a kép). Videót attól függően is
választhatunk, hogy éppen hányadik osztályban tartjuk az órát. Első és második osztályban még elég
kedvelt kategória a rajzfilm, míg harmadikban és negyedikben, már a hasonlíthat a filmhez. Nagyon
fontos meghatározni, hogy mit figyeljenek meg a gyerekek, még a videó lejátszása előtt. Végül, de
nem utolsó sorban ajánlatos elmenteni többféle formátumban, arra az esetre, ha az adott számítógép
nem játszaná le egyiket. Ha ez mégis megtörténne, készíteni kell egy tartalék tervet erre az esetre is.
Tapasztalataink szerint csoporttársaink közül ezt a motivációs lehetőséget választották legtöbben.
Például videót használtak a következő tanítási egységeknél: Szerbi lakosságának sokszínűsége,
Vizeink növény és állatvilága, az élőlények alkalmazkodása az évszakok változásához, Mozgás
körülöttünk, A világörökség kincsei, Az ember munkája, termelés és fogyasztás.
Arra az esetre, ha nem indulna el a videó, akkor nagyon jó tartalék terv lehet a mese, mint motivációs
elem. De ettől függetlenül is használhatjuk a bevezető részben, hiszen, ha megfelelő a mese
kiválasztása, előadásmódja, remek motiváció lehet. Mese kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy a mese,
és nyelvezete illeszkedjen a gyerekek életkorához, ne tartalmazzon sok idegen szót. A tapasztalataink
azt mutatják, hogy sokkal hatásosabb eredmény érünk el, ha fejből mondjuk el a mesét, ahelyett, hogy
felolvasnánk. Mesét alkalmaztunk a közvetkező tanítási egységeknél: Élő és élettelen természet
viszonya, A növény részei, Szerbia természeti ritkaságai. A világörökség kincsei órán a videó mellett
egy mesével indultak el képzeletbeli utazásara a világ különböző tájaira. Így a képzeletbeli utazás is jó
motivációs elem. Keretet ad az órának, de ügyeljünk rá, hogy az óra végén visszatérjünk az utazásról.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyerekek oda vannak a találós kérdésekért, ezért ezeket
erőszeretettel alkalmaztuk is. A találós kérdés fejleszti a gyerekek gondolkodásmódját, logikáját és
szókincsit is. Ügyeljünk arra, hogy olyan találós kérdést válasszunk, ami optimális erőfeszítést igényel
a tanulóktól, ne legyen se túl nehéz, se túl könnyű.
A szemléltetés és a bemutatás is remek motiváció, de ügyeljünk rá, hogy a kettő nem ugyanaz. Nem
fogjuk ugyanazt a hatást elérni, ha egy képet viszünk be egy almáról, vagy ha magát az almát visszük
be. Mindig igyekezzünk a bemutatást alkalmazni, ha van rá lehetőség. Bevihetünk tárgyakat,
növényeket, herbáriumot, állatok részeit (toll, tojás), sőt igazi állatokat is. De akár embereket is
megkérhetünk, hogy vegyenek részt az óránkon, és mutassanak be valamit a motivációs részben.
Például beszéljenek a foglalkozásukról, játszanak egy hangszeren, énekeljenek, stb. Tapasztalataink
azt mutatják, hogy ez a motivációs típus a legsikeresebb a gyerekek körében. Viszont vigyázni is kell
vele, mert a bemutatott dolog annyira érdekelni fogja őket, hogy mindent tudni szeretnének róla, ezért
alaposan készüljünk fel a váratlan kérdésekre is.
Bármilyen mozgásos, vagy szituációs játék is motiválja a gyerekeket. Ha valahogy kapcsolni tudjuk a
játékot a tanítási egységhez, akkor feltétlenül használjuk ki a játék adta lehetőséget. Például a Mezeink
növény és állatvilága tanítási egységnél a motiváció közös ének és tánc volt a Süss fel nap című
gyermekdalra.
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6. Motiváció óra közben
Soha nem lehet elégszer elmondani, hogy motiválnunk nem csak a bevezető részben kell, hanem
az óra egészében. Ha a tanítási egységünk kísérletezős, eleve motiváltak a diákok egész órán. De ha
például történelemmel kapcsolatos, akkor az óra eleji motiváció nem fog kitartani az óra végéig. Ez
utóbbi esetben az óra folyamán is többször motiválnunk kell a diákokat. Csak néhány példát
említenénk erre. A Szerbia lakosságának sokszínűsége tanítási egységnél a fő részben népviseletbe
öltözött kis tanító nénik jelentek meg. A Szerbi lakosságának jogai és kötelességei tanítási egységnél a
gyerekek játszottak el olyan eseteket, ahol nem érvényesültek bizonyos jogok. Az anyagok
tulajdonságai tanítási egységnél a gyerekek bekötött szemmel tapinthatták ki az egyes anyagokat.
Az óra végi ismétlés is lehet motiváló, például ha versenyszerűen történik. A nyertes csapat jutalmat is
kaphat. Nagyon szeretik a különböző matricákat. A keverékek tanítási egységnél a kis tanító néni a
gyerekekkel közösen limonádét készített. Limonádékészítés közben átismételték az órán tanultakat, és
mindenki jóízűen fogyasztotta a saját kezűleg készült italt.
7. Befejezés
Munkánkban az oktatási folyamat egyik legfontosabb szerkezeti elemének, a motivációnak a
fontosságát hirdettük. Azt, hogy mennyire lesz sikeres az óránk, nagyban befolyásolja a motivációs
rész. De a motiváció rejtelmeit nem lehet csak a könyvekből kitanulni, ezért a munkánkban az elméleti
rész mellett gyakorlati rész is szerepel. Negyedévesként többféle megoldást láttunk, próbáltunk ki a
motivációs részben. Itt igyekeztünk minél több tapasztalatot összegyűjteni, és így gyakorlati
tanácsokkal segíteni az elkövetkező generációk munkáit a gyakorlatokon. Néhány szó erejéig kitértünk
arra is, hogy hogyan, és milyen esetekben van kifejezetten szükség az óra közbeni motivációra is.
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MOTIVATION ON SCIENCE LESSONS
BÁRDOS LÍVIA – DUDÁS RAMÓNA – LOSONC SZINTIA
Mentor: Major Lenke
Summary
Education is a complex system - not just the knowledge process leading to knowledge, but
knowledge, learning motivation and development of self-regulation-making process. Learning
motivation is nothing more than an urge to achieve a desired goal state, control, coordination, and
promotion of learning activity. Children's individual life history are very different, that determine the
performance seeking behavior, the strength of incentives, but the creativity of teachers and in many
cases depend on the attitude of the children participating in extracurricular motivation.
The graduate students on teacher department, in practicing school beginning teaching. Every subjects
are held every week. This year we recorded the introductory part of the science lessons motivational
process for the next generation. This video will help them for better prepare of teaching process. In my
presentation I will discuss about motivational solutions and practical experiences.
Keywords: teacher, motivation, teaching unit, practice
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AZ ERKÖLCSI ALAPOK ELSAJÁTÍTÁSA ALSÓ TAGOZATON
BENCÉNÉ FEKETE ANDREA
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Magyarország
Összefoglaló
A felnőtt életünket meghatározó szabályokat, viselkedési normákat már az óvodában elsajátítjuk.
A későbbi életszakaszban a szabályokat az egyéni érvényesülés felülírja, módosítja. A 2013-14-es
tanévtől a szülők eldönthetik, hogy gyermekük a hitéleti ismereteket, vagy az erkölcstan alapjait
sajátítsa el iskolai keretek közt. A tárgy elnevezése, erkölcstan nagyon szigorúan hangzik, a régi idők
szigorát idézi fel. Az egykori iskolák tanítási módszereit gondolatban felidézve egy szigorú tanító képe
jelenik meg előttünk, aki egy vaskos könyvből olvassa fel az egyenruhában egyenes háttal, hátratett
kézzel a padban ülő kisdiákoknak a véget nem érő szabályok, parancsok és utasítások sorát. Az
erkölcstan óra célja azonban nem a diákok elrettentése, hanem az, hogy a gyerekek játékosan sajátítsák
el, hogyan kell viselkedni a hétköznapok során. Fontos feladat, hogy megértsék, és interiorizálódjon,
hogy miért is kell helyesen cselekedni. Az erkölcsi nevelésnek három fő alkotóeleme van, melyek
egymásra épülnek, a fogalom- és normaismeret, a gondolkodás és az erkölcsileg megfelelő viselkedés.
Korábbi empirikus kutatásunk során, kérdőív segítségével azt vizsgáltuk, hogy az iskolások valóban
ismerik-e az erkölcsi fogalmak jelentését, illetve tudatosan alkalmazzák-e a hétköznapok során. Az
eredmények alapján bemutatom a 9-10 éves tanulók körében az erkölcsi nevelés jelenlegi helyzetét,
eredményeit és hiányosságait.
A fiatalokra ráerőszakolt viselkedésformák ellenállást váltanak ki. Alsó tagozaton olyan módszereket
kell alkalmazni az erkölcstan tanítása során, amelyek a gyermeki tapasztalatszerzésen alapulnak.
Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy átéljék az életszituációkat és saját maguk találják meg a
társadalom által is preferált viselkedésformákat. Történetek, szituációs játékok segítségével,
pedagógus indirekt irányításával a gyerekek saját maguk építhetik fel értékvilágukat. A beszélgetések
és viták során lehetőség nyílik a társadalmi elvárások megismerésére, az egyéni vágyak kifejezésére, a
félelmek eloszlatására, valamint a jövőre vonatkozó elképzelések kialakítására. Az interaktív
módszerek lehetővé teszik az erkölcsileg helyes gondolkodásmód fejlesztését.
Kulcsszavak: erkölcsi nevelés, nevelési módszer, fogalomismeret, interaktív technikák
„Csak azt tedd másokkal, amit szeretnél,
hogy veled is megtegyenek!”
Hans Küng
1. Bevezetés
A felnőtt életünket meghatározó szabályokat, viselkedési normákat már az óvodában elsajátítjuk.
A későbbi életszakaszban a szabályokat az egyéni érvényesülés felülírja, módosítja. A 2013-14-es
tanévtől a szülők eldönthetik, hogy gyermekük a hitéleti ismereteket, vagy az erkölcstan alapjait
sajátítsa el iskolai keretek közt. A tárgy elnevezése, erkölcstan fenyegetően hangzik, a régi idők
szigorát idézi fel. Az egykori iskolák tanítási módszereire visszaemlékezve egy szigorú tanító képe
jelenik meg előttünk, aki egy vaskos könyvből olvassa fel az egyenruhában egyenes háttal, hátratett
kézzel a padban ülő kisdiákoknak a véget nem érő szabályok, parancsok és utasítások sorát. Az
erkölcstan óra célja azonban nem a diákok elrettentése, hanem az, hogy a gyerekek játékosan sajátítsák
el, hogyan kell viselkedni a hétköznapok során. Fontos feladat, hogy megértsék, és interiorizálódjon,
miért is kell helyesen cselekedni. Az erkölcsi nevelésnek három fő alkotóeleme van, melyek egymásra
épülnek: a fogalom- és normaismeret, a gondolkodás és az erkölcsileg megfelelő viselkedés.
2. Az erkölcs
A hagyományos keresztényi etika is fontos értéknek tartja a tudást, azonban felhívja a figyelmet
arra, hogy a tudásnak csak „eszközértéke” van, nem lehet önértékként vagy végső célként felfogni
(Beran 2007). A tudás akkor válik igazán az ember és az emberiség javára, „ ha erkölcsi értékekkel
párosul” (Brandenstein 1938: 189). Az erkölcsöt a társadalom alakította ki, tehát születése a
társadalom kialakulásával tehető egy időre. Az erkölcsi szabályok, normák a társadalom fejlődésével
módosulnak, átalakulnak (Páll 2013).
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Az erkölcs az emberek egymással és a társadalommal szembeni magatartását jelenti. Törvények,
szabályok rendszere, amelyeket mindenkinek kötelessége követni (Burai 2013). Az erkölcs a jó és a
rossz ellentéte szempontjából értékeli és szabályozza az ember viselkedését. Az emberi
cselekvésekben, magatartásokban megnyilvánuló gyakorlati viszony, valamint azoknak a magatartást
szabályozó erkölcsi értékeknek a rendszere, amelyek betartását a közösség kívánatosnak tartja. Az
egyénnek az erkölcsi értékekhez való viszonya, és az általa elfogadott értékek képezik az egyén
moralitását, azaz az egyén erkölcsét. A társadalmi erkölcs részévé csak azok a magatartást befolyásoló
elvárások válhatnak, amelyek kellő elterjedtségre, általánosságra tesznek szert. Az erkölcsi nevelés
fontos feladata a hagyományos közösségi értékek védelme, a mindennapi emberi együttélést biztosító
normák, magatartás- és tevékenységformák erősítése. Az erkölcsi értékek, a helyes magatartás- és
tevékenységformák nélkülözhetetlenek az emberi társadalomban. Paul Bloom kutatásai szerint a
csecsemők is rendelkeznek már erkölcsi érzékkel, az azonban még vitatott, hogy az erkölcsi érzék,
velünk született, vagy tanult tulajdonság-e. Az erkölcsi nevelésben az első nevelők, szabálykialakítók
a szülők és a gyermeket körülvevő családi környezet. Az erkölcsi nevelés folyamatában az óvodának,
iskolának megerősítő, gátló és formáló szerepe van (Páll 2013).
3. Erkölcsi nevelés
Napjainkban az oktatási intézmények nagy gondot fordítanak a tanulók kognitív teljesítményének
fejlesztésére, emellett azonban ugyanolyan fontos a teljes körű személyiségfejlődésben a szociális
oktatás, az erkölcsi értékrendszer átszármaztatása, a jellemszilárdság kialakítása (Péter– Deák 2013).
A szociális kompetencia fejlesztése történhet direkt és indirekt módon. Fisher (2008) szerint közvetlen
fejlesztés alatt a szociális készség, képesség fejlődésének direkt módon történő segítését, valamint a
szociális problémamegoldó gondolkodás fejlesztését értjük. A folyamat során alkalmazott nevelési
módszer a modellnyújtás, a problémamegoldás, a kooperatív tanulás, a szerep- és drámajáték. Az
indirekt fejlesztés a tanulási tartalmak feldolgozása során történik, módszere a mese-, versfeldolgozás,
a műalkotások, képek fotók elemzése, hírek, újságcikkek megbeszélése (Fisher 2008).
Az erkölcsi szabályok direkt módon történő közvetítése a felnövekvő generáció számára felesleges
prédikációnak tűnik, az erkölcsi nevelés csakis a gyermeki érzelemvilágra hatva lehet eredményes
(Bábosik 2010). A szülőknek és a pedagógusoknak következetesen, megfontoltan kell eljárniuk az
erkölcsi nevelés folyamán. Az erkölcsi szabályok tanítása már a születés, a családba érkezés
pillanatától elkezdődik. A sokszori ismétlés során bevésődnek a normák, alkalmazásuk szokássá válik.
Nagyon fontos rész azonban a tanítási-tanulási folyamatban a tudatosítás, az, hogy a gyermek választ
kapjon a miértre, s folyamatos értékelő visszacsatolást kapjon. A tanító személye, a tanítás csak akkor
válik hitelessé, ha személyes példaadáson alapul, mert a gyerekek ezeket a magatartásmintákat
utánozzák (Burai, 2013). Az erkölcsi fejlődés komplex, egy életen át tartó folyamat.
3.1. Erkölcsi fogalomismeret mérése alsó tagozaton
2010-12-ben folytatott empirikus kutatásunk során kérdőívsorozat segítségével azt vizsgáltuk,
hogy az iskolások valóban ismerik-e az erkölcsi fogalmak jelentését, illetve tudatosan alkalmazzák-e
azokat a hétköznapok során.
A felmérésben 120 negyedik osztályos tanuló vett részt. A minta azért ebből a korosztályból került ki,
mert ez a korcsoport már fokozatosan kezd önállóan gondolkodni, de még erősen a felnőttek befolyása
alatt áll. A vizsgálat kiterjedt a tanulók nemére, a társadalmi rétegződésére, a településszerkezet
alapján adódó különbségekre. A vizsgálat első részében a negyedik osztályos tankönyvek elemzésére
került sor a téma szempontjából, majd kétfordulós kérdőíves(mérőlap) vizsgálatot folytattunk a
tanulók körében saját mérőeszköz segítségével.
A tankönyvvizsgálat során arra az eredményre jutottunk, hogy közvetve minden tantárgy foglalkozik
az általános iskola célkitűzésének megfelelő alapvető erkölcsi fogalmakkal. Közvetlenül az
olvasókönyvekben, környezetismeret munkafüzetben és az osztályfőnöki órák erkölcsi tartalmakat
közvetítő témáiban találkoznak a gyerekek az erkölcsi neveléssel. Ezt követően a negyedik osztályos
olvasó- és környezetismeret tankönyvekből és munkafüzetekből összegyűjtöttünk minden olyan
fogalmat, amely az erkölccsel kapcsolatba hozható. Az első kérdőív 50 erkölcsi kifejezést tartalmazott
abc-rendben, melyek közül a negyedikeseknek ki kellett választani azt a 10 fogalmat, amelyet a
legfontosabbnak, követendőnek tartanak. A gyerekek rangsorolása alapján a becsületes és kedves
fogalmak (71%) kerültek az első helyre, majd azt követte a barátságos (62%), a bátor (61%), a jó
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(53%), a megbízható (53%), a kitartó (50%), az őszinte (38%), az igazmondó (37%), az okos (36%), a
segítőkész és jóságos (34%) kifejezés. Elgondolkodtató, hogy ezekkel a fogalmakkal hol találkoztak a
gyerekek. Nem csak az iskolában hallották, hanem már otthonról hozták magukkal, ami azt jelenti,
hogy különböző jelentéstartalmakat hordozhatnak számukra a kifejezések (Kulcsár, 2009). Feltehetően
ebből az okból kifolyólag, a büszkélkedőt, a füllentőst a gyerekek 7%-a választotta, az erkölcstelen, a
kötekedő fogalmat 3%, az ellenségest, a hazugot és a rosszat, 1% húzta alá. Feltehetően, akik az
„ellenséges, felelőtlen, hatalmaskodó, hazug, mindenkin keresztülnéző, panaszkodódó, rosszat”
választották (1%), ők maguk valószínűleg agresszívabbak a többieknél. Nekik a beilleszkedés
nehezebben megy. A kutatás tapasztalata alapján akadt néhány olyan fogalom, amelynek a jelentését
nem ismerték, vagy nem tudták pontosan, pedig, ezek a fogalmak a tankönyveikből lettek kigyűjtve. A
pedagógusra nagy szükség van ezeknél az eseteknél, hogy kiszűrje az osztályából azokat a tanulókat,
akik visszahúzó erők, akiknek nehezebb a beilleszkedés, segítenie kell őket.
A kutatás második részében a fogalmaknak a ráismerés, a tudatos cselekvés és a morális gondolkodás
szintjét vizsgáltuk. A gyerekek által legfontosabbnak tartott első tíz fogalom tankönyvi
megfogalmazását tartalmazza. A kitöltők helyesen ítélték meg a fogalmak jelentését, tartalmát, a
gyakorlatban is tudják, hogy hogyan kellene cselekedni, de a valós élethelyzetben sokan sajnos
mégsem így cselekszenek. A fent bemutatott kutatás azt igazolta, hogy az erkölcsi fogalomismeret
szintjén vannak kisebb hiányosságok, de az interiorizáció folyamata a negyedikeseknél még nem ment
végbe. Ebben az esetben van kiemelkedő jelentősége az iskolai erkölcstan oktatásnak.
3.2. Erkölcstan az iskolában
Az erkölcstan nem lehet elszigetelt tantárgy, alsó tagozaton szinte minden tantárgy tartalmába be
lehet építeni, a tanítói kreativitás bármire lehetőséget biztosít. A Kerettanterv alapján integrálható az
erkölcsi ismeret a vizuális kultúra, a magyar nyelv és irodalom, a környezetismeret, és a technika,
életvitel és gyakorlat tantárgyak tartalmába. Sikeresebb lehet az oktatás akkor, ha az erkölcsi normák
elsajátítása, alkalmazása az egész iskolai éltet behálózza, integráltan beépül a tantárgyakba, az etikai
kérdések az aktuális tananyaghoz kapcsolódva jelennek meg (Páll 2013).
A fiatalokra ráerőszakolt, nem megértett viselkedésformák ellenállást válthatnak ki. Alsó tagozaton
olyan módszereket kell alkalmazni az erkölcstan tanítása során, amelyek a gyermeki
tapasztalatszerzésen alapulnak. Segíteni kell a kicsiket abban, hogy a hétköznapok során fel tudják
fedezni az értékeket. A gyerekek az erkölcsi normákat nem a beszéd, hanem a cselekvés által sajátítják
el. Célunk ebben az életkorban az értéktudatosság alapkövének elhelyezése, amely csak úgy
valósítható meg, ha nagyon figyelünk egymásra, és együtt éljük meg a hétköznapi pillanatokat. A
gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt szükségük van a szabályokra, korlátokra, amelyek rendszert
adnak a világnak (Stöklin–Meier 2005).
Az erkölcsi nevelés fontos része az illendőség tanítása. Minden közösségben élő embernek meg kell
tanulnia az adott körben elvárt illemszabályokat, amelyek az együttélés alapjait biztosítják mind jogi,
mind pedig erkölcsi értelemben. Befolyásolják, irányítják a viselkedést, az egymással való érintkezést.
Fontos, hogy a gyermekek ne csak megtanulják a szabályokat, hanem a hétköznapok során alkalmazni
is tudják azokat (Kulcsár 2009). A fejlődés azonban nem csak az intézményes oktatáson múlik, hanem
a családi nevelésen is. A család, mint az első szocializációs színtér különböző útravalóval bocsátja
iskolába a gyermekeket. E tekintetben vannak előnyösebb és hátrányosabb helyzetű gyermekek.
Rendkívül fontos kiindulási alap az anyanyelv, mely esetében nagymértékű eltérés mutatkozhat a
szókincsben, valamint eltérő lehet a gyermekek szabálykövetése, viselkedése, valamint
problémamegoldó képessége a különböző helyzetekben.
3.3. Filmek, internetes források feldolgozása
Nem elhanyagolható modern világunkban a média erkölcsi értékformáló szerepe sem. A
gyermekekre erős befolyást gyakorolnak a tömegkommunikációs eszközök, elsősorban a számítógép,
az internet, valamint a televízió, kisebb mértékben a rádió és a színház. A gyenge szülői kontroll
mellett felnövekvő tanulókat a pozitív hatás mellett, nagyon sok káros negatív benyomás éri. A
szülőknek és a pedagógusoknak is nagyon kell figyelniük arra, hogy mely hatásokat erősítik meg,
illetve melyeket kell hárítaniuk. Így tanítják meg a gyerekeket arra, hogy később is szelektálni
tudjanak a jó és a rossz, a helyes és a helytelen között. A negatív erkölcsi szokások kialakulását meg
kell akadályozni, velük szemben prevenciót kell alkalmazni (Bíró 1976). Az erkölcstan óra keretében
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figyelembe kell venni azokat a filmeket, interneten megjelenő cikkeket, amelyekkel a gyerekek az
erkölcstan anyagához kapcsolódóan találkoznak. A filmélményről történő beszélgetés során a
gyerekek véleménye kikristályosodhat, fény derülhet a téves értelmezésre. Nem hagyhatjuk figyelmen
kívül a média hatását, mert a gyerekekben felhalmozódó káros hatások szorongáshoz, félelemhez
vezethetnek.
Az élmények egymás közti megosztásához azonban kölcsönös, feltétlen bizalomra van szükség a
pedagógus és a gyerekek között, és gyermekeknek is egymás közt. A megfelelő légkör
megteremtéséhez kiváló lehetőséget nyújt az első órán kötött szerződés, amely tartalmazza az
erkölcstan óra szabályait, és mindenki aláírja, aki elfogadja a feltételeket. A közösség a szerződés
pontjait közösen készíti el, de mindenképpen, ki kell térni a titoktartásra, egymás tiszteletére, egymás
érzelmeinek tiszteletben tartására (Páll 2013).
3.4. A mese által nyújtott lehetőségek
Alsó tagozaton az erkölcsi nevelésre nagyon jó lehetőséget biztosítanak az olvasókönyvi
szemelvények és a mesék. A gyerekek saját erkölcsi dilemmáikra a mesék hallgatása, feldolgozása
során kapnak választ, szerepjátékokba burkolva fejezik ki saját gondolataikat. Az állatmesék
feldolgozásánál az állatokhoz tartozó tulajdonság megtöltésével kiváló alkalom nyílik az emberi
értékek összegyűjtésére, a fogalmazás óra során pedig lehetőség nyílik a fogalmak alkalmazásra,
tudatosítására. Fontos, hogy a feldolgozás folyamatában mindig biztosítsunk lehetőséget beszélgetésre,
a gyerekek véleményének kifejtésére. A „jó tündér” feladattal, melynek során a gyerekek a rossz
tulajdonságokat átalakíthatják jó tulajdonsággá, lehetőséget kapnak saját, a társadalmi értékeknek nem
megfelelő viselkedési formáiknak átgondolására (Burai 2013). A mese az erkölcsi érzék fejlesztésének
hatékony eszköze. A mesélés interakciós helyzeteiben, a mesélő és a gyermek közti kapcsolatban, a
mese tartalmában számos fejlesztési lehetőség rejlik. A mese a gyermek lelkivilágán keresztül hat. A
mese feldolgozása során az életkori sajátosságok figyelembevételével, a csoport összetételéhez
igazodva különböző módszerek alkalmazhatók, melyek segítenek feloldani a gyermekek erkölcsi
dilemmáit. Kisebbeknél hatékonyan alkalmazható a mesehallgatás, a bábos feldolgozás, a történethez
kapcsolódó rajzolás, gyurmázás. Nagyobbaknál megjelenik már a meseolvasás, átalakítás,
dramatizálás valamint az önálló mesealkotás. Arra kell törekedni azonban, hogy az erkölcsi tartalmak
közvetítése élményt jelentsen a gyermekek számára, és ne osztályzattal szankcionált kötelességként
jelenjen meg számukra az iskolai tananyagban (Péter–Deák 2013). A nyitott végű mesék szabadon
történő befejezése, és eljátszása a gyerekek kreativitását fejlesztve lehetőséget nyújt a problémák
átélésére. Az erkölcsi normák a cselekvés során válnak belsővé.
3.5. Az erkölcstan óra helyszíne
Hazánkban a gyerekek az iskolákban sorokban elhelyezett padokban ülnek, egymás előtt, mögött.
A pedagógus a padokkal szemben az asztalnál ül, vagy szemben áll a gyerekekkel. A padoknak az
ilyen módon történő elrendezése a pedagógus számára lehetővé teszi, hogy minden tanulóval
szemkontaktust teremtsen, de a kicsik egymásnak háttal ülnek. Az lenne az optimális, ha minden
osztályban lenne egy sarok, kör alakú szőnyeggel, ahol színes mesepárnákon ülhetnének a gyerekek. A
foglalkozás keretes szerkezetével a kicsik számára a biztonság, az állandóság nyújtható. Az óra
kezdetén a mesegyertya meggyújtása, egy ének közös eléneklésével mindenki elcsendesedik és
ráhangolódik a beszélgetésre. A foglakozást a gyertya közös elfújásával zárja a csoport. A színes
párnák a vidám hangulat mellett lehetősé teszik a véletlenszerű, gyors csoportalkotást is. A padmentes
tér segíti a közvetlen, személyes kapcsolat kialakítását, az iskolai színtértől való elvonatkoztatást,
emellett lehetővé teszi a tér gyors színházzá történő alakítását. Az ízlésesen berendezett mesesarok,
esztétikus környezet segíti feloldani a gátlásokat és fokozza a gyermekek élményét. A csoportos
beszélgetéseket a kör alakzat segíti, mivel a foglalkozás összes résztvevője látja a szóbeli
kommunikációt támogató metakommunikatív jeleket.
Mesesarok hiányában az osztályterem egyszerű átalakításával, a padok eltolásával, a székek körbe
állításával könnyen kialakítható a beszélgető kör, amely a nagyoknál is segíti a ráhangolódást, a
személyes kapcsolat kialakulását, a feszültség, a szorongás, a félelmek oldását.
Jó idő esetén a szabadban is megteremthető a kellemes légkör a beszélgetéshez. Az egyes erkölcsi
témákhoz kapcsolódóan külső helyszín is választható, ahol a személyes élményszerzés biztosítható.
Egy festményhez, szoborhoz kapcsolódó szemléletformáló beszélgetésre a múzeum kiváló helyszínt
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nyújt. Egy színdarab élményeinek megbeszélésére, egy filmhez kapcsolódó élményfeldolgozásra, az
előadás megtekintse után a színházban, moziban is sor kerülhet. Egy tanulmányi kirándulás
lehetőséget nyújt a környező világ, a kulturális-nemzeti közösség, az épített tárgyi világ, valamint a
technikai fejlődés hatásainak komplex megismerésre.
Az iskola falainak átlépése közelebb viszi a gyerekeket a világ felfedezéséhez, összefüggéseinek
feltárásához, rendszerének feltérképezéséhez.
4. Összegzés
A fent bemutatottak mind azt igazolják, hogy minden korosztály számára létezik számos olyan
módszer, amely lehetővé teszi, hogy társadalmunk erkölcsi normáit a gyerekek élményen keresztül
sajátítsák el, tanulják meg alkalmazni. Kiemelendő, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelően
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a felnövekvő nemzedék átélhesse az életszituációkat, és saját
maga találja meg az utat a társadalom által is preferált viselkedésformákhoz. Mesék, történetek
feldolgozásával, szituációs játékok segítségével, a pedagógus indirekt irányításával a gyerekek saját
maguk építhetik fel értékvilágukat. A beszélgetések és viták során lehetőség nyílik a társadalmi
elvárások megismerésére, az egyéni vágyak kifejezésére, a félelmek eloszlatására, valamint a jövőre
vonatkozó elképzelések kialakítására. Az interaktív módszerek lehetővé teszik az erkölcsileg helyes
gondolkodásmód fejlesztését. A problémahelyzeteket célszerű a gyermekek világából, az osztály
életéből meríteni. Az elnémuló, elmagányosodó társadalmunkban a beszélgetéseknek kiemelt
jelentősége van, melyek során minden gyermeknek lehetősége nyílik, saját álláspontjának kifejtésére.
Az ilyen módon felépített foglalkozások megkönnyítik az erkölcsi fogalmak megértését. Az erkölcstan
óra a legtöbb esetben csak vitaindító, mivel a gyermekek az óra után a pedagógus nélkül is
megvitatják a problémákat. A szituációteremtéssel, játékokkal a tanulók helyzet-felismerési
képességeinek alakulását is elősegíthetjük. A módszer alkalmazásával meggyőződhetünk arról, hogy a
gyermekek erkölcsi ítéletalkotása helyes-e.
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ACQUISITION OF BASIC ETHICS IN PRIMARY SCHOOLS
BENCÉNÉ FEKETE ANDREA
Summary
General rules and behavioral norms determining our life are already acquired in early childhood,
in kindergarten, even though in latter life stages individual progress may overwrite some of these
rules. In Hungary from schoolyear 2013/14 parents may decide for their children to learn Religion or
Ethics in primary school. the aim of Ethics classes is not making children scared, but to help them
learn playfully, how they should behave in everyday life. It is important for them to understand why
they should behave so, and make these patterns interiorize by time. Ethical education has three basic
pillars, which are built and based on each other: knowledge of concepts and norms, thinking and
ethically correct behavior. With the help of stories, simulations and the indirect guidance of
pedagogues, children can build up their own value system Interactive methods enhance the
development of ethically correct thinking.
Keywords: acquisition of ethics, primary school
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GLOBALIZÁCIÓ, GEOPOLITIKA, HÁLÓZATOK
BERTALAN PÉTER
Kaposvári Egyetem, Kaposvár, Magyarország
A modern történettudomány által közvetített ismeretanyag a reális nemzeti önértékelés egyik
legfontosabb alkotóeleme. Nagyon a felelőssége azoknak a döntéshozóknak, akik napjaink
oktatáspolitikáját alakítják, hiszen a modern történelem oktatása a XX. század összetett társadalmi,
politikai, gazdasági folyamatainak megértetése a jövő nemzedékével csak kiválóan felkészült, a
legmodernebb kutatási eredményeket rendszerezni, tanítványaik felés hitelesen közvetíteni tudó
pedagógusok segítségével lehetséges. A legmodernebb kihívás a hálózatokban való gondolkodás
elsajátíttatása. Bonyolult, modern világunkat gazdasági-társadalmi hálózatok szövik át. A hálózatok
mozgásának törvényszerűségeit felismertetni a tanulókkal, a hálózati kapcsolatok tudományos
alkalmazásának tudatosítását megértetni modern, tudományos szemléletet követelő szaktanári feladat.
A globalizáció mindennapjainkat meghatározó fogalom. A világgazdaságra gyakorolt hatását, a
hálózati szemlélet kialakítását tudatosítani kell a jövendő nemzedékekben. Olyan politikai, gazdasági
folyamatok jellemzője, amely térben és időben, földi méretekben egyaránt befolyásolják az emberiség
sorsát. A globalizáció összeköti az idő három rétegét a múltat, a jelent és a jövendőt. A kontinuitás a
nagy történelmi összefüggéseknek tömör kifejezője. A globalizáció modern értelemben a nagy
földrajzi felfedezésekkel kezdődik, majd a gyarmatbirodalmak megszületésével teljesedik ki. Ez
földrajzi, térbeli dimenziójának jellemzője, időben elhúzódó folyamat. Az ipari forradalommal együtt
járó technikai fejlődés felgyorsítja tempóját, így kapcsolja össze a hosszú XIX. és a rövid XX.
századot. Az első és a második világháborúban pusztítóan bizonyítja erejét. A második iparitechnikai forradalomban új formát ölt és ezáltal a XXI. század történéseinek releváns összetevője. Az
emberiség fejlődése eljutott arra a fokra, hogy az átlagember közvetlenül érzékelni tudja. Amikor a
mobiltelefont, az internetet használjuk, a televíziót nézzük, részesei vagyunk a globalizáció
jelenségének.
A globalizáció fogalmát több történelembölcseleti elmélet használja fel és jellemzi a maga
szempontjából. Ezek között több hasonlóság, ellentmondás található, mert az adott történelmi helyzet
determinálja az elmélet tartalmát, a megfogalmazó szándékát.
A modernek tekinthető történelmi időben az első elméleti rendszer Marx és Engels nevéhez fűződik. E
filozófiai rendszer alapvető gondolata a folyamatos történelmi, társadalmi fejlődés, amely spirálszerű
alakzatban halad egyre feljebb, míg el nem éri a legfejlettebb fokot, a kommunizmust. A fejlődés
mozgatórugója a társadalmi ellentétek egysége és harca. Ez a dialektika elméleteként ismert a
filozófiában. Minden változásnak két attribútuma van a mennyiségi és minőségi tényező. A felsorolt
megállapítások Marx és Engels paradigmarendszerében egyaránt vonatkoznak a természeti és
társadalmi törvényszerűségekre. A társadalomra vonatkozó megállapításaikat kiegészítik a forradalmi
elmélettel. A forradalmat a történelem mozdonyainak tartják. A modern világ hatalmi erőviszonyainak
jellemzésére a világ gazdasági és politikai felosztását , majd újra felosztását használják. Ez utóbbi
jelentkezik a két világháborúban. Bár a marxista filozófiát ma már túlhaladottnak tartjuk, eltekinteni
tőle nem lehet, mert a XX. század politika elméletei átveszik e filozófiai rendszer egyes téziseit és
automatikusan továbbörökítik.
A második évezred vége és a harmadik évezred eleje globális méretű változásokat hoz. A gorbacsovi
peresztrojka következményeként összeomlik a Szovjetunió által vezette hatalmi blokk. Ez megrengeti
a világot. 2001. szeptember 11-én az emberiség tanúja az Alkaida terrorszervezet merényletének New
Yorkban. Az USA bankjainak csődje évezredünk kirobbantja az 1929-31-eshez hasonló gazdasági
világválságot.
Három globális méretű történés következményeként újabb világmagyarázó elméletek születnek. A
Szovjetunió vezette hatalmi blokk összeomlása ihlette a neves amerikai-japán szociológus Francis
Fukuyama elméleti következtetését. E szerint a „liberális demokrácia az emberiség ideológiai
fejlődésének végpontja, a kormányzás végső formája, s mint ilyen az egyetemes történelem vége
lehet.” (Fukuyama 1994: Fülszöveg) Fukuyama szerint az amerikai liberális demokrácia győzni fog az
egész világon. A bestselleré vált könyv éles vitákat okozott. Ennek egyik megnyilvánulása
Emmanuel Todd A birodalom után című kötete, amelynek alcíme Tanulmány az amerikai rendszer
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széteséséről. Fukuyama az éles vitákra A nagy szétbomlás című monográfiájában reagál a kritikákra.
Keresi a megoldást az általa felvetett kérdésre, s arra a megállapításra jut , hogy a szétbomlást nagy
„újjászerveződésnek” kell követnie, ez olvasható A nagy szétbomlás fülszövegében. Fukuyama
szerint több társadalmi modell létezik, amelyek a maguk fejlődési törvényei szerint fejlődnek tovább.
Ilyen például a japán, a német modell. A kaotikussá váló világ magyarázataként született Samuel P.
Huntington A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása című monográfiája Fukuyama
könyvének világsikerével vetélkedő alkotás. Huntington monográfiájának fülszövege összefoglalja a
szerző gondolatmenetének lényegét: „Meglehet, Huntingtonnak igaza van: távoli jövőnket talán
valóban nem a felvilágosodás és a racionalizmus fogja meghatározni, nem a sokak által egyetemesnek
tekintett vagy hitt nyugati értékek elterjedése, hanem az ösztönök és a lokális értékek (és előítéletek)
köré szerveződött törzsi lét. Meglehet, nem a szabadság, egyenlőség és szolidaritás hármasa lesz az az
alapérték, mely meghatározza az együttélés mikéntjét, hanem a különböző kultúrák, civilizációk
egymásra jobbára összeegyezhetetlen értékeinek állandó, esetleg ideig-óráig békés mederbe terelhető,
de mindig kiújulással és összecsapással fenyegető konfliktusai.” (Huntington 1998: Fülszöveg)
A globalizációs elméletekben a racionalitás és az irracionalitás egyaránt megtalálható. Az
irracionalitás hat a fantáziára, ez teszi az elméleteket népszerűsítő alkotásokat olvasottá, ugyanakkor a
tények racionális figyelembe vétele növeli tudományos rangjukat, valóságra való utalásukat. A
globalizációval kapcsolatos elméletek jellemzője bizonyos egyoldalúság. Kiemelik a sokszínű valóság
egy-egy tényét, jellemzőjét, azt felnagyítva, eltúlozva megfeledkeznek a részletekről, az aprónak
látszó, de lényeges összefüggésekről. Fukuyama az amerikai modell – demokrácia elterjedéséről
gondolkodik, Huntington a civilizációk összecsapásában látja a világrend átalakulását. Fukuyama
maga is belátja, hogy elmélete sántít, hogy a liberális gondolkodás, az amerikai demokrácia
modelljének elterjedése ütközik a valósággal. Két nagyméretű tanulmányában (A nagy szétbomlás,
Bizalom) keresi a kiutat az emberiség számára az előre menekülés szempontjából. A civilizációk
összecsapásának huntingtoni gondolata alkalmasnak látszik a világ sokszínű politikai, társadalmi
jelenségeinek bemutatására. Tetszetős, élvezetes, olvasmányos, elgondolkodtató előadásmódja csupán
a jelenségek felszínével foglalkozik, de nem hat a reálpolitika mélyebb rétegeire. Újabban a
geopolitika kifejezés pótolhatja azt a hiányt, amely a valóság megközelítésének legjobb eszköze.
Tömören összefoglalja a legújabb, globalizmusról szóló elmélet lényegét. A geopolitikai gondolkodás
a történeti és elméleti szintézis megteremtése: „… a geopolitika a nemzetközi viszonyok rendszerében
szerepet játszó, azt alakító módon befolyásoló, különböző típusú és szervezettségű szereplők változó
tartalmú földrajzi térben zajló interaktív küzdelmeinek és kapcsolati hálójának vizsgálatával
foglalkozik.” (Szilágyi 2013: 122) „… A geopolitika ugyanakkor mint a nemzetközi viszonyok
elméletének térbeli és részben földrajzi aspektusaival foglalkozó multidiszciplináris
társadalomtudomány tárgyát és tevékenységének irányát tekintve szüntelenül új horizontok és
perspektívák kutatására, felfedezésére, korábbi történelmi korszakokban megoldottnak vélt kérdések
ismételt felvetésére, végiggondolására ítéltetett.” (Szilágyi 2013: 125) Jól mutatja e multidiszciplináris
tudomány globális jellegét az ötdimenziós térben való gondolkodás: „A hagyományosnak tekinthető
hármas megközelítés az űrtér, avagy világűr (Aerospace), valamint a szélesebb értelembe vett
információs szféra (Infosphere) részét képező cybertér jelenségével bővült.” (Szilágyi 2013: 125)
Megszokott földi térszemléletünk újabb dimenzióval bővült: „Aki ellenőrzi az alacsony magasságú
orbitális röppályát, ellenőrzi a Föld-közeli űrteret. Aki ellenőrzi a Föld-közeli űrteret, uralja a Földet.
… A földkörüli orbitális pálya esetében az űreszközök keringési távolsága szerint megkülönböztetjük
a 150-től 800 kilométeres magassághoz tartozó alacsony magasságú röppályáját, a 800-35000 km
magasságban keringő közepes magasságú röppályát, valamint a 35000 kilométeres magasságot
meghaladó távolságban keringő magas röppályáját. Beszélhetünk a Földdel együtt forgó, a Föld
felszínétől 36000 kilométer távolságban, az Egyenlítő síkjában keringő, 24 órás keringési idejű
geostacinarius orbitális röppályáról is.” (Szilágyi 2013: 125–127)
A geopolitikai szemlélet központi gondolata a magterület fogalma. A geopolitika elmélet kiemelkedő
képviselője Mackinder szerint a jelenlegi figyelem központjába került az orosz magterület a Lénavidéktől nyugatra húzódik. Észak- déli és kelet-nyugat irányú kiterjedése egyaránt 2500 mérföld.
Lakosainak száma 170 000 000. A Léna-vidék természeti tartalékaival kiegészülve stratégiailag
nagyon előnyös pozíciót biztosít Oroszországnak. (Szilágyi 2013: 46–47)
Európát Mackinder két félre osztja. A felosztási vonal a Balti-tenger észak németországi partjától
indul, majd Berlin, Bécs irányában folytatódik Németország keleti határa mentén, majd Ausztrián
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áthaladva Fiuméig tart és fordul az Adriai-tenger déli partja felé. Végighalad a déli parton, majd a
Balkán-félsziget Görögországhoz tartozó legdélibb pontján ér véget. (Szilágyi 2013: 41)
Mackinder a XX. század első felének hatalmi viszonyai szerint gondolkodik, amikor a németek és
szlávok közötti hatalmi egyensúlyt említi a magterületen. Ebből az elméletből felsejlenek a napóleoni
és hitleri világhódító tervek. Mackinder a modern globális világlátás hatására fogalmazta meg
geopolitikai elméletének sarokpontjait: „Aki uralkodik Kelet-Európában, kormányozza a magterületet.
Aki uralkodik a magterületen, kormányozza a világszigetet. Aki uralkodik a világszigeten,
kormányozza a világot.” (Szilágyi 2013: 45) A világsziget fogalma Eurázsiára vonatkozik.
A mackinderi geopolitika lényegének summázása után felmerül a kérdés, hogy Fukuyama hipotézise
az amerikai világbirodalomról milyen mértékben valósult és valósul meg. Emánuel Todd részletesen
elemzi a hipotézis feltételeit. A gondos elemzés a tények figyelembe vételével arra a következtetésre
jut, hogy az elképzelt amerikai rendszer szétesett, így végkövetkeztetésében megegyezik Fukuyama
„A nagy szétbomlás”-ának gondolatával.
A múlt és a jelen idő használata napjaink és a közelmúlt geopolitikáját tekintve indokolt. A múlt és a
jelen közötti kapcsolatban a múlt folyamatosan visszabeszél, hat a jelenre, meghatározza a közeli jövőt
is. Ebben az összefüggésben kell vizsgálnunk a magterületen jelenleg lejátszódó ukrajnai eseményeket
is.
A Szovjetunió felbomlásával megszűnt a kétpólusú világ. Oroszország azonban állva maradt. A
Független Államok Közössége reprezentálja a történelmi kontinuitást. Az USA világhatalmi ellenfele
térdre kényszerült, de ebből az állapotból fel tudott állni. A magterület egy jelentős részének
birtokában maradt és megtartotta politikai befolyását.
A geopolitika a szigorú realitás terepe. Az új orosz politika az USA-val a felek egyenrangú
partnerségén alapuló kapcsolatot kíván kialakítani. Az USA azonban ebben a kapcsolatban nem
vállalta a partneri viszonyt. Oroszország bizalma meggyengült a nyugattal szemben. Oroszország
eurázsiai geopolitikai helyzete a magterület fontos része feletti uralom megtartása miatt a világpolitika
kulcskérdése maradt. Moszkvát nem lehet figyelmen kívül hagyni Délkelet-, valamint Kelet-KözépEurópa és a Közel-Kelet biztonsága szempontjából a nemzetközi terrorizmus világpolitikai rangra
emelkedése miatt. 1996-ban Oroszország az Európa Tanács tagja lett, majd 1997 közepén megszületett
a NATO és Oroszország között a Kölcsönös Kapcsolatok Együttműködés és Biztonság Alapokmánya.
A hatalmi pozíció szempontjából Oroszország számára Ukrajna lett a központi kérdés. Ukrajna
helyzete ambivalens. Középhatalomnak számít, de nagyon szegény állam. Zbigniew Brzezinski neves
lengyel származású amerikai politológus tömören jellemzi Ukrajna geopolitikai pozícióját 1995-ben:
„Ukrajna zavartalan önállósága egyértelműen a posztszovjet pluralizmus legdöntőbb és
leglényegesebb megnyilvánulása.” A Kreml releváns stratégiai céljának tekinti elsőbbségi jogát
Ukrajna bármilyen formájú újra-elnyerésére az Atlanti szövetséggel és az EU-val szemben. Ukrajna
megindult a plurális demokrácia kialakításának útján. 1996-ban fogadta el a parlament az új
alkotmányt. Az új út megtétele sok nehézséggel jár. A plurális demokrácia kialakítását, a gazdasági és
politikai reformokat a hatalommegosztás kérdése lassítja. Az államelnök és a parlament közötti
kompromisszumot tükrözi az új alaptörvény. Janukovics államelnök azonban a putyini példa alapján
erősen szűkítette a parlament jogait és az elnöki hatalmat diktatórikussá tette. Ukrajna nagy nehéz- és
hadi ipari kapacitással rendelkezett, ennek átalakítása nagy anyagi erőt igényel. Az életszínvonal
fellendítéséhez újfajta gazdasági struktúrára van szükség. A gazdaság átalakítására nem állt
rendelkezésre elegendő támogatás, hitelt sem kapott az ország. A GDP, valamint a reálbér 1991 óta
minden évben csökken az ipari és mezőgazdasági termeléshez hasonlóan. Az 1994-től gyorsuló
privatizációt a félmegoldások jellemzik. Ukrajna gazdasága sok szálon kapcsolódik Oroszországhoz.
A stratégiai szénhidrogének, a kőolaj 90%-át, a földgáz 60 %-át Oroszországtól kell beszerezni.
Stratégiai ütközéspont a Krím-félsziget. Ennek oka a fekete-tengeri flotta felosztása, a 10 milliós orosz
kisebbség lojalitása. A félszigeten a lakosság 60 %-a orosz, 32 %-a ukrán, 6,8 %-a tatár. A félsziget
katonai szempontból a Fekete-tenger feletti ellenőrzést biztosítja. Geopolitikai szempontból katonai
infrastruktúrája, kikötői kiemelkedő fontosságúak. 1992-ben autonómiát kapott a térség. A flotta
felosztása miatt ellentét bontakozott ki az orosz és az ukrán fél között. 1995-ig a flotta feletti
parancsnokságot átmenetileg együtt gyakorolták. Ukrajna függetlenné válásakor Oroszország
elvesztette odesszai és szevasztopoli bázisait a Krím-félszigeten. 1993-ban a két államfő
megállapodott a flotta megfelezésében. Szevasztopolt az orosz flotta bérleti díjért használja. 1995-ben
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felosztották a megmaradt nehéz egységeket. Ezzel Ukrajna lett a második legnagyobb tengeri hatalom.
(Pap–Tóth 2002: 247–248)
Krím történetének érdekes momentuma, hogy 1954-ben Hruscsov, aki maga is ukrán származású az
SZKP főtitkári minőségében, mint a Szovjetunió első embere a sokáig orosz tulajdonban levő Krímfélszigetet átadta Ukrajnának. Bonyolítja Krím helyzetét, hogy Ukrajna nukleáris fegyvermentesítése
fejében garantálta és elismerte a félsziget Ukrajnához való tartozását.
Kelet-Ukrajnában az egy tömbben élő orosz lakosság száma 8,5 millió. Ez teszi hasonlóvá a Krím és
Ukrajna helyzetét. A szovjet korszakban a Donyeck-medence ipari körzetében felépülő új gyárak
szükségletét kialakítandó telepedett át az oroszok többsége. (Pap–Tóth 2002: 248)
Oroszország helyzetét a Szovjetunió felbomlása után tehát nemzetközi egyezmények garantálták,
jelezve, hogy az orosz hatalom fontos szerepet játszik a magterület politikai egyensúlyának
megőrzésében. Ezért kell feltenni a kérdést, hogyan és miért vált Ukrajna és Oroszország viszonya
Európa és a világ stabilitásának fontos kérdésévé. Geopolitikai szempontból már a Szovjetunió
felbomlásának pillanatában felismerték a nagyhatalmak, hogy Nyugat és Kelet politikai törésvonala
mentén bármikor politikai földrengés lehet, ezért bástyázták körül Oroszország biztonságát államközi
egyezményekkel. Ezek Ukrajna stabilitásához is hozzájárultak. A sokféle garanciát azonban
bizonytalanná tették a globális változások, amelyek a lokális tényezőkkel együtt politikai
földrengéshez vezettek. A század elején kirobbant gazdasági és pénzügyi világválság a romló
életszínvonalú civil lakosságot szembefordította Ukrajnában a diktatórikus elnöki hatalommal. A
válságból való kiutat az EU-hoz való csatlakozás kínálta. Az Európai Unióval társulási szerződést
aláírni akaró Janukovics elnök nehéz helyzetbe került. A tárgyalásokat megszakítva Moszkvába
távozik. Putyin felismerve a kedvező alkalmat Oroszország helyzetét a félre érthető körülmények
között meg akarja erősíteni. Minden eszközt felhasznál arra, hogy a kétes szituációban a maga javára
billentse a mérleget. Úgy látszik, hogy a helyzet Krím-félsziget sorsát tekintve Oroszország számára
kedvező. Az orosz katonai erőfölény és az orosz lakosság nagy száma miatt Oroszország geopolitikai
helyzete egyértelmű. Az orosz nyomulás megállítására a tárgyalásos, kompromisszumos alternatíva
mellett a megtorló gazdasági intézkedések vezethetnek eredményre, de ez is megkérdőjelezhető.
Szemléletes adatok bizonyítják Oroszország gazdasági helyzetének alternatíváit. „Oroszország és az
Egyesült Államok 2001-ben 10 milliárd eurónak megfelelő üzletet bonyolított egymással, míg
Oroszország és az EU 75 milliárdot, azaz ennek 7,5 szeresét. Oroszország az USA-t nélkülözheti
Európát viszont nem. Oroszország az USA ellensúlyozását kínálja Európának mind katonai mind az
energetikai források biztosítása terén. Az üzlet csábító.” (Todd 2003: 174–175) „Ukrajna kereskedelmi
kapcsolatai mindenesetre azt mutatják, hogy az ország főleg Oroszországtól, Európától és az USA
fennhatóságán kívül eső területektől függ. Ukrajna 2000-ben 8040 millió dollár értékben importált az
egykori Független Államok Közösségéből, 5916 millió dollár értékben pedig a világ többi részéből,
főleg Európából. Mindeközben az Amerikából érkező javak és szolgáltatások teljes importjának 1,4%át teszik ki.” (Todd 2003: 193)
Oroszország számára katonai szempontból az a legfontosabb, hogy a NATO ne tudja érdekeltségi
szférájába vonni Ukrajnát. A bonyolult politikai helyzet megoldására a háttérben folyó tárgyalások
kínálják az alternatív megoldásokat.
IRODALOMJEGYZÉK
Francis Fukuyama 1994. A történelem vége és az utolsó ember. Budapest: Európa Kiadó.
Samuel P. Huntington 1998. A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Budapest: Európa
Könyvkiadó.
Szilágyi István 2013. Geopolitika. Pécs: Publikon Kiadó.
Pap Norbert –Tóth József 2002. Európa politikai földrajza. Pécs: Alexandra Könyvkiadó.
Emmanuel Todd 2003. A birodalom után. Budapest: Allprint Kiadó.

48 3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE
GLOBALIZATION, GEOPOLITICS, NETWORKS
PETER BERTALAN
Summary
Modern social sciences are based on abstraction and integrated knowledge. One of the most
typical characteristics of the recent educational system is conveying of up-to-date practical knowledge.
The basic requirements of modern History teaching include the development of multi- and
interdisciplinary way of thinking, formulating the abstraction skills and raising high schools studens’
time and space dimension.
Globalisation began in the 16th century, with the first circumnavigation of the earth. 19th century
colonisation meant a big expansion in world trade and invesment. Globalisation is an economic
systems, trough the growth of multinational and transnational corporations. Globalisation entails
political, technological, environmental and cultural cross-border exchange and links, wich connect
individuals, communities, businesses and governments, all over the world. Religion is an integral part
of a society’s development, shaping its social and framework and system of values.
Keywords: modern social scienses, knowledge, globalization
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PRIPREMANJE I PROVOĐENJE NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA I
STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA RAZREDNE NASTAVE
EDITA BORIĆ, MAJA RUNJE
Učiteljski fakultet u Osijeku, Hrvatska
Sažetak
Pripremanje za nastavu je proces koji se provodi paralelno s nastavnim radom i zahtjeva od
učitelja da promišlja o vlastitoj nastavnoj praksi. Kvaliteta nastave ovisi o učiteljevim osobnim i
stručnim kompetencijama, motivaciji te načinu na koji učitelj shvaća svoju nastavnu ulogu u tom
procesu. Suvremena nastava stavlja učenika u središte nastavnog procesa, a pred učitelja se stavljaju
brojni zahtjevi i obveze kako bi nastavni proces bio uspješan. Posebnu pozornost učitelj treba posvetiti
planiranju sadržaja i aktivnosti učenika za svaki nastavni sat.
Cilj je ovog rada utvrditi kako se učitelji razredne nastave pripremaju za nastavni sat, usmjeravaju li
nastavu Prirode i društva na učenika i kako se usavršavaju tijekom svog rada u školi. U istraživanju je
sudjelovala 181 učiteljica razredne nastave u Republici Hrvatskoj.
Najveći broj učitelja prilikom pripremanja nastave Prirode i društva određuje cilj nastavnog sata i
sadržaj nastavne teme. Tijekom nastavnog sata Prirode i društva najveći broj učitelja uključuju,
motiviraju učenike i prilagođavaju nastavu mogućnostima i potrebama učenika. Dvije trećine učitelja
razredne nastave se stručno usavršava. Prilikom pripremanja manji broj učitelja proučava literaturu i
određuje trajanje pojedine etape sata. Tijekom sata Prirode i društva mali broj učitelja potiče kritičko
mišljenje kod učenika te nedovoljno potiču učenike da povezuju nastavne sadržaje sa sadržajima
drugih predmeta.
Ključne riječi: pripremanje nastave, provođenje nastave, stručno usavršavanje, Priroda i društvo,
učitelji razredne nastave
1. Uvodna razmatranja
Učitelj razredne nastave se za svaki nastavni sat priprema i planira nastavni proces. Kako bi
nastavni proces bio uspješan, učitelj treba posjedovati određene kompetencije do kojih dolazi
obrazovanjem i cjeloživotnim stručnim usavršavanjem. Nacionalna je odgojno-obrazovna politika
usmjerena na stvaralaštvo, inovativnost, kompetitivnost, osposobljenost za usavršavanje te potrebu
cjeloživotnog obrazovanja učitelja (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006).
U nastavni proces je važno uključiti učenike, prilagoditi im nastavu te ih neprestano motivirati i
poticati. Nastava treba biti usmjerena isključivo na učenika (Boras, 2009). Takvu nastavu mogu
ostvariti oni učitelji koji će trajno unaprjeđivati sebe kao osobu i profesionalca kako bi bili uspješniji u
budućnosti (Ljubetić i Kostović-Vranješ, 2008). Čitav proces formalnog obrazovanja usmjeren je na
stjecanje pedagoške kompetencije učitelja te ostalih čimbenika odgojno-obrazovnog procesa, jer samo
pedagoški kompetentni pojedinci mogu poručiti dobre odgojno-obrazovne rezultate. Pedagoška
kompetencija učitelja nije statična, ni jedinstvena kategorija, ona se mijenja, nadopunjuje, nadograđuje
i usavršava te je pod utjecajem niza čimbenika u stalnoj interakciji. Upravo zbog toga, suvremena
odgojno-obrazovna praksa treba takvog učitelja koji će trajno unaprjeđivati sebe kao osobu i
profesionalca, kritički promišljajući i mijenjajući svoju sadašnjost kako bi bio uspješniji u budućnosti
(Ljubetić i Kostović-Vranješ, 2008).
Vujačić i Avramović (2008) navode kako suvremena nastava stavlja pred učitelje nove izazove, što
iziskuje kontinuirano stručno usavršavanje. Autori smatraju kako kvaliteta nastave ovisi o učiteljevim
osobnim i stručnim kompetencijama, motivaciji te načinu na koji učitelj shvaća svoju nastavu i ulogu
u tom procesu, prilagođavanje nastave učenicima, primjena interaktivnih metoda, uspostavljanje
pozitivne komunikacije, pozitivno ozračje u razredu te suradnja s roditeljima i lokalnom zajednicom.
Prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu (2010) predlažu se otvoreni didaktičko-metodički sustavi
koji učiteljima, ali i učenicima pružaju mogućnosti izbora sadržaja, metoda, oblika i uvjeta za
ostvarivanje programskih ciljeva (Nacionalni okvirni kurikulum, 2010).
Prihvatimo li tvrdnju da škola stoji i pada s učiteljem, kako naglašava Medveš (1990), onda valja
prihvatiti i činjenicu da u lošem obrazovanju učitelja leži temeljni uzrok slabosti odgojno-obrazovnog
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sustava. Postoji, dakle potreba za otvaranjem prostora zajedničkoj i kontinuiranoj inicijativi
cjeloživotnog obrazovanja i kreativnosti učitelja iz školske prakse i šireg kruga znanstvenika i
stručnjaka na različitim razinama. Učitelji moraju pronaći ravnotežu između individualnoga lokalnog,
nacionalnog i globalnog, između tradicije i suvremenosti, između kompetitivnosti i kooperativnosti i
osiguravanja jednakih mogućnosti za sve u humanističko-razvojnom pristupu i pluralizmu pedagoških
koncepcija (Mlinarević i Borić, 2007).
Suvremeno društvo zahtijeva učitelja koji je stručan, kreativan, refleksivan, kritički orijentiran
profesionalac, medijator, akcijski istraživač, a od škole traži da bude radosno mjesto življenja i učenja
djece i odraslih (Stoll i Fink, 2000).
Učitelj će, svoje profesionalne kompetencije razvijati istraživanjern, provjeravanjem, procjenjivanjem
i samoprocjenjivanjem te stalnim dograđivanjem i obogaćivanjem svoje prakse koja je usmjerena
prema učeniku.
Unapređivanje poučavanja pretpostavlja obvezu učitelja da ispituju svoje postupke kako bi uvidjeli
jesu li još prikladni za učenike ovoga vremena.
Ona traži od učitelja odvajanje vremena za senzibilizaciju, učenje i samorefleksiju. Unapređivanje i
promjene svakako trebaju krenuti od učitelja. U tome mu pomaže samorefleksija o djelotvornosti
pripreme, izvođenju nastave različitim metodama rada, komunikaciji i socijalnim vještinama
važnim za uspješnije planiranje, kao i stručna literatura te iskustva kolega (Senge i sur., 2002).
Kontinuirano usavršavanje omogućuje učiteljima da zadovolje i osobne i profesionalne potrebe, sto
potiče i razvoj njihove autonomije.
Kako je učitelj neprestano pred profesionalnim izazovima, promjenama, zahtjevima i tehnologijskim
inovacijama, posebice danas, potrebna je nova koncepcija cjeloživotnog učenja, o kojoj se puno
govori u posljednjih desetak godina.
Izrazito je važna povezanost i uvažavanje među institucijama koje obrazuju učitelje, sveučilišta,
agencija za odgoj i obrazovanje i škola jer to jača učiteljevu samorefleksiju i želju za istraživačkim
radom. Program profesionalnog razvoja učitelja može biti u obliku individualnog učenja, tematskog
skupnog rada nekoliko učitelja, umrežavanja skupine učitelja na istom projektu i u obliku
akreditiranih tečajeva. Učiteljima bi trebalo omogućiti da više uče timskim radom i na seminarima
koji će pridonijeti poboljšanju njihova umijeća poučavanja, komunikacijskih i socijalnih vještina i
motivacije.
Odgojno-obrazovni proces, ima svoj prirodni tijek obično nazivan artikulacija odgojno-obrazovnog
nastavnog procesa (Bežen, 2008). No, tijek nastavnog procesa, nije do kraja određen te u njemu
sudjeluju različite sastavnice i činitelji: učitelj, učenik, nastavni sadržaji, komuniciranje u nastavi,
oblici rada, metode rada, materijalno-tehnički temelji nastave, planiranje nastave te metodičko
oblikovanje nastave (De Zan, 2005).
Pripremanje je za nastavu sastavni dio radnog procesa za koji se učitelju priznaje i posebno radno
vrijeme. Priprema za nastavni sat je obvezna jer se ni jedan nastavni sat ne može sasvim i u svemu
ponoviti, ponajprije, jer je neponovljivo vrijeme u kojem je održan. Pripremanjem za nastavu, učitelj
osigurava vlastitu stručnost i tehničku spremnost za održavanje nastave. Spremnost učitelja za
izvođenje nastave podrazumijeva poznavanje sadržaja iz nastavnog programa, metodičku
osposobljenost, poznavanje svih metodičkih mogućnosti udžbenika, poznavanje funkcija i uporabu
suvremenih nastavnih sredstava (Puškar, 2006; Matijević i Radovanović, 2011).
Predan rad učitelja razredne nastave vidljiv je u rezultatima odgojno-obrazovnog procesa, koje
možemo jednim imenom nazvati učenička postignuća. Sadržaj, struktura i primjena tih postignuća
ovise o brojnim činiteljima, među kojima je najvažniji sam program obrazovanja, kvaliteta rada
učitelja, opremljenost nastavnog procesa izvorima znanja i sredstvima poučavanja te motiviranost
učenika da ta postignuća steknu. Učenička postignuća vrednuju se tijekom obrazovnog procesa
sustavima vrjednovanja sa skalama uspjeha, no time se ujedno vrednuje i uspjeh učitelja te škole kojoj
je društvo povjerilo djelatnost odgoja i obrazovanja (Borić i Škugor, 2013).
Praćenje i provjeravanje učenikova razvoja nije više ocjenjivanje završnog rezultata, već je to proces
tijekom kojega učenik sazrijeva i u tom procesu prate se i tijek i rezultat rada, nastoji se što bolje
upoznati učenika, teži se da što više elemenata utječe na konačnu ocjenu i da se ona formira na osnovi
različitih načina i oblika provjeravanja u svim nastavnim situacijama (Kadum-Bošnjak i Brajković,
2007). Pred učitelja razredne nastave stavljaju se brojni zahtjevi i obveze kojih se treba pridržavati
kako bi odgojno-obrazovni proces bio uspješan.
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Nastava Prirode i društva u našoj učiteljskoj praksi se najčešće ostvaruje u vremenskom trajanju
nastavnog sata. Za svaki je nastavni sat Prirode i društva potrebno odrediti zašto se radi- ishodi, što se
radi- sadržaj, kako se radi- metode, tko radi- oblici rada, čime se radi- sredstva rada i gdje se radimjesto rada. Cjelovitost nastavnog sata, proistječe iz njegove sadržajne, psihološke i metodičke
vrijednosti. Sadržajnu cjelovitost nastavnog sata, čini određena količina činjenica i generalizacija koja
tvori smislenu sadržajnu cjelinu-nastavni sadržaj (De Zan, 2005). Boras (2009) navodi kako je učitelj
taj koji postavlja opće ciljeve, a učenik postavlja osobne ciljeve za svaki sat. Na taj način se povećava
motivacija učenika za svaki nastavni sat Prirode i društva. Postavljanje ciljeva, ima neizostavne
pozitivne učinke koji sudjelovanje u pripremu nastave čine svrhovitim i potrebnim. Psihološko
jedinstvo sata, očituje se u primjerenosti dobi i mogućnostima učenika da ga doživi kao cjelinu (De
Zan, 2005). Bežen (2009) navodi kako metodičku cjelovitost određuje jedinstvena zadaća nastavnog
sata, kao i svrhovito umrežavanje svih metodičkih postupaka kako bi se ona ostvarila.
U suvremenoj je školi, Priroda i društvo najčešće središnji nastavni predmet i čini temelj razvijanja
sposobnosti koje su preduvjet za otkrivanje isprepletenosti i zakonitosti pojava i procesa u prirodi i
društvu u kojem čovjek živi (Boras, 2009). Priroda i društvo je temeljni nastavni predmet jer je
polazišna osnova u programiranju nastavnoga rada pa je na taj način u interakciji s drugim nastavnim
predmetima (Rončević i Blažič, 2008).
Vrijednost je nastave vidljiva iz razlike između onoga što učenik zna o svojemu okruženju prije
polaska u školu i onoga što je spoznalo nastavom i osposobilo se za daljnje spoznavanje prirode i
društva. Priroda i društvo treba učenicima omogući uvid u međusobne veze u materijalnom svijetu s
kojima je čovjekov život nerazdvojno povezan, a učenik ih stječe neposrednim iskustvom i
istraživačkim djelatnostima (Matijević, 2004).
Ograničenje zamjenjuju pristupom koji se usmjerava na široki spektar znanja, tako da učenik nastavne
sadržaje istražuje, doživljava i odgoneta. Učenik postaje sutvorac nastavnih sadržaja, jer ih više ne
prepričava i reproducira, već ih transformira, a učenje zapamćivanjem zamjenjuje se učenjem
razmišljanjem (Izvješće Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje, 2008). Kako bi koristili stečene
informacije, smatraju autorice Borić i Škugor (2013), učenici moraju primijeniti praktično mišljenje,
rješavanje problema, suradnički rad, učenje kako učiti iz raznih izvora, te kreativno integriranje ideja i
informacija koje se moraju smatrati dijelom sadržaja nastavnog programa za predmet Priroda i
društvo. Stečeno znanje, vještine i navike u školi imaju pravu vrijednost samo onda kada ih učenici
mogu primijeniti u svakidašnjem životu (Jurčić, 2012).
2. Metodologija ispitivanja
Cilj je rada utvrditi kako se učitelji razredne nastave pripremaju za nastavni sat, usmjeravaju li
nastavu Prirode i društva na učenika te usavršavaju li se tijekom svog rada u školi. Pretpostavka je da
učitelji razredne nastave izvode sve djelatnosti koje se odnose na planiranje i provođenje nastave
Prirode i društva te surađuju i usavršavaju se tijekom rada u školi.
Uzorak istraživanja čini 181 učiteljica razredne nastave u Republici Hrvatskoj, a istraživanje je
provedeno 2012. godine.
Za potrebe istraživanja konstruiran je anketni upitnik koji se sastoji od 30 tvrdnji podijeljenih na tri
područja koja se odnose na pripremanje nastavnog sata Prirode i društva (11 tvrdnji), usmjerenost
nastave tijekom sata na učenika (13 tvrdnji) te na suradnju i usavršavanje učitelja razredne nastave
tijekom rada u školi (6 tvrdnji). Svakoj tvrdnji pridružena je ljestvica Likertova tipa od 4 stupnja: 1.
nikada, 2. ponekad, 3. često i 4. uvijek.
3. Rezultati i interpretacija
Tablica 1. prikazuje kako se učitelji razredne nastave pripremaju za nastavni sat Prirode i društva.
Rezultati su pokazali da najveći broj ispitanih učitelja razredne nastave prilikom pripremanja sata
Prirode i društva određuje cilj nastavnog sata sata i planira sadržaj nastavne teme, što je u skladu s
navodima Bognar i Matijevć (2005). Pri planiranju sata Prirode i društva nešto manji broj učitelja
određuje obrazovna postignuća što upućuje da nedovoljan broj ispitivanih učitelja razredne nastave
uvažava Nacionalni okvirni kurikulum (2010) i Nastavni plan i program (2006). Najmanji broj učitelja
proučava literaturu i određuje trajanje pojedine etape nastavnog sata Prirode i društva.
Dobiveni rezultati ukazuju da se dio učitelja za nastavu Prirode i društva nedovoljno priprema (De
Zan, 2005) iako je to njihova profesionalna obaveza.
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Tablica 1. Pripremanje nastavnog sata Prirode i društva (%)
Određuju
nikada ponekad često uvijek
Cilj sata

0

1,23

6,17

92,59

Obrazovna postignuća sata

0

2,47

13,58

83,95

Tip sata

0

2,47

9,88

87,65

Socijalni oblici rada

0

4,94

22,22

72,84

Sadržaj nastavne teme

0

2,47

7,41

90,12

Nastavna sredstva

1,23

2,47

16,05

80,25

Nastavne metode

0

3,70

13,58

82,72

1,23

9,88

13,58

75,31

0

3,70

12,34

83,95

Trajanje pojedine etape sata

9,88

32,09

38,27

19,75

Literatura

4,94

34,57

28,39

32,09

Mjesto izvođenja nastave
Tijek sata

Rezultati u Tablici 2. pokazuju da najveći broj ispitanih učitelja razredne nastave tijekom sata Prirode i
društva uključuje učenike za vrijeme nastavnog sata, a najmanji broj učitelja potiče učenike da
povezuju nastavne sadržaje sa sadržajima drugih predmeta. Neznatno manji broj učitelja na satu
Prirode i društva motivira učenike, prilagođava nastavu mogućnostima i potrebama učenika te potiče
radno ozračje. Rezultati pokazuju da učitelji razredne nastave tijekom sata Prirode i društva
podjednako stvaraju pozitivnu atmosferu, osiguravaju povratnu informaciju učenicima i usmjeravaju
rad učenika. Mali broj učitelja tijekom sata potiče logičko i kritičko mišljenje kod učenika, uspostavlja
poticajnu komunikaciju s učenicima i potiče učenike na povezivanje poznatih nastavnih sadržaja s
novim nastavnim sadržajima.
Provedeno istraživanje upućuje da je nastava Prirode i društva djelomično usmjerena na učenike što
nije u skladu s navodima Matijevć i Radovanović (2011) koji ističu da je nužno povezivati nastavne
sadržaje i ostvarivati dvosmjernu komunikaciju tijekom cijeloga nastavnog scenarija.
Tablica 2. Provođenje nastavnog sata Prirode i društva (%)
Tijek sata
nikada
ponekad
Stvaram pozitivnu atmosferu
0
0
Motiviram učenike
0
0
Uključujem učenike
0
0
Osiguravam povratnu informaciju učenicima
0
0
Prilagođavam nastavu mogućnostima i potrebama učenika
0
0
Potičem logičko i kritičko mišljenje kod učenika
0
2,47
Uspostavljam poticajnu komunikaciju s učenicima
0
0
Posvećujem vrijeme i pažnju djeci s posebnim potrebama
0
0
Potičem radno ozračje
0
0
Pratim i vrednujem rad učenika
0
0
Usmjeravam rad učenika
0
1,23
Potičem učenike na povezivanje poznatih nastavnih sadržaja
0
0
s novim nastavnim sadržajima
Potičem učenike da povezuju nastavne sadržaje sa
0
2,47
sadržajima drugih predmeta

često
19,75
13,58
9,88
19,75
13,58
24,69
25,93
22,22
14,81
23,46
17,28

uvijek
80,25
86,42
90,12
80,25
86,42
72,84
74,07
77,78
85,19
76,54
81,48

28,39

71,60

43,21

54,32

Na Slici 1. prikazani su rezultati stručnog usavršavanja i suradnje učitelja razredne nastave. Rezultati
pokazuju da se dvije trećine učitelja razredne nastave stručno usavršava. Istraživanje upućuje na
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potrebu cjeloživotnog obrazovanja učitelja te njihovog stručnog usavršavanja. Ono je važna
pretpostavka za uspješno provođenje nastave i ključna kompetencija za život u suvremenom društvu
(Matijevć i Radovanović, 2011). Suvremeni učitelj treba biti inicijator promjena (Niinisto, 1996),
profesionalac koji će raditi kvalitetno u skladu s ciljevima i standardima (Hargreaves, 2000) pa je
sustavno stručno usavršavanje prioritet u procesu odgoja i obrazovanja te mu to omogućava
kvalitetniju učiteljsku ulogu (Kostović – Vranješ i Ljubetić, 2008). Najmanji broj ispitanih učitelja
razredne nastave koristi resurse lokalne zajednice iako se prema Nacionalnom okvirnom kurikulumu
(2010) preporuča korištenje istih radi povezivanje teorije sa svakodnevnim životom i iskustvenim
učenjem.
Slika 1.
Stručno usavršavanje i suradnja učitelja razredne nastave (%)
80
70
60
nikada
ponekad
često
uvijek

50
40
30
20
10
0
Stručno
usavršavanje

Samoevauliram
svoj rad

Primjenjujem
inovacije u
nastavi

Surađujem s
roditeljima

Surađujem sa
stručnom
službom škole

Koristim resurse
lokalne zajednice

Podatci u Tablici 3. Pokazuju da se najveći broj ispitanih učitelja razredne nastave stručno usavršava i
surađuje s roditeljima (Mlinarević i Borić, 2005). Znatno manji broj učitelja samoevaluira svoj rad i
primjenjuje inovacije u nastavi. Samoevaluacija rada je važna jer time učitelj dobiva povratnu
informaciju o svojoj uspješnosti u nastavnom procesu (Ljubetić i Kostović – Vranješ, 2008). Najmanji
broj učitelja koristi resurse lokalne zajednice. Polovina ispitanih učitelja razredne nastave surađuje sa
stručnom službom škole što je nedovoljan broj učitelja budući bi ta suradnja trebala biti zastupljenija
(Mlinarević i Borić, 2005).
Tablica 3. Stručno usavršavanje i suradnja (%)
Usavršavanje i suradnja
nikada ponekad često uvijek
Stručno se usavršavam
0
1,23
24,69 74,07
Samoevaluiram svoj rad
0
19,75
53,07 27,16
Primjenjujem inovacije u nastavi
0
9,88
51,85 38,27
Surađujem s roditeljima
0
2,47
25,93 71,60
Surađujem sa stručnom službom škole
0
8,64
29,63 61,73
Koristim resurse lokalne zajednice
7,41
39,51
38,27 14,81
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Zaključak
Pripremanje učitelja za nastavu i stručno usavršavanje učitelja važan su dio nastavnog procesa.
Istraživanjem se željelo ispitati kako se učitelji razredne nastave pripremaju za nastavni sat,
usmjeravaju li nastavu na učenike te kako se stručno usavršavaju.
Istraživanje je pokazalo da veliki broj učitelja razredne nastave izvodi sve djelatnosti koje se odnose
na planiranje i provođenje nastave Prirode i društva. Rezultati istraživanja pokazuju da nedovoljan
broj učitelja nastavu usmjerava prema učenicima, a mali broj učitelja povezuje sadržaje Prirode i
društva s drugim nastavnim predmetima. Učitelji nastavu Prirode i društva trebaju usmjeravati prema
učenicima, a nastavne sadržaje povezivati s drugim nastavnim predmetima kako bi učenicima olakšali
savladavanje nastavnih sadržaja.
Istraživanje pokazuje potrebu učitelja razredne nastave za stručnim usavršavanjem jer se nedovoljan
broj učitelja razredne nastave stručno usavršava, primjenjuje inovacije u nastavi i koristi resurse
lokalne zajednice. Učitelji trebaju težiti ka kontinuiranom unaprjeđivanju i učenju jer suvremena
nastava od učitelja traži stalno unaprjeđivanje i razvijanje pedagoških kompetencija te potrebu za
cjeloživotnim obrazovanjem.
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NATURE AND SCIENCE CLASS PREPARATION, IMPLEMENTATION AND
PROFFESIONAL IMPROVEMENT OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS
EDITA BORIĆ, izv.prof.dr.sc., MAJA RUNJE, mag.prim.educ.
Summary
Preparation for class is a process that is performed in parallel to the teaching work and lasts until
the teacher works in the profession. The quality of teaching depends on the teacher's personal and
professional competence, motivation and the degree in which the teacher understands his teaching role
in this process. Modern teaching puts students in the center of the teaching process, so teachers are
faced with many new requirements and obligations in order for educational process to be successful.
Teachers should pay particular attention to planning students activities and content of each lesson.
The aim of this study was to determine how do the primary school teachers prepare themselves for
class, do they direct teaching towards the students and how do they improve their skills. The study
involved 181 primary school teachers in Croatia.
Most teachers in preparing for Nature and Society class set a goal for class and the content of the
topics. The majority of the teachers motivate and include students in the class and adjust lessons
content to their specific needs. Two-thirds of primary teachers are involved in some professional
training. In order to prepare for class, only few teachers study the literature and determine the duration
of the class stages. During Nature and Society class they rarely encourage critical thinking among
students and insufficientlly encourage students to connect knowledge with content of other subjects.
Keywords: lesson preparation, conducting classes, professional improvement, Nature and Society,
primary school teachers

56 3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE

VISSZA A TERMÉSZETBE
BORSOS ÉVA
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Összefoglaló
Napjainkban az óvodás- és az iskoláskorú gyerekek mind több és több időt töltenek a számítógép
és a televízió képernyője előtt. Iskolán kívüli tudásuk, ismereteik nagy részét is innen gyűjtik be.
Már Comenius is azt vallotta, hogy a természetet a természetben kell tanulmányozni. A gyerekek
ismerjék meg környezetüket objektív valóságukban. Sajnos napjaink pedagógusai ezt igen gyakran
elfelejtik, és csak „levegőzni” viszik ki a gyerekeket az intézmények falain kívülre. Ezen szerettünk
volna változtatni a Kirándulások, séták, látogatások nevű választható tárgy meghirdetésével.
A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az alapvető ismereteket a séták, kirándulások és
látogatások fontosságáról, különösen az iskolai kötelező és választható tantárgyakon belül valamint az
iskoláskor előtti gyerekek környezet megismerő aktivitásaiban. A fél év végére képesek lesznek
megfelelő tervek és programok elemzésére, önálló terep munkára: látogatások és kirándulások
megtervezésére, a gyerekek felkészítésére, megvalósítására és kielemzésére.
A tantárgy elméleti és gyakorlati részekből áll. A gyakorlati órákat különféle természetes és társadalmi
környezetekben tartjuk (erdő, tó part, buszmegálló stb.). Ezek során a hallgatók megismerik az adott
helyszínt, megtanulnak gyerekekkel dolgozni, feladatokat adni nekik. Külön hangsúlyt fektetünk a
kreativitásra, hiszen szülőhelyükre visszatérve önállóan kell helyszínt választaniuk és feldolgozniuk.
Kulcsszavak: kirándulás, séta, látogatás, természet
1. Bevezetés
Napjainkban a gyerekek egyre több időt töltenek a számítógépek és a televízió képernyője előtt.
Az iskolából hazaérve első dolguk valamelyik közösségi oldal meglátogatása, vagy valamelyik játék
program elindítása. Többségüknél a természetben, friss levegőn való játék, játszva tanulás és
tapasztalatszerzés szinte teljesen kimarad.
Az iskolán kívüli tudásuk, ismereteik legnagyobb részét a világhálóról gyűjtik be. Igen gyakran téves
vagy fejlettségüknek nem megfelelő információkra tesznek szert.
Már Comenius is azt vallotta, hogy a természetet a természetben kell tanulmányozni (Czékus – Major
– Horák 2013). Nagyon fontos, hogy a gyerekek ismerjék meg környezetüket a maga objektív
valóságában. Sajnos napjaink pedagógusai ezt igen gyakran elfelejtik, és csak „levegőzni” viszik ki a
gyerekeket az intézmények falain kívülre. Az interaktív kommunikációs taneszközök (IKT) és egyéb
modern számítógépes tanítási módszerek elterjedésével egyre inkább háttérbe szorul a természet, az
élőlények közvetlen megismerése, a megfigyelés és megtapasztalás általi tanulás. Kutatások
bizonyítják, hogy a tananyag tapasztalás általi és a megfigyelés általi elsajátítása sokkal tartósabb
tudást eredményez, mint bármilyen más módszer (Eryaman − Yalcin-Ozdilek − Okur − Uygun 2010;
6(3):26-37).
Sajnos napjainkban mindkettő egyre inkább háttérbe szorul. Ezen szerettünk volna változtatni a
Kirándulások, séták, látogatások nevű választható tárgy meghirdetésével.
1.1. Az oktatás helyszínének megválasztása:
A környezetismeret foglakozások illetve a természet és társadalom órák fő helyszíne a csoport
szoba, vagy a tanterem. Ezek megfelelő berendezése számtalan oktatási lehetőséget kínál. Egyes
tananyagok azonban sokkal hatékonyabban és tartósabban sajátíthatóak el természetes vagy társadalmi
környezetben. Ilyenkor a gyerekeknek lehetősége van a dolgok közvetlen megfigyelésére,
megtapasztalására esetleg meghallgatására illetve megtapintására. A megfelelően irányított
foglalkozás során, a helyesen kiosztott feladatok elvégzése során a tanulók játszva, megfigyelve
tanulnak a nélkül, hogy észrevennék.
Az oktatás helyszínének kiválasztása teljes egészében a pedagógus kreativitásán, képzettségén és
lelkesedésén múlik.

57 3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE
A helyszín megválasztásának didaktikai alapjai (Czékus – Major – Horák 2013):
- biztosítják az operatív feladatok optimális megvalósítását és eredményességét;
- maximálisan megfelelnek az adott tartalmaknak;
- az időbeli, térbeli és anyagi gazdaságosságot szavatolják;
- könnyen megközelíthetők;
- veszélytelenek.
Az intézmények falain kívül megtartott tanórák több munkával, előkészítéssel járnak, de helyes
végrehajtásuk után sokkal nagyon sikert hoznak. Tanulóink a játszva tanulás mellett észrevétlenül
megismerkednek sok más fontos dologgal is. Ilyenek például közlekedési szabályok vagy a
környezetvédelem alapelvei.
A tantermen kívüli oktatás előnyeit Fűzné Kószó (2012) a következő pontokban foglalja össze:
- segít a „szakértelem” és az önállóság fejlesztésében;
- fejleszti a „cselekvő állampolgár” és a „jó gazda” attitűdöt a környezettel kapcsolatban;
- fejleszti a kreativitást;
- lehetőséget ad játékos formában, játékok által kötetlen formában tanulni;
- csökkenti a magatartási problémákat és javítja az önbizalmat;
- serkent, ösztönöz és javítja a motivációt, gazdag élményszerzést biztosít;
- a napi életben is alkalmazható tudáshoz juttatja a tanulókat.
1.2. Kirándulások, séták, látogatások
Az intézmények falain kívül megvalósított foglalkozásoknak három nagy csoportját tudjuk
megkülönböztetni időtartamuk és céljaik alapján. Ezek: a kirándulások, a séták és a látogatások.
A tanulmányi séta az iskola közvetlen közelében történik, az ott lévő természetes vagy társadalmi
helyszín meglátogatására, megfigyelésére szolgál. Általában egy tanítási egységet dolgoz fel, egy
iskolai órát tart pl. közlekedés megfigyelése.
A látogatás már jóval nagyobb messzeség megtételét jelenti, mint a séta. Fő célja a lakóhely
megfigyelése, összefüggések vizsgálata, összehasonlítása, mérések elvégzése, intézmény
meglátogatása. Több iskolai órán át tart, egy vagy két tanítási egységet ölel fel.
A kirándulás a leghosszabb, az intézmény falain kívüli oktatás legtávolabbi formája. Több óráig tart,
több tanítási egységet ölel fel. Nagyon alaposan fel kell rá készíteni a gyerekeket, és az elkövetkező
órákon fel kell dolgozni a kiránduláson tapasztalt dolgokat.
Fajtái alapján beszélhetünk tematikus és regionális kirándulásokról, sétákról és látogatásokról.
Tematikus látogatás, séta alakalmával egy adott témát dolgozunk fel. Regionális kirándulás, séta
megvalósítása során a cél egy adott terület, régió megismerése.
A megfigyelés tárgya szerint a kirándulások, látogatások lehetnek:
- természet földrajzi,
- mezőgazdasági, ipari üzemekben, település tanulmányozására rendezett kirándulások,
- megfigyelő állomásokra, múzeumba, állatkertbe történő kirándulások,
- komplex (interdiszciplináris) kirándulások.
Természetföldrajzi kirándulások alkalmával egy természetes környezetet látogatunk meg. cél az adott
terület növény- és állatvilágának, domborzatának stb. megismerése. Komplex látogatások során több
féle témát, tanítási egységet dolgozunk fel. A foglalkozás felölelhet több tantárgyat is. Nagyon alapos
előkészületeket igényel.
Didaktikai szempont szerint beszélhetünk előzetes-, a tananyagot a helyszínen feldolgozó- és utólagos
kirándulásról. Előzetes látogatásnál csak a legfontosabb előzetes dolgokat beszéljük át a gyerekkel és a
kirándulást követő foglalkozásokon dolgozzuk fel a tananyagot a terepen tapasztaltak, megfigyeltek
segítségével. A tananyagot a helyszínen feldolgozó munka alapos előkészületeket igényel, hiszen ott
helyben mutatjuk be a gyerekeknek az új ismereteket. A későbbi tantermi munka csak az itt tanultak
rögzítésére, megerősítésére szolgál. Az utólagos kirándulásokat alkalmazzuk legritkábban. Ebben az
esetben még az intézményben elsajátítják a gyerekek az új tananyagot és csak ezek után visszük ki
őket a helyszínre, ahol reális környezetben is meggyőződhetnek a tanultakról. Valójában a látogatás az
ismétlést és szükség esetén a megerősítést szolgálja.
Bármilyen környezetben is szeretnénk megtartani az óránkat, mindennek az alapját a megfelelő
előkészítés és tervezés képezi. Csak akkor tudunk sikeresen dolgozni, ha az adott környezetet előtte
bejártuk, feltérképeztük, megismertük a benne rejlő lehetőségeket. Mindig meg kell határoznunk az
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adott kirándulás tartalmát és célját. E nélkül csak egészségügyi séta lesz belőle és a gyerekek semmi
féle új dolgot nem fognak elsajátítani. Az sem mindegy, hogy az adott téma feldolgozásához milyen
helyszínt választunk.
Minden intézményen kívüli munka előtt fel kell készíteni a tanulókat. Rendelkezniük kell a megfelelő
előtudással. Elő kell készítenünk, ki kell osztanunk az eszközöket. Egyes esetekben, már a
tanteremben/csoportszobában kioszthatjuk a feladatokat. Nagyon fontos, hogy séta, látogatás során
mindenkinek legyen meg a maga kis feladata. A tanulók dolgozhatnak párban vagy kisebb
csoportokban is. A sétára, látogatásra szánt időt is meg kell határoznunk. A gyerekek esetlegesen
kötve vannak az órarendhez, vissza kell érniük a következő tanítási órákra. Ha olyan társadalmi
helyszínre visszük a gyerekeket, ahol szakvezető vezet bennünket körbe, akkor vele előre egyeztetni
kell az időpontot, valamint azt, hogy milyen korú tanulókkal érkezünk, és ők milyen szintű előtudással
rendelkeznek. Abban az esetben, ha a diákok még sem értenék a vezető által közölt információkat,
akkor egészítsük ki azt megfelelő magyarázatokkal. Nem lehet sikeres a látogatásunk, kirándulásunk,
ha a gyerekek nem értik és nem tudják követni, hogy hol is vannak és miért.
A terepen végzett munka semmit sem ér kiértékelés nélkül. Ez alatt nem azt értjük, hogy
megkérdezzük a gyerekeket, hogy tetszett-e nekik az adott séta, látogatás és szeretnének- e
legközelebb is elmenni. Megfelelő tervezéssel átbeszéljük a gyerekekkel, hogy mi is az amit láttak,
tapasztaltak, megtanultak. Ha szükséges, akkor javítjuk az esetleges hibákat, nem megfelelő
információkat, téves berögződéseket.
A pedagógusnak értékelnie kell saját munkáját is. A hibáinkból tanulunk a legtöbbet. Legjobb ha a
foglalkozás tervezet mellé/után megjegyzésben odaírjuk a tapasztalatainkat, észrevételeinket. Így a
legközelebbi alkalommal, a következő tanévben ezek alapján sokkal hatékonyabban tudjuk
megvalósítani a terepi munkát.
A kirándulások, séták, látogatások utáni tantermi munka nem csak az élmények és elsajátított anyagok
megbeszélését foglalja magába. Ide tartozik a begyűjtött anyagok rendszerezése, megfelelő tárolása,
pl. közös herbárium készítése. Egyes anyagokat pl. terméseket, leveleket stb. akár más foglalkozások
során is felhasználhatunk. A szerzett élményeket is feldolgozhatjuk a környezetismeret/természet és
társadalom foglalkozásokon kívül is pl. képzőművészet órán készíthetünk belőlük különböző
figurákat.
A kirándulások, séták, látogatások levezetése során is oda kell figyelnünk néhány dologra. Az adott
terep megközelítése történhet gyalog vagy valamilyen közlekedési eszköz segítségével. Ha gyalog
megyünk, akkor mindig a legjobb gyerekek mennek elöl, hátul pedig a tanár. Még az oktatási
intézményben át kell beszélni velük a közlekedési szabályokat, a helyes közlekedés és viselkedés
alapelveit.
A helyszínen a gyerekek mindig a pedagógus körül helyezkedjenek el úgy, hogy mindenki jól lásson
és halljon mindent. Alkalmazhatunk segédeszközöket is, például sípszóra mindenkinek a tanárhoz kell
futni. Nagyobb gyerekek használjanak jegyzetfüzetet. A helyszíneken érdemes feladatokat kiosztani.
Így könnyebb fegyelmet tartani és hatékonyabb lesz az adott tananyag elsajátítása. A teendők
igazodjanak a gyerekek életkorához és érdeklődési körükhöz. Legyen elegendő idejük a
végrehajtáshoz.
A diákok dolgozhatnak önállóan, párban vagy kisebb csoportokban. Csoport munka esetén ügyeljünk
arra, hogy mindenki a képességeihez mérten tudjon érvényesülni, és mindenki el tudja végezni a
feladatát. Ne legyenek úgy nevezett vezér egyéniségek, akik „dirigálják” a többieket és mindent
elvégeznek helyettük.
A kiosztott feladatokat minden esetben le kell ellenőrizni. Ha az időbe belefér akkor ezt megtehetjük
még ott kint a terepen, ha nem akkor a tanterembe visszatérve. Minden esetben dicsérjük meg a
tanulókat. A pozitív visszajelzések motivációként hatnak rájuk és további ismeretek megszerzésére
ösztönzik őket.
2. Célkitűzés
Munkám során az általunk meghirdetett Kirándulások, séták, látogatások című kurzust szeretném
bemutatni. Ismertetni céljait, feladatait és a számonkérés módját.
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3. A Kirándulások, séták, látogatások kurzus
A kurzus a 2013/2014-es tanév tavaszi szemeszterében indult el először, a harmadévesek
számára. Külön meghirdettük az óvoda pedagógus és tanító szakon is. 12 hallgató vette fel.
A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az alapvető ismereteket a séták, kirándulások és
látogatások fontosságáról, különösen az iskolai kötelező és választható tantárgyakon belül valamint az
iskoláskor előtti gyerekek környezet megismerő aktivitásaiban. Felkészíteni a hallgatókat a
látogatások, kirándulások és séták megtervezésére és megvalósítására.
A fél év végére képesek lesznek megérteni a látogatások jelentőségét a minket körülvevő világ, a
természet és társadalom kötelező, valamint a természetvédők választható tantárgyakon belül és az
iskoláskor előtti intézményekben a környezetismeret foglalkozások során. Önállóan tudnak majd
megfelelő terveket és programokat elemezni, önálló terep munkát végre hajtani: látogatásokat és
kirándulásokat megtervezni, felkészíteni rá a gyerekeket, megvalósítani és kielemezni.
A tantárgy elméleti és gyakorlati részekből áll.
3.1. Az elméleti rész:
Az elméleti részben arra törekedtünk, hogy a hallgatók tisztában legyenek a kirándulások, séták,
látogatások fogalmával, jellemzőivel, megismerjék helyüket az iskolai illetve iskoláskor előtti
intézmények programjában. Megtanulják aktívan kihasználni az időt az óra, a foglalkozás alatt,
különböző feladatokat, feladatlapokat előkészíteni a gyerekek számára.
Külön hangsúlyt fektettünk a tervezésre, és a séta, látogatás utáni tantermi munkára, mert csak így
válhat az egész a tananyag elsajátításának részévé.
Az elméleti oktatás során feldolgoztunk három helyszínt, melyeket a hallgatók már jól ismernek:
tanyasi gazdaság, könyvtár és önkiszolgáló. Párban történő munkában önállóan tervezték meg az
előkészületeket, a végrehajtás során kiosztandó feladatokat és megfigyelési szempontokat valamint a
látogatás utáni tantermi munkát. A feladatok befejezése után közösen átbeszéltük az esetleges hibákat.
Erre azért volt szükség, mert próbáljuk a hallgatókat minél több helyszín hatékony és kreatív
meglátogatására felkészíteni. A félév során pontosan meghatározott óraszám áll rendelkezésünkre és
sajnos nem tudunk minden terepre a valóságban is eljutni.
Az elméleti órák során feldolgoztuk az óvodai programot illetve iskolai tanmenetet, hogy hol indokolt
és hatékonyabb kirándulás, séta, látogatás segítségével elsajátítani a tananyagot. Hiszen nem szabad
átesni a ló túloldalára sem, hogy állandóan a tantermen kívül valósítjuk meg a környezetismeret
foglalkozásokat vagy a természet és társadalom órákat.
Külön figyelmet szenteltünk már az egyetem falain belül zajló elméleti oktatás alkalmával annak,
hogy a hallgatók megtanuljanak növényeket és állatokat meghatározni. A tanítóképzős hallgatók
tantervében szerepel a biológia oktatás, melynek során megismerkednek a fontosabb növény és állat
fajokkal. Az óvóképzős hallgatók viszont nem tanulják ezt külön tárgyként.
3.2. A gyakorlati oktatás:
A gyakorlati órákat különféle természetes és társadalmi környezetekben tartjuk (erdő, tópart,
buszmegálló stb.). Ezek során a hallgatók megismerik az adott helyszínt, megtanulnak gyerekekkel
dolgozni, feladatokat adni nekik. Külön hangsúlyt fektetünk a kreativitásra, hiszen szülőhelyükre
visszatérve önállóan kell helyszínt választaniuk és feldolgozniuk.
A helyszínek kiválasztása során alaposan áttanulmányoztuk Szabadka adottságait, és törekedtünk arra,
hogy a hallgatók szülőhelyükre visszatérve alkalmazni tudják a kurzus során megtanult dolgokat az ott
lévő terepeken is. A terepek kijelölése során fontos követelmény volt az idő. Pontosan
alkalmazkodnunk kellett a kétszer negyvenöt perces óra tartamhoz, mert a kurzus előtt és után is volt
órájuk. Az órán való részvétel nem mehet más tantárgyak rovására.
Az egyetemtől gyalogosan megközelíthető helyekhez menet a hallgatók azt is begyakorolják hogyan
kell a gyerekeket biztonságosan vezetni a közlekedésben. Minden alkalommal két általam kijelölt
hallgató „játssza” a leendő óvónő/tanítónő szerepét, a többiek pedig a gyerekek. Mindig megkérem
őket, hogy próbáljanak meg gyerekek módjára viselkedni és a „rosszalkodás” is megengedett.
Próbáljuk felkészíteni a hallgatókat az útközben adódó váratlan helyzetekre is. Például mit kell tenni
akkor, ha egy gyereknek a forgalmas főutca közepén sürgősen mosdóba kell mennie.
Az egyetemtől távolabb lévő helyszínek megközelítését a hallgatók egyénileg oldják meg.
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3.2.1. Az iskola/óvoda melletti park
A legkönnyebben megközelíthető, legegyszerűbb helyszín, amely minden településen
megtalálható. A tanév során akár többször is kilátogathatunk ide megfigyelni a természetben
évszakonként végbemenő változásokat. Nagyon fontos megtervezni, hogy milyen céllal megyünk ki és
kinek mi lesz a feladata, csak így lehet hatékony ez a tanulmányi séta. A terep kiválóan alkalmas
környezetvédelmi nevelésre is (pl. szemétkosár használata).
A látogatás során először közösen körbesétáltuk a parkot és megismerkedtünk az itt található
növényekkel. Tavasz elején jártunk itt, így alkalmunk volt megfigyelni a korai rovarokat és néhány
madárral is találkoztunk. Ez után a hallgatók önálló feladatként, párban dolgozva elemezték ki, hogy
egyes tanítási egységes során hogyan használnák fel a park adta lehetőségeket (1. ábra). Az óra
befejező részében kielemeztük és leellenőriztük az elvégzett feladatokat.
1. ábra
Növényhatározás az óvoda melletti parkban

3.2.2. Az erdő
A Szabadka környéki erdőket körülményes lett volna megközelíteni, és bele kellett férnünk a
kétszer negyvenöt perces időkorlátba, így a „Kis erdő”-ként ismert parkra esett a választásunk. Az
egyetem épületétől rövid idő alatt ki lehet érni, érdekes növény- és állatvilága alkalmassá teszi számos
jelenség megfigyelésére. A hallgatókkal körbesétáltuk az egészet, megismerkedtek a fontosabb növény
fajtákkal. Tavasz elején jártunk itt, így megfigyelhették az első tavaszi virágokat, és a rügyező fákat. A
helyszín kiválóan alkalmas a lombhullató és örökzöld fák közötti különbségek elemzésére. Ezek után a
hallgatók párban dolgozva gyakorolhatták a növényhatározást terepen élő anyagon. Valamint
felmérhették a helyszín nyújtotta oktatási lehetőségeket. Az óra befejező részében leellenőriztük az
elvégzett feladatokat, és átbeszéltük a kérdéses dolgokat.
A terep könnyen megközelíthető, ezért tavasz végén még egyszer kilátogattunk ide. Megnéztük
hogyan változott meg a lágyszárú vegetáció összetétele, most melyek az uralkodó növények, milyen
változások történtek az elmúlt két hónapban a fás szárúaknál. Ekkor már alkalmunk nyílt a rovarokat:
bogarak, lepkék stb. is tanulmányozni.
3.2.3. A Palicsi-tó
A Palicsi-tó kiváló terepet biztosít a vízi életközösségek megismeréséhez. A 7 km hosszú tó már
évszázadok óta kedvelt üdülő- és nyaralóhely. E miatt némileg elveszítette természetes élővilágát. A
törvénytelenül beleengedett ipari és háztartási szennyvizek miatt egyre romlik a víz minősége. Az úgy
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nevezett nagy tó teljesen körbe van építve, ezért mi kis tó körüli séta közben ismerkedtünk az itt élő
növény- és állatfajokkal.
A hallgatóknak alkalmuk nyílt megfigyelni a vízi életközösségek három részét: a nyílt vízi részt, a
nádasok övezetét és a part menti élővilágot. Külön figyelmet szenteltünk a környezetvédelmi
nevelésnek.
3.2.4. Az állatkert
A Palicsi Állatkertet 1949-ben alapították. A hetvenes évek közepétől a vezetőség arra törekszik,
hogy az állatokat minél közelebb hozza a látogatókhoz és minél barátságosabb környezetet teremtsen
az élőlények számára. Az állatkertben nem csak az állatokat, hanem gazdag növényvilágát is érdemes
megfigyelni és tanulmányozni. Egy olyan helyszínt jelentenek, melyek mindig kínálnak új látnivalót,
újabb ismereteket. A terep kiváló lehetőségeket kínál több tanítási egység feldolgozására is.
Alkalmazhatjuk új anyagot feldolgozó illetve utólagos látogatásként is. Az állatkertek meglátogatása
sokféle biológia alapelv megértésében segít. Különböző céllal többször is visszatérhetünk ide, ha
lehetőségünk van rá.
A hallgatókkal a tó meglátogatásával egybekötött dupla órán látogattunk el ide. Közösen
körbesétáltunk és megismerkedtünk a fontosabb növény illetve állatfajokkal. Az idő rövidsége miatt itt
nem volt lehetőség önálló munkára.
Negyedévben a Zoopedagógia tantárgy keretein belül részletesebben is megismerkedhetnek az
állatkert kínálta oktatási lehetőségekkel.
3.2.5. A szennyvíztisztító
Szabadka szennyvíztisztító telepe az 1970-es években épült ki a Palicsi-tó megmentése
érdekében. A helyszín építményekből és berendezésekből áll, melyek segítségével a lakossági és az
ipari szennyvizeket, és az előzetesen kezelt ipari szennyvizeket tisztítják mechanikus és biológiai
módszerek alkalmazásával. Ezek az eljárások főként a szerves anyagok mennyiségének csökkentésére
szolgálnak. A rendszer két egységből áll: a vízkezelő és az iszapkezelő műből. Az új telep átadására
2009-ben került sor. A holland cég által készített építmények Szerbia egyik legmodernebb szennyvíz
kezelőjévé tették.
Látogatásunk során az intézmény vezetője személyesen vezetett bennünket körbe, és elmesélte a telep
felépítését és működését. A hallgatók megtekinthették a városból érkező zavaros, kellemetlen szagú
szennyvizet, a tisztítás fázisait, a vezérlő berendezést és a tóba távozó színtelen, szagtalan megtisztított
folyadékot (2. ábra).
2. ábra
A Szabadkai Szennyvíztisztítóban tett látogatás után
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3.2.6. A vasútállomás
A vasútállomás meglátogatás kiválóan alkalmas vasúti- és a szárazföldi közlekedés témák
feldolgozására. A helyszínen a hallgatóknak párban történő munkával be kellett mutatniuk a
többieknek a vasútállomás felépítését és működését. Így próbáltuk modellezni azt a valós szituációt,
amikor gyerekkel dolgoznak. Az óra befejező részében kielemeztük a párok munkáját és megbeszéltük
az esetleges hibákat.
4. A számonkérés:
A számonkérés két részből áll: pontozzuk a gyakorlati és az elméleti órákon tanúsított aktivitást.
Ezen kívül a hallgatóknak el kell készíteni és be kell mutatni egy önálló munkát. A feladat: saját
lakóhelyükön kiválasztani egy helyszínt, megtervezni, hogy milyen foglalkozási egységhez tudnák azt
felhasználni, és el kell készíteni hozzá a foglalkozás tervezetet/óra vázlatot. Ennek természetesen meg
kell felelnie az alapvető didaktikai elveknek.
5. Következtetések:
A hallgatók igen nagy lelkesedéssel kezdték el tanulni ezt az új tárgyat. Az elméleti és a
gyakorlati oktatás során is aktívan részt vettek a feladatokban. A gyakorlati oktatás során óráról órára
követni lehetett kreativitásuk fejlődését. Egyre több és több dolgot alkalmaztak, vettek észre, tartottak
érdekesnek és felhasználhatónak. A növények és állatok bemutatását hihetetlenül gyorsan
elsajátították. Már a második alkalommal ott tartottunk, hogy egy növény nem sima „virág” volt
számukra, hanem gyökérrel, szárral, levéllel, virággal, terméssel és maggal rendelkező élőlény.
Megtanulták értékelni és észrevenni a természet szépségeit. Egy-egy óra során ők maguk hívták fel a
figyelmemet újabb és újabb növény és állatfajok jelenlétére. Sokszor a kétszer negyvenöt perc
igencsak kevésnek bizonyult, még több tudásra vágytak.
Az óvodában és iskolában tartott foglalkozások/tanórák tervezésekor egyre többet alkalmazták az órán
tanultakat és választottak természetes illetve társadalmi helyszínt a tananyag előadásához. Az ilyen
foglalkozásokról be is számoltak az órán. Hatalmas siker élményt adott nekik, amikor látták, hogy a
gyerekek mennyire élvezik az ilyen foglalkozásokat, mekkora örömmel fedezik fel az őket körülvevő
világot az irányításukkal.
Csak remélni tudjuk, hogy gyakorló pedagógusként is megmarad a lelkesedésük, kreativitásuk és
munkájuk során is eredményesen fogják alkalmazni a kurzuson tanultakat. Mai modern, a technika
által irányított világunkban nagyon fontos, hogy legalább a gyerekek rá tudjanak még csodálkozni a
természet szépségeire, hiszen csak így válhat belőlük természettudatos életmódot élő, a
környezetvédelmet szem előtt tartó életet élő felnőtt ember.
6. További tervek:
A szemeszter végén a vizsga után a hallgatóknak egy 20 kérdésből álló kérdőívet kell, majd
kitölteniük. Az általuk adott válaszok alapján fogjuk összeállítani a következő tanév meghatározott
természetes és társadalmi helyszíneit. A teljesség igényének megtartása mellett szeretnénk a
hallgatókkal minél több olyan terepet megismertetni, amelyet oktatási helyszínként alkalmazhatnak.
Terveink között szerepel a vajdasági iskolákban oktató pedagógusok felmérése kérdőív segítségével.
Ebben arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire alkalmaznak intézményen kívüli helyszíneket az
egyes tananyagok elsajátítása során. Esetlegesen mi az oka annak, hogy csak a csoportszobában illetve
a tanteremben dolgoznak.
Minden település számos lehetőséget rejt magában a reális környezetben való oktatáshoz, csak
megfelelően kell őket alkalmazni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél több időt
töltsenek a szabadban, a természetben, a friss levegőn mozogva és ez ne csak a testnevelési órák vagy
egészségügyi séták formájában valósuljon meg. Hiszen megfelelő életmódot folytató felnőttek, csak
egészséges gyermekekből lesznek. Ők képezik minden modern, jól működő társadalom alapját és
jövőjét.
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BACK TO THE NATURE
DR. BORSOS ÉVA
Summary
Today, the pre-school and school-age children spend more and more time in front of computer
and television screens. Their extra-curricular knowledge is collected in bulk from here. The children
have to learn about their environment in their objective reality. Unfortunately, this is often forgotten in
today's educators and just "some air" brought the kids outside the walls of the institutions. We wanted
to change this, so created a new lesson Tours, walks, visits, it is elective class. The course aims to
provide students acquire basic knowledge about the walks, trips and visits importance, especially in
the compulsory and optional subjects in the school and pre-school environment of cognitive activity.
The course consists of theoretical and practical parts. The hours of practice are held a variety of
natural and social environments (forest, lake, bus stop etc). Special emphasis is laid on creativity,
because they will return to their places and can be able to choose and process locations there too.
Keywords: hiking, walking, visiting nature
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A KISISKOLÁSOK BOTANIKAI ISMERETEINEK BŐVÍTHETŐSÉGE
CZÉKUS GÉZA
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Összefoglaló
Az egykori lélektani, didaktikai és módszertani törekvések némelyike időtállónak bizonyult.
Ezeket a korszerű oktatástan is átvette – megtartotta, igaz, gyakran új, korszerű, esetleg hangzatos
(idegen) szóval illette meg. De ez a lényegen nem változtatott. Melyek ezek az oktatási és nevelési
elvárások? Motiváció, a figyelem ébrentartása, életközeliség, tantermen kívüli oktatás, differenciált
oktatás, holisztikus oktatás, integrált oktatás, alkalmazható és kreatív tudás. A felsorolt elvárások a
természettudományi területeken a legkifejezettebbek, igaz, itt is valósíthatók meg a legkönnyebben.
Munkánk célja bemutatni egy adott település közterei nyújtotta lehetőségek kihasználhatóságát a fenti
célok megvalósításában. Az utcák, parkok, terek, lakótömbök, iskolaudvarok stb. számtalan
lehetőséget kínálnak. Publikációnkban a botanikával kapcsolatos területekre fókuszálunk. Milyen
botanikai tartalmak valósíthatók meg a tantermen kívül, mit kínálnak a közterületek? Választ keresünk
a növény-anatómiai (morfológiai), rendszertani, növényélettani, (növény)ökológiai, genetikai
kérdésekre, de nem marad figyelmen kívül az özönnövények és a biodiverzitás problematikája sem.
Mindezekre rá tudunk mutatni egy-egy parki, iskolaudvari, városnéző séta alkalmával.
Rendelkezésünkre állnak a virág (díszcserjék és fák) tartói, a járda- és útszélek, és nem utolsó sorban a
temetőink flórája is. Valamennyi objektum meglepően faj(ta)gazdag, csak élni kell a lehetőségekkel.
Azok a tanórák, tanulmányi séták vagy rövid kirándulások, amelyeken a növényeket dolgozzuk fel,
mind mind hozzásegít az említett elvárások (célok vagy feladatok) effektív megvalósításához és a
tanulók kreatív tudásszerzéséhez.
Kulcsszavak: közterületek, tantermen kívüli-, differenciált-, integrált-, holisztikus-, kreatív oktatás
Bevezető
Gyakran idézett tantervi utasítás az 1887-ben publikált „A szabadban jobb tanítója van a
gyereknek, mint mi: - a természet és önmaga”. A gondolat megfogalmazásától napjainkig sok idő telt
el, de azt tapasztaljuk, hogy bizony még nem tartunk ott, ahol elvárható lenne.
Több módszertani útmutató, munkafüzet is foglalkozik hasonló témával, a tanulók lakóhelyével. A
még használatban lévő, nem túl régen kiadottak közül említést érdemel Czékus Géza (2002):
Kísérletezzünk! módszertani segédkönyv, Czékus Géza, Zolnai Albert (2004): Lakóhelyem, Szabadka.
Útmutató kirándulásokhoz, és munkafüzet táborozáshoz és Czékus Géza, Major Lenke, Horák Rita
(2013): A környezetünk és a környezetismeret módszertana. A felsorolt kiadványok szorosan
kapcsolódnak az általános iskolai oktató-nevelő munkához.
Munkánk a gyerekek lakóhelyének közterületeire összpontosít, azon belül is első sorban annak
növényvilágára.
Felkínáljuk a lehetőségeket. Ezek elméleti és gyakorlati vonatkozásait is taglaljuk. A
természettudományos kompetencia-fejlesztésre törekedtünk. Segíteni szeretnénk a tanító- és
óvodapedagógus szakos hallgatóknak, valamint a gyakorló pedagógusoknak, első sorban a tanítóknak
és óvónőknek, hogy a gyerekek minél közvetlenebbül éljék meg objektív környezetüket, és
természetesen, minél nagyobb tudásra tegyenek szert, amely alkalmazásának csak kreativitásuk foka
képezhet határt.
A szerző másik jogos elvárása az aktív környezeti nevelés megvalósítása. Mert aki ismeri környezetét,
csak az tudja azt megbecsülni, és aki megbecsüli, csak az válik érzékennyé a környezeti (negatív)
hatásokra, illetve csak az hajlandó megvédeni környezetét.
Áldatlan tanterveinknek köszönhetjük, hogy az a munka és eredmény, amit az óvónő elvégez és elér,
az iskolában megreked, csaknem visszafejlődik. Félreértés ne essék! Nem a tanítókat okoljuk, hanem a
programok összeállítóit, akik nem ügyeltek a fokozatosságra, az életközeliségre, motivációra, nevelési
lehetőségekre, integrált oktatásra (Cekuš, Horak 2012), hogy ne soroljuk tovább.
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Közterületeinkről általában
A közterületeket a terek (terek, játszóterek, parkok, temetők), utak, utcák és járdák képezik. Ez a
jogi megfogalmazás. Viszont bővebb értelemben nem csak a felsorolt területek, hanem egyebek is ide
tartoznak: intézmények környéke, szoliter típusú épületek környéke, lakótömbök körüli területek,
iskolák és környéke, egészségügyi intézmények és környéke, sport- és rekreációs központok környéke.
Állapotukról az önkormányzat, illetve jogi tulajdonosa visel gondot. Közterületeink állapota
különböző. Vannak nagyon szépen karban tartottak, de vannak igen elhanyagoltak is. Azt
gondolnánk, hogy látogató-, és településfüggő. Nem minden esetben. Egy falusi játszótér is lehet
rendezett (egyetlen objektum a település gyerekei számára), és egy városi, akár peremvárosi is lehet
elhanyagolt, habár nem sok gyerek használja.
Közterületeink általános állapota kifogásolható. Jogos elvárás lenne pl. az egyszerű megközelíthetőség
(nemrég számolták fel Szabadkán a J. J. Zmaj Á.I. tőszomszédságában lévő játszóteret, amelynek
mind a négy oldala be volt kerítve, bejárat meg nem volt rajta! Legyenek biztonságosan járhatók. Sok
esetben kátyús utakra, hepe-hupás járdára térünk, rendszerint nem akadálymentesítettek. A
kivilágításról is gondoskodni kell. Ott, ahol sokan (sok gyerek is) megfordulnak, az egészségügyi
feltételekre különösen oda kell figyelni. Szabadkán és környékén csak a palicsi parkban van illemhely.
Ivóvíz általában nincs, szemetesek – ha vannak – nem használhatók – és ritkán ürítik ki őket. A kutyák
jelenléte külön gondot jelent. Nincs olyan közterületünk, ahonnan a kutyák ki lennének tiltva.
Piszkukat ott hagyják. Sajnos, a kutyatulajdonosok lelkiismeretessége alacsony fokú – nemigen szedik
össze a kutya ürülékét, a vizeletükkel meg nem is tudnak mit kezdeni… Főleg a játszóterek
homokozója a fertőzésforrás melegágya. Nincstelen világunkban az önkormányzatoknak még az
óvodák homokozójának karbantartására sem telik (fertőtlenítés, évi homokcsere) – és ehhez társulhat
még az emberi nemtörődömség.
Egy-egy település jelentős részét teszik ki a közterületek. Ezek egyben folyosók, a kommunikáció, a
játék, a kikapcsolódás, a feltöltődés, a szép élvezetének a helyszínei, sokaknak pedig hobbijuk,
kedvtelésük színtere is. Ez utóbbi inkább már csak faluhelyen maradt meg szép hagyománynak, mert a
városokban az utak, utcák és járdák mentével nem sokat törődnek az ott lakók. A falvakban azonban
még megvannak a járda melletti kis virágágyások.
Településeink zöldfelületei
A közterületekkel szerves egészet képeznek a zöldfelületek. A közterületek mellett azonban
jelentős zöldfelületet képez a családi házak környéke. Itt nem csak az utca zöldítésére gondolunk,
hanem az udvarok, kertek zöld oázisaira is.
Ha pl. Szabadkára madártávlatból néznénk, elégedettek is lehetnénk. Nagy parkjai vannak (Kiserdő,
Zombori úti (Cirill és Metód) park, Harcosok sorakozója lakótelep), sok tere, utcáin fasorok, a
külvárosi házak környéke ápolt, zöld. Nemrég még a temetők is a város tüdejének jelentős részei
voltak. A ´80-as évektől kezdve mondvacsinált ürügyekkel „rendezik” temetőink zöld felületét.
Megfelelnek-e az elvárásoknak Szabadka zöldfelületei?
Nézzük azok területét! Valamikor valószínű elegendő volt, amikor a városmag még kis területű volt,
és mögötte kezdődtek a rétek, homokbuckák, egy-egy temető, telis-tele növényekkel. Ma már
megváltoztak a viszonyok. Sajnos az új lakónegyedek is nagyobb terek nélkül jöttek létre. Egy-egy
forgalmas „főutcáján” kívül nemigen van lehetőség a tömeges fásításra. Ez alól a Harcosok sorakozója
lakótelep a kivétel, ahol az épületek közötti tér elegendő nagy. Sok (egykor) fásított utcánk van. Ezek
egy része, szakasza már nagyon megváltozott. Köztereink száma és területe viszont vitathatatlanul
kicsi. Ráadásul, építkezési célokra ezek még karcsúsíthatók...
Városunk zöldfelületének jelentős részét az utcán élő növények képezik. Már egy fasor is
megváltoztatja az utca képét és hangulatát. A városatyák nagyon régen rájöttek arra, hogy a fa
jelentősége óriási. A Szabadka környéke fásításáról Iványi (1892) írt részletesen. Abban az időben az
akác volt a menő faj, több oknál fogva is. A nyugati ostorfák, a mi „galagonyáink”, „gelegunje” adják
meg Szabadka igazi jellegét, hangulatát. Ezeket a XIX. század végén (1890.) és a XX. század elején
kezdték ültetni (Kladek, 1991). Látszólag ma is kitűnő egészségi állapotban vannak. Kétségkívül
Szabadka arculatát ma is az ostorfák fasorai határozzák meg. Ezek uralják a szűk központot, de soraik
kinyúlnak több utca jelentős részére is. Néhány évtizede még a Karađorđe út (Halasi út) mentén is
ostorfák voltak. Fasoraink egyre gyérülnek, hiszen ma már nem csak az elöregedett példányokat
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vágják ki. Az ostorfa mellett nagy egyedszámban van hárs, vadgesztenye, platán és több örökzöld fa
is. A cserjéket sem szabad szem elől tévesztenünk, hiszen egy-egy tér takarásában azok összfelülete
sem elhanyagolható. Ma közkedvelt sövény a (megmetszett, alakított) tuja.
Az urbanizált világ velejárója az emberek természettől való eltávolodása mind fizikia/biológiai, mind
pszichikai értelemben. A természeti szépségek iránt érzéketlenné válnak. Ezen az áldatlan állapoton
segíthetnek az ápolt zöldfelületek is, esetleges bővítésük és újak létrehozása. Az oktató-nevelési
intézményekben dolgozó pedagógusokra is nagy felelősség hárul, hiszen ők azok, akik a szülők
mellett a gyerekekben kialakítják és fejlesztik a természet iránti érzékenységet, az ökológiai tudatot.
Szinte mindenki tudatában van, de senki sem törődik azzal, hogy a zöldfelületeknek is megvan a
maguk értéke. Már az is eredmény lenne, ha a kivágott, kiszáradt fákat fiatalokkal helyettesítenék (1.
ábra). A fák pótlása költséges, hosszadalmas, munkaigényes, a facsemeték nem is mutatnak jót a
nagytörzsű társaik között, emellett pedig számtalan veszély leselkedik rájuk mígnem akkorák nem
lesznek, hogy se gyerekek, se a huligánok nem tesznek bennük kárt. Ezért a meglévő állományok
megtartására kell törekedni. Ez a számtalan infrastrukturális beruházásra is vonatkozik, amelyek
alkalmával a fák gyökérzetét a munkagépek szinte évente sértik meg.

1.ábra.
Tövön kivágták a két ostorfát, helyét gondozatlanul ott hagyták (Városháza déli sarka)
Szabadkai példánál maradva szóljunk a zöldesítésről is! A központ épületeinek megjelenéséhez
hasonlóan, a fásítás is a XIX. század végén és a XX. század elején vett nagyobb lendületet. Első
sorban nyugati ostorfát ültettek (egyébként ez volt az uralkodó faj az Alföld minden nagyobb
településén, de Budapesten is). Tehát a tervszerű telepítés eredménye a központ faállománya és a
központ jelenlegi képe.
Ma részben „hivatalosan”, tervszerűen történik a zöldesítés, fásítás. Ezt a Čistoća Köztisztasági és
Parkosítási Kommunális Közvállalat (szak)emberei végzik. A tervezéstől a csemeték gondozásáig
minden az ő hatáskörükbe tartozik és az ő feladatuk.
De nem csak „hivatalból” kerültek növények az utcákra, hanem a lakosok önkezdeményezéséből,
igényeiből is. Sajnos (inkább szerencse), hogy a lakosok sem ülnek tétlenül. Dicséretes a
háztulajdonosok szorgalma. A szűk városközponton kívül a háztulajdonosok vették kezükbe a közös
ügyet. Igaz, sok fát és cserjét kivágnak, de nagyon sok esetben, avatatlan önkezdeményezésből és
igényből születnek meg a szebbnél-szebb utcarészek, bejáratok. Még ha néha nem is sikerült a
legszebbre egy-egy ház eleje, a szándék megvolt, és ami nagyon fontos: ezeket a fákat és bokrokat
minden lakos a magáénak érzi, gondozza és ápolja. Ezek, a kisemberek által ültetett fák és bokrok a
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legjelentősebbek, mert a legnagyobb területet ezek fedik le, ráadásul rendkívül változatosak is. Ebben
a munkában nincs tervszerűség, de összességében hatásosabb, mint amit a Čistoća alkalmazottai
végeznek. Igaz az is, hogy egyes házak eleje túlzsúfolt lesz, kis helyen sok növény nő, esetleg
beárnyékolják egymást. Napról napra változik az utcák képe. Új fajok, fajták jelennek meg, és öreg,
vagy éppen útban lévő példányok tűnnek el.
A természet is telepít. Nagyon sok magot a szél vagy a madarak terjesztenek. Ezek, ha megfelelő
helyre jutnak, csírázásnak indulnak és új élet fogan, idővel akár terebélyes fává is fejlődhetnek. Jó
példa erre a ma már fékezhetetlenül terjedő bálványfa, a vasútállomás környékén a komló, és vadszőlő
vagy az ördögcérna.
A központ tereinek és főbb útjainak uralkodó fája a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), míg a sövényt
a fagyal (Ligustrum) alkotja. Látszólag mindkét faj egyedei jó egészségi állapotban vannak és a város
gondját viseli nekik. A szélesebb utcákban általában két sorban vannak ostorfák, de gyakori a 3 és a 4
sor is. Rudicstól a székesegyházig öt sorban állnak (a hatodik nyomvonalán haladt a villamos). Ezeket
évente metszik.
Több utca is fátlan. Gyakoriak a fák mechanikai sérülései (kéreg, ágak, gyökerek sérülése) is. Az
ostorfák közel vannak az úttesthez, ami a téli sózás negatív hatását fokozza, annak ellenére, hogy az
ostorfa egy kimondottan sótűrő faj.
Harnos (2008) hívta fel a figyelmet arra, hogy az éghajlatváltozás nem csak a kulturális örökséget
érinti kedvezőtlenül, hanem a városi természeti értékeket is, beleértve a fákat is. A hőhullámok, illetve
a változékonyabb téli időjárás nem csak a műemlékeket veszélyezteti, hanem a parkokat, fasorokat,
szoliterfákat is.
Aljnövényzet
A magas fák, terebélyes cserjék mellett az alacsony növényzet alig jut kifejezésre. De a kertépítők
és a házuk elejét rendben tartók gondoskodtak arról, hogy ez ne így legyen. A parkokban, utak mellett,
a házak előtt gazdag zöldfelületek vannak, amelyek dísze a pázsit. A szépen gondozott fű (ma már
szinte minden háztartásban van elektromos fűnyíró készülék) mellett számtalan cserje alacsonyabb
egynyári vagy évelő dísznövény köszön vissza az arra járóknak. Tavasztól októberig ontják virágukat
és illatukat.
Ne értékeljük le a természet „odaszórt” ajándékait sem, a sokak által gyűlölt pitypangot és
százszorszépet sem! Ezek akár a téglajárda téglái közt is gyökeret engednek és szépet mutatnak.
A zöldfelületek jelentősége
A zöldfelületeknek részben biológiai, részben egyéb jelentősége van. Jámbor (1982) szerint a
zöldfelületek értéke ökológiai, használati és esztétikai lehet. Első helyen mindenképpen a
fotoszintézist kell megemlíteni. Mert bármilyen gyér is egy-egy terület növényzete, az aktív, nagy
mennyiségű szén-dioxidot köt meg (ami az urbánus környezetben magasabb értéket mutat mint
településen kívül), illetve oxigént termel, amely fokozottabban fogy a településen (közlekedés,
gazdaság, háztartások). A zöldfelületeknek egyéb ökológiai értékei is vannak. A fák a klimatikus
hatást pozitív irányba változtatják meg: a levegő hőmérsékletét, páratartalmát, légmozgást,
napsugárzást, a nappalok és éjszakák hosszát. Emellett megkötik a szennyező anyagok jelentős részét,
megakadályozzák a por keletkezését, csíramentesítik a levegőt, védenek a zajoktól. Településről lévén
szó, az esztétikai értékek sem hanyagolhatók el. A szép látványa és megélése viszont már egy
pszichikai kategória. Oldják az épített környezet monotonságát, esetleg leromboltságát. Lombozatuk
színe, színváltozásai, alakja, illata, fény- és árnyék változásai évszakfüggőek. Az ott lakók
lelkiállapotán segít a pusztán meglévő zöldfelület, a korona színe, a levelek (avar) susogása, a virágok
alakja, színe, illata.
Korszerű oktató-nevelési stratégiák
Régi-új stratégiák látszanak kirajzolódni az oktatásban. A legnagyobb változásokat hozó minden
bizonnyal az integrált oktatás előtérbe helyezése (Borić, 2013, Borić, 2014, Cekuš - Horak, 2011.,
Fűzné Kószó, 2011, Petrović - Mrđa, 2011). Ez egy méltatlanul mellőzött munkaforma, amely amióta
oktatás folyik, ha lappangva is, de létezett. Napjainkra igen degradálódott, az óvodai oktató-nevelő
munka épül rá. A különböző tantárgyak megjelenésével az egész részekre esik (tanítási egységekre és
osztályokra). A részeket pedig utólag nehéz egy egységgé kovácsolni. Az integrált oktatás a jelentős
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pedagógiai elvek tiszteletben tartását is szorgalmazza, nevezetesen az életközeliség elvét és a tanulók
aktivitásának elvét.
Magyarországon a környezetvédelmi mozgalmak „nyomására” elérték azt, hogy – íratlan szabály –
minden órán szóba kell, hogy kerüljön a környezetvédelem. Ez a gyakorlat nálunk is bevezethető
lenne.
Az oktatás helyszínei, tárgyai
Gondok vannak az oktatás helyszínének megválasztásával is. Durva módszertani hibát vét az, aki
az egyes tanítási egységeket a tanteremben dolgozza fel, holott az közvetlen környezet megfigyelése
és megtapasztalása elengedhetetlen lenne (Czékus, 2009). Egy, a tanítók körében végzett felmérés
sajnos ezt látszik beigazolódni. Nagy általánosságban a tanítók nagyon ritkán vezetik ki a tanulóikat a
szabadba (Czékus, 2010). Többen is vannak, akik az évszakok jellemzőit is képek segítségével
dolgozzák fel…
Az oktatás helyszíne bármi lehet, ami elősegíti a sikeresebb tanítást és nevelést. Ezért az iskolaudvar
vagy kert, az utca, árokpart, park, megművelt területek (szántóföld, gyümölcsös), de még a temető is
számításba jöhet! Valamennyi helyszín tartogat újat, olykor meglepetéseket is. Minden kínálkozó
elemet ki kell használni (időjárás, növények, állatok, emberi tevékenységek).
Jelen munkánkban első sorban a tantermen kívüli – közterületeken történő oktató-nevelő munkára
fektetünk hangsúlyt. Főleg Szabadka és Szabadka-környéki lehetőségeket ismertetünk.
Oktatási és nevelési lehetőségek
Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb tantermen kívüli oktatási helyszínen –
közterületeken - adottak azok a feltételek, amelyek biztosítják a tanulók botanikai ismereteinek
bővítését és mélyítését. Beszélhetünk a növények testfelépítéséről, a növényi szervek környezetükhöz
való alkalmazkodásáról, az egyes növényfajok felismeréséről és megnevezéséről, sőt, képes
növényhatározók segítségével már a 4. osztályban akár növényhatározást is végezhetünk. Parkok,
erdők jó alapjai lehetnek a biodiverzitás bemutatására, a különböző zuzmók bemutatására. Egy-egy
meghatározott helyszín ismétlődő látogatásának eredménye lehet a fenológiai naptár. Vitatott téma a
herbárium-készítés. Egyesek szerint nagyon hasznos, mások szerint növényrongálás. Mivel a
legközönségesebb és legtömegesebb növényeket szokták begyűjteni, véleményünk szerint az
megengedett. A gyűjtés folyamán a tanulók jobban megfigyelik a növényeket, össze tudják őket
hasonlítani, megtanulják nevüket. Eközben – a herbáriumi lapok kidolgozásakor - rendszerességre
nevelünk, fejlesztjük a gyerekek finommotorikáját és esztétikai készségeit.
A herbáriumi gyűjtemény mellett más gyűjtemények is készíthetők. Pl. száraz-termés-, vagy
maggyűjtemény. Tanítsuk meg a gyerekeket is a herbáriumkészítés alapjaira!
A herbáriumi gyűjteménytől talán fontosabb lehet egy jó fotógyűjtemény. A fotódokumentáció ma
már a mindennapi oktatás része kellene, hogy legyen. A felvételeket akár a gyerekek is készíthetnek
(tapasztalatunk szerint már a harmadik osztályosok egy harmada maroktelefonnal jár iskolába).
A tantermen kívüli oktatás helyszínei (olyan közterületek, amelyek a botanikai ismeretek bővítésére is
alkalmasak):
- az iskola parkja és kertje,
- tanösvény,
- a település terei, utcái,
- park,
- útszél,
- temető,
- természetiskola.
A zöldfelületek ökonombotanikai értékei
Sturc Béla biológus, egyetemi tanár több publikációjában is visszatér a növények gazdasági
értékeire és azok kihasználására (Sturc, 1995). Mind gyakoribb az a törekvés, hogy a különféle
igények, mindennapi szükségletek kielégítésében használjuk fel a természeti adottságokat, a természet
adta termékeket, természetes eredetű anyagokat. Erre késztet a nyersanyagforrások apadása is. Ezért a
tudósok és a laikusok érdeklődése is mindinkább a növények felé fordul. Az egyre népszerűbb
természetgyógyászat is hozzájárul ehhez. A növények az érdeklődés középpontjába kerültek:
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felkutatjuk, felismerjük és megismerjük az egyes növényfajokat, milyen felhasználható anyagokat
tartalmaznak. De tudnunk kell azt is, hogy mi az, amit úgy tudunk begyűjteni, hogy megbolygatnánk a
vidék eredeti, természetes flóraképét.
Kisiskolásokról lévén szó, nem az az elsődleges, hogy közterületeink növényei számunkra hasznot
hozzanak. Ennél sokkal fontosabb, hogy a tanulóink világképét, ökológiai (környezetvédelemi)
beállítottságát pozitív irányba korrigáljuk (Radó, 2001). Ezzel az antropocentrikus világképük is
csorbítható.
Lássuk, ökonombotanikai értékük alapján a növények hogyan csoportosíthatók!
Gyepek, füvek (házak eleje, parkok, árkok)
Kaszálás, szénatermelés, esetleg legeltetés. Közönségesek a különböző pillangósok és füvek: bükköny
(Vicia sp.), csenkesz (Festuca), kerep (Lotus sp.), perje (Poa sp.), somkóró (Melilotus sp.), tarack
(Cynodon dactylon), tarackbúza (Agropyrum pectinatum), vörös és fehér here (Trifolium pratense, T.
repens).
Erdők (esetünkben a nagyobb parkok)
-Mézelő növények
Egybibés galagonya (Crataegus monogyna), fürtös gyöngyike (Muscari racemosum), fűz (Salix sp.),
here (Trifolium), kis télizöld (Vinca minor), menta (Mentha sp.), nőszirom (Iris sp.), réti boglárka
(Ranunculus acer), saláta boglárka (Ficaria verna), zsálya (Salvia).
-Gyógynövények
Rendszerint a szárítással kapott növényi részeket nevezzük drognak. Ez gyógyszergyártásra,
gyógyszerként vagy gyógyításra (gyógyteák) használható fel. Miben van drog? Lehet a növény
gyökere, gyöktörzse, szára, kérge, leveles szára, levele, virága, virágzata, vagy a magja. Ezek
tartalmazzák a biológiailag aktív anyagok (alkaloidokat, glikozidokat, szaponinokat, keserű
anyagokat, vitaminokat, antibiotikumokat stb.). Gyakori gyógynövényeink, amelyek parkjainkban, de
másutt is előfordulnak: borostyán (Hedera helix), cickafark (Achillea sp.), egybibés galagonya
(Crataegus monogyna), fehér here (Trifolim repens), fekete bodza (Sambucus nigra), feketefenyő
(Pinus nigra), feketenyár (Populus nigra), fűz (Salix sp.), gólyaorr (Geranium sp.), gyepürózsa (Rosa
canina), illatos ibolya (Viola odorata), kakukkfű (Thymus sp.), kocsányos tölgy (Quercus robur),
libatop (Potentilla sp.), menta (Mentha sp.), orvosi székfű (Matricaria chamomilla), pongyola pitypang
(Taraxacum officinalis), salátaboglárka (Ficaria verna), útifű (Plantago sp.), varjúháj (Sedum sp.),
zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium), zsázsa (Lepidium sp.).
-Dísznövények
Sok olyan, szabadföldi növényfajt ismerünk, amelyek valójában nem dísznövények, de rendkívül
dekoratívak és ezért dísznövénynek is elmennének. Néhányat megemlítünk: cickafark (Achillea sp.),
gyöngyikefajok (Muscari), illatos ibolya (Viola odorata), kis télizöld (Vinca minor), madártej
(Ornithogalum umbellatum), őszirózsafajok (Aster sp.), pimpó (Potentilla sp.), réti boglárka
(Ranunculus acer), salátaboglárka (Ficaria verna), százszorszép (Bellis perennis), ternye (Alyssum
sp.), varjúháj (Sedum sp.), verbena (Verbena sp.), veronika-fajok (Veronica sp.), zsázsa (Lepidium
sp.).
A gyom bársonyos árvacsalán (Lamium amplexicaule), a piros árvacsalán (L. purpureum) és a foltos
árvacsalán (L. maculatum) a napos területek tavaszi színfoltja, de a tyúkhúr (Stellaria media) is szépet
mutat.
A felsorolt növények főleg szabadon termő, nem ültetett növények. A zöldfelületek gondozásával erős
kiválogatódás folyik. Csak azok a fajok maradnak meg, amelyek tűrik a gyakori kaszálást, fűnyírást, az
emberi ráhatások ellenére képesek szaporodni. Gyakran nem is jut kifejezésre szépségük, mert lekaszálják
őket. Jó példa erre a pitypang. Mire teljesen „besárgítanák” a pázsitot, akkorra már lekaszálják.
Végezzünk kísérletet – helyezzük vázába a begyűjtött dísznövények néhány példányát! Hadd tapasztalják a
gyerekek, hogy a pitypang nem a vázában, vagy koronaként a tanító (óvó)nő fején mutat sokáig szépet,
hanem ott, ahol megterem!
Zöldterületeink jó színterei a helyes nevelésnek. Ne gyűjtsünk indokolatlanul sok növényi tömeget, és
lakott területen és utak mentén, ott, ahol szennyezettek, ne gyűjtsünk gyógynövényeket! Számtalan
tény indokolja ezt. Magyarázzuk el tanulóinknak!
Meg kell említeni az erdők, parkok melléktermékét, a gombákat is. Gajić (1986) Homokvidék
élővilágából 20 gombafajt regisztrált (ebből 14 faj ehető).
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A települések zöldfelületei – utcák, terek, házközök, útszéli árkok
A település uralkodó növényei a fák és a cserjék. Ezek általában sorban vagy csoportokban vannak.
Több szempontból is elemezhetjük őket.
Kezdjük azzal, hogy megfigyeljük egy adott területen (pl. a település központi részében) van-e minden
téren vagy utcában fa? Esetleg van-e olyan utca, amelyben nincs egyáltalán növény?! Szabadkán van.
A következő lépés az lehet, hogy a fákat és cserjéket fajok szerint határozzuk meg. Ne elégedjünk meg a
„fa, bokor, fű, paréj” tudásszinttel! Vannak uralkodó fajok, legalább ezeket illene tudni szabadkai
viszonylatban ezek az aranyfa (Forsythia suspensa), Atlasz-cédrus (Cedrus atlantica), bálványífa (Ailanthus
altissima), borókák (Juniperus sp.), ezüsthárs (Tilia argentea), fagyal (Ligustrum vulgare), fehér akác
(Robinia pseudoacacia), fehér vadgesztenye (Aesculus hipocastanum), fekete bodza (Sambucus nigra),
fekete fenyő (Pinus nigra), fűz (Salix sp.), juharfajok (Acer sp.), keleti és nyugati tuja (Platycladus
orientalis (syn. Thuja) orientalis, Thuja occidentalis), madárbirs (Cotoneaster sp.), mahónia (Mahonia
aquifolium), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), sóskaborbolya (Berberis sp.), tiszafa (Taxus baccata). stb.
Becsüljük meg életkorukat! Milyen természetes és milyen emberi hatás éri őket? Miből áll gondozásuk?
Sérültek-e? Fejletlenek-e? Az eltávolított fák és cserjék helye. Van-e pótlás? Hogyan védjük meg a fiatal
egyedeket? Milyen szerepet játszanak az ember életében, illetve az ÉN életemben? Hol vannak alacsony
dísznövények?
Útszél
A útszélen, árokparton élő növények és állatok éppúgy hozzátartoznak a tanulók otthon-iskolaotthon relációjához, mint a forgalmas útkereszteződés, az útbaeső templom, nevezetes objektumok.
Szinte az egész év folyamán a környezeti nevelés tárgyai lehetnek.
Az útszél élővilága a kisiskolások kísérőtársa. Már csak ezért is érdemes odafigyelni rá. A téllel
dacoló pitypang, százszorszép, a boglárka a májusi árokpartnak különös hangulatot kölcsönöz. Nem
szabad észrevétlenül elmenni mellettük! A pásztortáska napról-napra változik, megnyúlik, hozza és
mutogatja a „kistáskáit.” De észrevetetjük-e, hogy pásztortáska és pásztortáska közt mekkora
különbség van! Figyeljük meg a különböző (termőhelyen) növő egyedek tőleveleit. Mérjük le a
növények maximális magasságát egy- egy helyen. A taposott helyeken is megterem. Viszont a
kinézete, magassága milyen? Nyomon követhető az egérárpa fejlődése is. Búza-utánzat.
A útszélen, árokparton élő növények és állatok éppúgy hozzátartoznak a tanulók otthon-iskola
relációjához, mint a forgalmas útkereszteződés, az útbaeső templom, nevezetes objektumok. Szinte az
egész év folyamán a környezeti nevelés tárgyai lehetnek.
Parkok
Parkjaink növény- és állatvilága rendkívül változatos. Általában a nagyobb parkok felelnek meg
az egyes feladatok megvalósítására, ahol van elég „hazai”, és távoli vidékekről származó fa, bokor,
dísz-, és gyomnövény. Szinte mindegyikben vannak örökzöld – és lombhullató fajok is.
Már a XIX. században rájöttek arra, hogy a parkok élővilágának nevelő hatása is van, szép látványt
nyújtanak, de ugyanakkor ismeretforrás is.
Minden településnek van parkja. Szabadkán három nagyobb van (Sétaerdő, a Zombori úti és a
Harcosok sorakozója lakótelepi). A palicsi őrizte meg leginkább erdő jellegét, habár ott is sok az
ostorfa.
A parkok élő kiállítások. Számtalan hazai és betelepített fa, cserje és dísznövényfaj terem meg bennük.
A palicsi park egy parkerdő, amely a 19. sz. második felében létesült. Még néhol megfigyelhetők a
valamikori természetes növénytakaró maradványai is.
Környezetismeret (megfigyelések és tananyag-feldolgozás 1-4. osztályig)
Akár már első osztályban, ősszel megtörténhet a tanulók első látogatása egy nagyobb parkba.
Megtapasztalják a parkot, mint egészet. Mi képezi a parkot? Külön-külön is megfigyelik a fákat,
bokrokat, aljnövényzetet. A fák és bokrok levelükről is felismerhetők, ez a személyi igazolványuk.
Van-e másik igazolványuk is?) Észreveszik a park őszi aszpektusát, színgazdagságát. Mi az avar? Mi
képezi? Van-e benne és alatta élet? A legismertebb fajokat meg kell nevezni, akár gyűjtemény
(tagozati herbárium) is készíthető. Termések. Hol vannak? Csak a termést termő fák alatt? A
virágányások hogy néznek ki? Mely fajok virágoznak még?
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Hasonló kirándulást szervezhetünk tavasszal is. Didaktikai elvárás, hogy ugyanarra a helyre menjünk
és ugyanazokat a növényeket figyeljük meg. A fő megfigyelési szempontok: a különböző időben és
intenzitással rügyező fák és bokrok (az aranyfa és a jázmin már virágzik, a fekete bodza erősen
rügyezik, az akác mélyen alszik). Viszont vannak örökzöldek is. A fák alatt pedig virágoznak a kora
tavaszi hagymás növények (tyúktaréj, fürtös gyöngyike), illetve a naposabb helyeken pitypang, a kék
ibolya, százszorszép, saláta boglárka. Neveljünk! Tanítványaink ne tépjék le és ne tapossák le ezeket a
virágokat! Hogy néznek ki a virágágyások?
Másik alkalommal feldolgozhatók a növényi szervek. Kezdjük a szárral: van-e minden növénynek. Ha
van, lágy, vagy fás? Nevezzünk meg néhány fajt! Új fogalmak: fa, bokor, cserje. A park jó tanösvény
az egy- és évelő növények feldolgozásához (pl. pásztortáska – kék ibolya, fürtös gyöngyike).
Többéves növények. A tanulmányi kirándulás jelentősége, hogy nem szóban, nem képről, hanem a
valós terepen ismerik meg ezeket a fogalmakat. Mely növények a gyomnövények és a dísznövények?
Az ember hatása a park életére. Mely külső, természetes tényezők befolyásolják a növények életét?
Idősebb gyerekekkel már az életközösségek is feldolgozhatók. A parknak általában van „réti” és
„erdei” része is. Közvetlenül megtapasztalják az erdei, illetve réti növényeket. Melyek a
gyógynövények? Módunkban áll a mesterséges csoportosítás, rendszerezés. Jöjjenek rá, hogy ugyanaz
a faj különböző szempontok alapján különböző csoportba tartozhat.
Igaz, nem tananyag az alsó osztályokban, de a környezeti hatásokat is összefoglalhatjuk. Arra a
kérdésre keressük a választ, hogy miért épp ott nő és milyen hatások mellett nő az illető növény?
Vegyék észre a gyerekek, hogy vannak árnyéktűrő (vadgesztenye, hárs, korai juhar) és fénykedvelő
fajok (fekete fenyő, nyírfa). Vessük össze azokat a példányokat, amelyek laza talajon, világos helyen
nőnek azokkal, amelyek letaposott földön, vagy árnyékban vannak. Vannak-e fajok, amelyek elviselik
a taposást?
Szembetűnő egyes fajok, főleg a nyugati ostorfa előretörése és térhódítása (Botta, 2006, Mihály,
2004).
Lényeges szempont az emberi kéz nyomait megfigyelni.
Didaktikai ajánlások: a tanulmányozva tanulás a tanulás nagyon hathatós módja. Gyorsabban, a
gyerekek aktivitásán alapuló, tartós tudást nyújtó tevékenység. A park virágos növényeinek
morfológiáját, életmódját, ökológiáját figyelhetik meg a tanulók.
Felülmúlhatatlan terep a környezetvédelmi neveléshez. Megtanulhatják a tanulók azt is, hogy hogyan
kell viselkedni a természetben és hogyan kell viszonyulni a természethez. Ezt NEM lehet és NEM
szabad a tanteremben tanítani!
Játszóterek
A ma elfogadott nézet szerint a játszótér nem azonos azzal a (friss levegőjű) területtel, amelyen a
gyerekek mozgásigényeiket, aktivitásukat ki tudják elégíteni.
A játszóterek funkciója a következő: a friss levegő és a napsütés maximális kihasználása/élvezete,
szabad mozgás, mászás, motorikus ügyességek fejlesztése, a természetes környezet megismerése, az
egymás közti kapcsolat fejlesztése, a különböző korú gyerekek kapcsolatának fejlesztése (Roller,
1982).
Egy korábbi, a szabadkai játszóterekkel (45) foglalkozó tanulmány (Cekuš, 1999) kitért a játszóterek
növényvilágára is.
A leggyakoribb fás szárú növények a szivarfa (Catalpa bignoioides és a juharfa (Acer sp.) – 11
játszótéren jegyeztük fel jelenlétüket. A nyírfa, Betula pendula (10), fenyő, Pinus sp. (8), vadgesztenye
Aesculus hippocastanum (6), gyöngyvessző, Spirea sp. (13), fagyal, Ligustrum vulgare L. (7), és a
bodza, Sambucus nigra (5 helyen díszíti a játszóteret). Három játszótéren nincs fásszárú növény. Csak
négy játszótéren van több, mint négy féle fa vagy bokor. Két játszótér mellett volt fiatal fasor.
Súlyosabb sérüléseket (kivágás, ágtépés, kéreglefejtés) nem tapasztaltunk, de általános állapotuk igen
rossz. A bodza jelenléte a gyomosodásra, a nemtörődömségre utal. Elvétve találtunk formásan
megnyírt sövényt. Virágágyások nincsenek egy játszótéren sem. Pedig a gyerekek szépérzékét nagy
mértékben fejleszthetnénk velük! A játszóterek nem sárosak, mert a fű gazdagon nő.
A parkok flórájához hasonlóan a játszótér is több oktatási és nevelési lehetőséget kínál.

72 3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE
Virágtartók
A virágtartók a település különleges zöld oázisait képezik. Ott, ahol csak beton van, ott, ahol utak
„érnek véget”, ahol térelválasztó kell, ott megjelennek a virágtartók. Egy készülő tanulmányból
(Czékus, 2014-kézirat) veszünk át néhány adatot. A munka szintén Szabadkával, a városközponttal
foglalkozik. A mintegy 70 hektáros területen, amelyen 47 utca és 11 tér van, több, mint 1000 örökzöld
fát, cserjét, vagy virágot tartalmazó edényt jegyeztünk fel. A virágtartók kb. a fele díszként szolgál, de
sok elsődleges szerepe a térelválasztás. 727-ben van ültetett növény. Vannak, amelyekben vadon kelt
növények vannak, de sok (225) ürest is találtunk. Ez utóbbiak funkció nélküliek. Egy-egy edényben
általában egy fás szárú növény van. Az apró dísznövényekből, virágokból 25-30 is lehet.
Visszatérve a fás szárúakra: a legtöbb esetben néhány évesek a növények. Mintegy 300 edénybe
legfeljebb 2-3 éve került növény, és csak 83 olyan virágtartó van, amelyben több éve nő a fa vagy
cserje. Ez azt jelenti, hogy a tartók életfeltételei és gondozásuk nem igazán optimális.
A 727, növényt tartalmazó virágtartót és a környezetét közel 100 növényfaj díszíti. A
leggyakoribbakat egy kis városnéző séta alkalmával megnézhetik a gyerekek és a nevüket is
megtanulhatják. Ezek a következők: 218 edényben van tuja (165-ben nyugati tuja - Thuja
occidentalis). Gyakori a gömbtuja, illetve a „formált, metszett” alak is. A második leggyakoribb
cserepes növény a muskátli (Pelargonium sp. - 23) – a korzón volt nagyon sok. Begónia (Begonia sp. –
63), főleg beton vályúban vagy kockában volt. A sort a petúnia (Petunia atkinsiana - 50), az azúrkék
pletyka (Commelina communis - 37), a borókák (Juniperus sp. – 32) és a borostyán (Hedera helix – 28
esetben) követi.
A séta másik célja az lehet, hogy megfigyeljék, milyen állapotban vannak a növények, illetve azt,
hogy miért vannak ilyen állapotban. Mi az, ami kedvez nekik és mi az, ami gátolja a növények
fejlődését.
Temetők
A temetők a nyugalom, magunkba szállás, emlékezés, elmélkedés, imádkozás színhelyei.
Emellett minden tekintetben rendkívül izgalmas ismeretforrások. A település nagyjai itt nyugszanak,
érdekesek a síremlékek, sírfeliratok, a nyelvezet, helyesírás, szimbólumok. De a növényviláguk sem
elhanyagolható, hiszen pl. csak a Bajai úti temető a maga 20 hektárával messze felülmúlja a szabadkai
zöld övezetek összfelületét (a teljes városközpont mindössze 70 hektáros). Mégis, a temetőt morbid
helynek tartják, olyannak, ahová gyereknek nem kell menni, az iskolából pedig nem szabad elvezetni.
Általánosságban megállapítható, hogy az örökzöldek (elsősorban a tuja) az uralkodók, annak ellenére,
hogy azok kivétel nélkül tájidegenek, ökológiai funkciójuk sem kifejezett, mert sokkal kevesebb
állatfaj talál rajtuk/bennük táplálékot, menedéket, fészkelési lehetőséget, mint a lombhullató fákon. A
lombhullatók közül a cserjék a gyakoribbak, habár a fák is dekoratívak lehetnének. A közkedvelt
juharok és a kora ősszel pompázó kőrisek visszaszorultak, általában csak a csonkjaik vannak meg egyegy tőhajtással.
Fás szárú növények olykor fasort képeznek. A Bajai útiban, a Zentai útiban és a Rókus temetőben a
keleti tuja (Platycladus orientalis) és a nyugati tuja ((Thuja occidentalis), a zsidótemetőben nyugati
ostorfa (Celtis occidentalis), a szerbtemetőben pedig fehér vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) és
hárs (Tilia plathyphyllos és T. argentea) alkotja a fasorokat. A Rókus temetőben van egy szivarfa-sor
(Catalpa bignoioides) is. A fiatal fasorok kivétel nélkül örökzöldek (tuják).
Fák vannak a sírok körül és a sírokon is. A harmadik csoportjukat a vadonnövő példányok képezik. Az
intenzív fűnyírás miatt ezek száma drasztikusan lecsökkent. Részben természetes állapot uralkodik a
temetők mezsgyéjén, ahol kerítést képeznek – ott nem nyírhatók.
Az ültetett, dísznövények mellett léteznek „gyomok“ is. Ilyen a bodza, orgona, akác és a bálványfa
(„ecetfa“). Az utóbbi időben ebbe a csoportba sorolható a nyugati ostorfa is.
Összesen 116 különböző növényfajt (fát, cserjét, ebből két hibridfajt) regisztráltunk, összesen 140
taxont; 24 faj alatti (alfaj, változat, alak) taxont. Ezek a taxonok 42 családba tartoznak.
A fellelhető rendszertani egységek közül a rózsafélék (22 faj) és a ciprusfélék (10 faj) a
legfrekventáltabbak.
A dísznövények mellett szépszámban akadnak gyomfajok is (gyomok nemcsak lágyszárúak lehetnek).
Vadon termő gyümölcsfákat is találtunk. A csőszházak közelében vagy a mezsgyén nőnek, de diófa
előfordul a sírokon is. Az alábbi gyümölcsök teremnek meg temetőinkben: kerti ribiszke, kajszi,
őszibarack, meggy, mogyoró, dió, füge, alma, birs, eper, szilva, cseresznyeszilva, díszszilva, mandula,
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körte, málna, szeder és szőlő – összesen 18 faj! Érdekes, valamennyi gazdag termést hoz. A meggyet,
az utóbbi években oly jellemző gombás megbetegedés, a monília a temetőkben nem károsítja. De az
alma és a körte sem hullik le idő előtt. A gyümölcsök terjesztését elsősorban a madarak – a szarkák és
a varjak végzik, amelyek az ősz beálltától tavaszig szinte állandó temető-lakók.
Szabadkán a Bajai- és a Zentai úti temetőben figyeltük meg először a közönséges iszalagot
(Clematatis vitalba). Szabadka flórájára ez új adat.
Annak ellenére, hogy a temetők növényfajokban igen gazdagok, mindössze 12 olyan fajt és fajtát
találtunk, amely minden temetőben előfordul (1. táblázat).
1.táblázat
Növényfajok és fajták, amelyek minden szabadkai temetőben megtalálhatók
s.sz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

magyar
elnevezés
bálványfa
puszpáng
nyugati ostorfa
madárbirs
borostyán
dió
ördögcérna
akác
gyepűrózsa
orgona
nyugati tuja
jukka (kerti
pálmaliliom)

rendszertani egységek
(taxon)
Ailanthus altissima (Mill.) Sw.
Buxus sempervirens L.
Celtis occidentalis L.
Cotoneaster horizontalis Dcne.
Hedera helix L.
Juglans regia L.
Lycium barbarum L.
Robinia pseudo-acacia L.
Rosa canina L.
Syringa vulgaris L.
Thuja occidentalis L.

Simaroubaceae
Buxaceae
Ulmaceae
Rosaceae
Araliaceae
Juglandaceae
Solanaceae
Fabaceae
Rosaceae
Oleaceae
Cupressaceae

Yucca filamentosa L.

Agavaceae

család

A növényvilág sokféleségéről elmondható, hogy a Bajai úti temető a leggazdagabb. Mintegy 20ha
területű, de a sokféleséghez a talaj minősége is hozzájárul. Ezen a területen háromféle talajtípus van: a
temető keleti részét feketeföld, a délit homok fedi, közötte pedig nedves rész (lapos) húzódik. A
különböző talajtípsok jó indikátorai (jelzői) a gyomnövények.
Milyen botanikai ismereteket kínál még a temető? Egyes növényritkaságok utolsó élőhelye (selymes
boglárka – Ranunculus Illiricus, apró nőszirom – Iris pumila). Ezért a temetőt génbanknak is
tekinthetjük. A ritka fátyolvirág (Gypsophyla sp. és a spárga – Asparagus officinalis) itt még
megtalálható. Csak a Bajai úti temetőben fordul elő 4 vadon növő páfrányfaj, a fodorka (Asplenium).
Alapfokú rendszertant is taníthatunk. De a mesterséges rendszerezést is eredményesen
gyakoroltathatjuk. Ha csak a faj- és fajtagazdagságot megláttatjuk, az is eredmény! Számtalan példa
utal arra, hogy az élet él, és élni akar. Kövek közt, síremlékek betonjából nőnek ki az igénytelen
„virágok”. A zuzmók a márványon is megtelepednek.
A holtak iránti tisztelet szempontjából fontos tudni, hogy ápoltak-e a sírok, a fákat, cserjéket
gondozzák-e, a dísznövényeket (virágokat) ápolják-e?
Hasonlóan a többi helyszínhez, a temető flórájából is készíthető herbárium.
A temető történelmi, családi, vallási vonatkozású témák elmesélését motiválja. Az ősök, a halottak
iránti tiszteletre nevelést nem szabad elhanyagolni. „Hallják meg” a meghitt csendet!
Védett növények
A védett növények fogalmát nem adjuk meg, viszont nyomatékosítjuk azt, hogy a gyerekek
számára mi kell, hogy védett legyen. Amellett, hogy tudniuk kell, hogy vannak növények, parkok,
amelyek különösen értékesek vagy ritkaságszámba mennek, és ezeket az emberek (jogszabályok)
védik, tudniuk kell azt, hogy mindazt ami ritkaság, idős, szép, környezetünket szebbé, gazdagabbá
teszi, védeni kell. Ezért nem csak a törvény által védett öreg fákra kell odafigyelni, hanem a
környezetünk szépet mutató növényeit is védeni kell, nem pedig kitépni, letaposni, letörni. Tegyék a
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gyerekek magukévá azt, hogy igen is, a temetőben tömegesen virágzó madártej, a parkok pázsitjából
előtörő gyermekláncfű megszámlálhatatlan példánya, egy árnyékot adó ostorfaág is érték, amit nem
csak érdemes, hanem meg kell védeni!
Összefoglaló
A település növényvilága nem tanítási téma. Egy osztályban sem. Annak ellenére, hogy pl. Észak
Bácskában sokkal több, mint 1000 növényfajt jegyeztek fel, hogy naponta ismerősként előre
köszönnek. Sajnos, a felnőttek sem igen ismerik őket. A gyerekek meg még kevésbé.
Cikkünk erre a hiányosságra mutat rá és módszertani megoldásokat kínál. Különböző, tantermen
kívüli helyszínt jár be – az árokparttól a temetőig, ahol a gyerekek botanikai ismeretei bővülhetnek és
mélyülhetnek. Egyúttal a gyakorló pedagógusokat próbálja a szerző arra sarkallni, hogy merjék átlépni
a tanterem küszöbét! Az tény, hogy ehhez jó terep és florisztikai ismeret kell. De a jövő nemzedéke
érdekében megéri!
Munkánk kizárólag a Szabadka környékének botanikai értékeivel foglalkozik, de analóg más
helységekben is feldolgozható. Növényekről szóltunk, de ez nem azt jelenti, hogy a témát nem
integráltan kell kezelni. Természetes, hogy az állatvilágot is észre kell venni és meg kell figyelni.
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POSSIBILITIES FOR EXPANSION PUPILS' BOTANICAL KNOWLEDGE – A CASE
STUDY
CZÉKUS GÉZA
Summary
Some of the previous psychological, didactical and methodological endeavours have been proved
as consistent. These have been taken over and retained by the modern didactics, but it has frequently
behoved them by new, modern, possibly sonorous (foreign) words. However, this has not changed
there essence. Which are these educational and pedagogical expectations? The motivation, the
maintenance of attention, reality, extracurricular education, differentiated education, holistic
education, integrated education, applicable knowledge, creative knowledge. Expectations listed are the
most expressed in natural sciences, by the way they could be realised the easiestly here. The aim of
our work is to represent how to exploit potentials provided by public places in the achievement of the
above listed goals. Streets, parks, squares, blocks, school yards etc. give numberless opportunities. In
our publication we highlight matters on botany. What kind of botanical activities could be executed
out of the classroom? What do public places offer? We scrutinised plant-anatomical (morphological),
taxonomical, plant physiological, (plant)ecological and genetic questions, but either issues on invasive
species and biodiversity haven't remained untouched. During a park, school yard or city walk they can
be showed. We have a broadbase knowledge on the flora of flower (bushes and trees) boxes,
pavement- and roadside, and, furthermore, that of our cemeteries. All of these places are surprisingly
rich in species and sorts; all to be done is to exploit these opportunities. Those classes, educational
walks or short excursion which we examine plants on, help us to reach the effective realisation of
expectations (aims or tasks) mentioned in the introduction and to assist creative knowledge acquisition
of pupils.
Keywords: public places, extracurricular-, differentiated-, integrated-, holistic- creative education
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KOMPETENS ÓVODÁS-KOMPETENS KISISKOLÁS
DOMBI ALICE
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged, Magyarország
Összefoglaló
Az óvoda-iskola átmenet segítésének pedagógiai koncepciója soktényezős folyamat.
Legfontosabb szereplői az óvodapedagógusok és a tanítók, akik kompetenciaköreik, feladataik
rendszerszemléletű megismerésével és gyakorlati megvalósításával a harmonikus átmenet elősegítői.
Az előadás e kérdéskör pedagógiai és pszichológiai megközelítésével az óvodapedagógus és
tanítóképzésben alkalmazott elméleti és gyakorlati módszereket mutatja be. A tanulmány a
kompetencia fogalmára fókuszálva részletesen elemzi azokat a kompetencia-területeket, amellyel az
óvodáskor végére rendelkeznie kell a gyermeknek, és kitér azokra a sajátosságokra, amelyek az
eredményes iskolakezdésnek feltételei.
Kulcsszavak: kompetencia, óvoda-iskola átmenet, pedagógiai fejlesztés, kompetencia-fejlesztés
1. Bevezetés
A közoktatás tartalmi változásainak megfelelően Magyarországon az óvoda – iskola átmenet
problematikája kiemelt jelentőségűvé vált. Az óvodák és az iskolák részéről megfogalmazódott az
igény a sikeresebb átmenetet elősegítő szakmai kompetenciafejlesztés iránt. Ez egyúttal a változatos
tanulási helyzeteket felkínáló új típusú óvodapedagógusi és tanítói szerep betöltéséhez szükséges
kompetenciák fejlesztésének kialakításával lehetséges. Az óvoda-iskola átmenet a 4-8 éves korosztály
életkori sajátosságainak és az átmenet speciális fejlesztési feladatrendszerének összekapcsolását
jelenti. Egyes kutatók kritikus periódusoknak tekintik az átmeneteket, ide értve az óvoda-iskola
átmenetet is. „Az iskolakezdés közel akkora (bizonyos értelemben talán nagyobb) változást jelent a 6
év körüli gyermek életében, mint amikor a 17-18 éves fiatal az iskolapadból a munkahelyre kerül.”
(Gósy 1997: 71.)
Fentieknek megfelelően a pedagógiai mesterségbeli tudás számos új módszer elsajátításával
gazdagodik, kiemelten a gyermekek mindenkori fejlettségi szintjéhez igazodó kulcskompetenciák
(készség- báziskészség-fejlesztés) fejlesztésének módszereivel, a játék- és tanulási kultúra
harmonizálásának eszköztárával, valamint a sikeres megküzdést segítő és megerősítő pedagógiai
eljárásokkal.
Az óvodapedagógusok és tanítók elméleti és gyakorlatorientált felkészítése egy új szempontú, az
eddigieknél sikeresebb óvoda-iskola átmenet megvalósítására; az óvodai játékorientált
gyermekközpontú szakaszból fokozatosan és / ill. differenciált módon az egyéni szükségletekhez és
előfeltételekhez igazodó, a pozitív tanulási élményt megalapozó és megerősítő fejlődési szakaszba
történő ’átsegítés’ szakszerű kezelésére készíti fel a folyamat résztvevőit.
Az óvodapedagógus és tanítóképzésbe beépített felkészítés célja: a fejlődéselvű, gyermek-centrikus
pedagógiai szemlélet megerősítése, a cselekvőképes mesterségbeli tudás bővítése, a pedagógus
módszertani kultúrájának fejlesztése, az óvodapedagógusi és tanítói hatékonyság és szakmai
együttműködés erősítése.
2. Az óvoda-iskola átmenet megközelítésmódjai, kritériumai
A kompetens óvodás és kisiskolás fogalmának meghatározásakor feltétlenül szólni kell a kötődés
és a reziliencia kérdésköréről. A kötödés ideális esetben a születéstől valóságos szociális kapcsolatként
mutatkozik meg. A kötődéssel - amely alapvető szükséglet- azonban együtt jár az elszakadás is, a
változások elfogadása. Ainsworth nevéhez fűződik a az „idegen helyzet” vizsgálat, amely a gyermek
és az édesanya kapcsolatának változatosságát mutatja be. (Cole - Cole 2006: 115.) A biztonságosan
kötődő gyermek jókedvű, kiegyensúlyozott, szeparációt követően keresi anyja társaságát. A
bizonytalanul kötődő gyermek az anyától való elváláskor különbözőképpen reagál: sírni kezd, vagy
látszólag közömbös marad, de pl. a szapora szívverés jelzi, hogy rosszul érzi magát a helyzetben. A
bizonytalanul kötődő ambivalens magatartású gyermek pedig hol követeli az anya jelenlétét, amikor

77 3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE
pedig megjelenik, elutasítja. Ez az a háttér, amellyel indul a gyermek az átmenet felé, az új szokásokat
követelő, más feltételeket szabó óvoda, iskola felé.
Az utóbbi években egyre több szakterület alkalmazza a reziliencia fogalmát. Gordon megfogalmazása
szerint „A reziliencia a viszontagságos körülményekkel szemben megnyilvánuló képesség a
boldogulásra, érdeklődésre, a kompetencia növelésére. (Oláh 2005: 52-54.) Ez az
alkalmazkodóképesség egyfajta rugalmasságot jelent, a stabilitás, a problémamegoldás biztos
pontjaként jelenik meg.
A szocializáció során a gyermek számára rendkívüli élethelyzet - mint pl. a megszokott óvodai
környezet elhagyása -, esetlegesen a fejlődésében törést, retardációt, regressziót okozhat. Az ideális
alkalmazkodás azonban olyan pozitív emocionális és viselkedési mintázatokat rejt magában, amelyek
segítségével a gyerek meg tud küzdeni a számára ismeretlen helyzet kihívásaival. Fontos megjegyezni,
hogy a gyermeki reziliencia kialakulásához, sikerességéhez hozzájárul a gondoskodó, védő, de az
önállósulást nem gátló környezet (család, óvoda).
A korai kötődési mintázatok meghatározzák az átmenetek sikerességét. Csányi Vilmos szerint az
egészségesen kötődő gyermek már három éves korára képes az „elszakadás-helyzetet” kezelni, mert
tudja, hogy az édesanya hamarosan visszatér. (Csányi 2000: 197-208.)
„A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a
kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez
szükséges fejlettségi szintet. Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben az óvodásból
iskolássá érik.” (Alapprogram 2012: 9.)
Az iskolaérettségnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak, melyek közül egyik sem hanyagolható
el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai munkához.
- A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz.
Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása
összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a finommotorika. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.
- A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen áll
az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek. Érzékelése,
észlelése tovább differenciálódik. (Különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a
vizuális és az akusztikus differenciálásnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek,
a testséma kialakulásának.)
- A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a
közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés
időtartama; a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés. Megjelenik a tanulás
alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjedelme,
könnyebbé válik a megosztása és átvitele.
- A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is
kialakulóban van. Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél, gondolatait érzelmeit mások
számára érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni;
minden szófajt használ. Különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a
magán- és mássalhangzókat, végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét.
- Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, szülei
foglalkozását, felismeri a napszakokat.
- Ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és
védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető
szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és
társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei
vannak.
Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan egészségesen
fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló
együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival, amennyiben az iskolai légkör
ezt lehetővé teszi. A szociálisan érett gyermek egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni
tudja szükségletei kielégítését, feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében,
feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg. Kitartásának,
munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet.
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3. Az óvoda-iskola átmenet a személyiség fejlődése szempontjából
A gyermek aktív közreműködő az óvoda-iskola átmenetben, de új helyzetekben kell megmutatni
magát. Azzal szembesül pl., hogy amíg az óvodában ő volt a mindent tudó nagy, most egyszerre
olyan gyerekekkel találkozik az iskolában, akik mind nagyobbak nála, azok a kompetenciák,
amelyekkel az óvodában könnyedén reagált az egyes helyzetekre, most kevéssé válnak, ebben az új
világban új helyzet-felismerési, helyzetmegoldási tudást kell megszereznie.

A legnagyobb segítség az, ha észrevesszük a gyermekben rejlő erőforrásokat, és azok
kibontakoztatásában segítjük pedagógusként, szülőként.
Intraperszonális szinten a változás elsősorban az identitás alakulásában (pl. nem csak az „Én”
van a középpontban) jelenik meg. Kialakulnak az ”iskolaspecifikus” készségek és képességek
(pl. olvasás, írás, számolás). Interperszonális szinten új kommunikációs formákat és
készségeket sajátít el (pl. órákon a jelentkezést követi a beszéd). Új típusú kötődés alakul ki a
gyermek és a tanító között. Kontextuális szinten az új együttműködés különbözőségeiből
származó problémák kezelése válik szükségessé (család-óvoda, család-iskola). A családon
belüli változásokat is kezelnie kell, amelyek sok esetben pszichés terhelést jelentenek (pl.
kistestvér születése). (Keményné 2007:152.)
A 3-6 éves kor érzékeny időszak, az alapvető szabályok megismerésének, a szocializációnak
időszaka. Az óvodás megtanulja értékelni önmagát, tud önmagáról gondolkodni. Gondolkodása
azonban „mágikus”, a csodákban reménykedik, úgy képzeli el önmagát, mint akinek a gondolatai
varázsolni tudnak. Gondolkodása Piaget szerint egocentrikus. Az ÉN van a középpontban, a helyes
társas viselkedés kialakulása folyamatos gyakorlat során alakul ki. Azok a szabályok, amelyeket a
gyerek kipróbál, megél, belső szabályozóvá válnak. (Piaget 1999.)
Az óvodáskor végére az a gyermek, aki iskolaérettként elindul az iskolába, mindazzal a
kompetenciával rendelkezik, amely az óvodással kapcsolatos elvárások sorában szerepeltek. Azokat a
kompetenciákat azonban, amellyel egy kisiskolásnak kell rendelkeznie, fokozatosan kell megtanulnia.
A mindent tudó óvodásból az iskolába lépve kissé bizonytalan, mindenre rácsodálkozó kisiskolás lesz,
amit a környezete úgy kommunikál: „Te már komoly iskolás vagy”.
A kisiskoláskor elérésekor a gyermekek különböző fejlettségi szinten vannak amely a fejlődésbeli
eltérés, az értelmi erők különbsége és a felkészítés változó formáiból adódik. Minden gyermeket
segíteni kell abban, hogy az iskolában is mihamarabb kompetenssé váljon azokban a
tevékenységekben, amelyek ott elvárhatóak.
A szocializációs színtérváltásban benne van a trauma lehetősége is. Ha az elszakadás, elválasztottság
hosszabb ideig fennáll, és nem alakul ki új, megbízható, stabil kapcsolat, akkor a leválás kötődési
képtelenséghez vezet. (Cole - Cole 2006: 249-250.)
Az átmenetek időszakában a gyermek számos új elvárással találkozik, amelyek arra késztetik, hogy
aktivizálja tudását, sikeresen megküzdjön az új helyzettel, feladattal. Ennek eredményeképpen
megkezdődik a személyes erősödés, növekedés folyamata.
A gyermek kihívásként éli meg az iskolakezdést, kialakul nála a „koherenciaárzet”, az a tudat, hogy
iskolásnak lenni jó. A gyermek aktív közreműködővé és megküzdővé válik, a kihívásokat mint eddigi
kompetenciatudatának megkérdőjelezőit éli meg. Ha van fogódzója (korábbi eredményes
megküzdések), érzelmi kapaszkodója (biztos kötődési háttér), akkor eredményesen veszi az
„akadályokat”.
Mindezt figyelembe véve olyan módszereket kell alkalmazni, amelyek lehetővé teszik az egyéni
ütemben való haladást, amely a tanulási képesség és a haladás kompetenciáinak kialakulását segíti.
Fontos, hogy a gyerek váljon képessé az új ismeretek befogadására, hogy képességeihez mérten a
legmagasabb szinten tudja teljesíteni az iskolai elvárásokat. Legyen örömteli, sikerorientált a tanulás.
A 4-6 éves korosztály fizikai, érzelmi/szociális, biológiai, értelmi fejlődésének mérföldkövei:
- kifinomult a koordinációja, és sok új tevékenységet tanul,
- kézügyessége javul, a ceruzát megfogja és használja, ollóval tud nyírni,
- elkapja a labdát, kést-villát használ, megmossa a fogát,
- mászik, ugrál, szökdécsel és szeret meglep dolgokat csinálni,
- játék közben együttműködik a társaival,
- képes megosztani a javakat, és felváltva végezni a dolgokat,
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- etnikai és nemi személyazonosság kialakulása,
- megvédi magát és kiáll a jogaiért,
- azonosul szüleivel, és szereti utánozni őket,
- gyakran vannak „legjobb barátai”
- szereti csillogtatni a tudását a felnőttek előtt
- elképzelései vannak magáról, amelyek a többiek hatására alakulnak,
- figyelme sokirányú, a körülötte levő világ szinte minden jelenségére kiterjed,
- megérti az ok-okozati összefüggéseket,
- szerepjátékaiban figyel a részletekre, a valóságra,
- beszédmódja összetettebb és sokoldalúbb,
- kifejezi gondolatait, kérdez, megvitatja a dolgokat,
- érthetően beszél,
- ismeri és meg tudja nevezni a család tagjait, és a barátokat.
A kompetens óvodás várható jellemzői óvodáskor végére a különböző területeken hosszú fejlődés
eredményei. Elvárható, hogy a gyermek alkalmazkodjon környezetéhez, felnőttekhez, gyermekekhez.
A napirend során aktívan működjön közre a szervezett tevékenységekben. Egyéni fejlettsége és
adottságai szerint a kapott feladatot önállóan végezze el. Feladattudata, szabálytudata kísérje végig
tevékenységeit. Viselkedésével alapozza meg és alakítsa ki baráti körét, egészséges önérvényesítését.
4. A tanulás megkezdéséhez szükséges képességek és viselkedésbeli szokások
A következőkben áttekintjük a fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére, amelyek a tanulás
világába átvezetik őket.
A gyermek képes legyen arra, hogy az iskolai tanulás, egy tanóra teljes időtartamában, (kb.: 45 perc) a
feladatra figyeljen, összpontosítson, természetesen több rövid periódus összeadásával. A nagymozgása
és finommotorikája tegye lehetővé az írás elsajátítását.
Látásmódja tegye lehetővé, hogy egyes funkciókat, tevékenység területeket különítse el (szerialitás
képessége) Legyen képes bizonyos analitikus (elemző) látásmódra. Amely segíti az ismeretanyag
beépítését. Ugyanakkor az összegzésre, a konklúziók levonására, összefüggések levonására is legyen
képes. Feladattudata fejlődjön arra a szintre, hogy akarati tulajdonságainak rendelje alá
tevékenységeit, és fontossági sorrendben az ismeretszerzés, a tudatos tanulás foglalja el az első helyet.
A gyermekek óvodáskor végére ismerkedjenek meg a nyelv szépségével, kifejező erejével. A helyes
nyelvhasználat, mondatszerkesztés a biztonságos önkifejezésük megalapozója.
Legyenek aktív befogadói a meséknek, verseknek, történeteknek. Ezeket ne csak hallgassák, hanem
próbálják megismételni, visszaadni tartalom és sorrend szerint.
Beszéd közben egész mondatokban beszéljenek, igyekezzenek mondandójuk pontos
megfogalmazására, de ismerjék a kommunikáció jeleit is. / mimika, metakommunikáció/
Próbálkozzanak az ütemes szótagolással, a hangok helyének felismerésével, hangzó folytatásával,
ismerjék a szavak jelentését, mögöttes tartalmát, gyűjtő és alapfogalmakat.
Az olvasás, írás tanulás feltételei, hogy a gyermekek beszéde, kiejtése nyelvtanilag helyes, tartalom
szerint pontos legyen. A gyermek nyelvi fejlettségét a beszédkedv, az aktív és passzív szókincs,
valamint az artikuláció tisztasága mutatja, tükrözi leginkább.
Az óvodáskor évei alatt a gyermek játéka jelentős fejlődésen megy keresztül. A gyermekek tudjanak
játszani, ne unatkozzanak. Ha van megfelelő idő, hely és eszköz foglalják el önmagukat
játéktevékenységgel. Társaikhoz alkalmazkodjanak. Fogadják el mások elgondolását, és a kialakult
szabályokat. Kommunikáljanak érthetően játékuk során. Készítsenek játékukhoz eszközöket, ha
szükséges vagy használják megfelelően a meglévőket. Vigyázzanak játékaikra. Az elromlott játékokat
javítsák meg, vagy kérjék ehhez a felnőtt segítségét. A játékban elsősorban a gyermek önmagát
tanulja.
Alakuljon tájékozódási, motoros és taktilis képességük. Törekedjen önállóságra a társas és a tárgyi
környezete felett.
A mese, a vers az óvodás gyermek kommunikációs és anyanyelvi nevelésének az összehangolását
alapozza meg értelmi, érzelmi és esztétikai nevelés terén. A verset a hangulatok, rímek felől közelítjük
meg. A mondókák, versek nagy része mozgásos játékhoz is kapcsolódik. Mese - vers hallgatásakor a
szó segítségével egy belső képsor elevenedik meg. A mesében mindig a jó győz, ezért a mesei
megfelelés következtében mélyen beépül a gyermek erkölcsi érzelmeibe. A mese a gyermekkor
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érzelmi színvonalán jelenik meg, elemi igazságként, ugyanakkor benne van, hogy a kudarcot el kell
viselni, ki kell tartani, okosnak és ügyesnek kell lenni. Kezdetben a gyermek a befogadó, az óvónő az
előadó. Az anyanyelvi nevelés és a mese, vers elválaszthatatlan egymástól. Elő kell segíteni a
mesetudat kialakulását a valóság és a mese megkülönböztetését. Rendkívül fontos a mese, vers
szorongásoldó szerepe.
A zenei nevelés tartalma dalanyagból, dallam, ritmus visszaéneklésből, egyenletes lüktetésből, és
ritmusmotívumokból áll. Fontos a természet hangjainak megismerése. Rendkívül élményszerű az
óvónő hangszeres játéka, amely élményszerűvé teszi a zenei nevelést. És ha ez kiegészül azzal, hogy a
játékban változatos mozgásokat gyakorolnak, akkor ez komplex élményként marad meg a gyermek
emlékezetében.
A mozgásfejlesztés alapvető célja, hogy a természetes mozgáskedvet megtartsuk, a gyermekek
mozgásigényét kielégítsük, és a mozgást megszerettessük.
A gyermeki ábrázolás a mintakövetés és élményvilág együttes megjelenése a produktumokban.
Fontos, hogy használjanak változatos színeket, megfigyelés, emlékezet és képzelet után hangulati
elemeket tartalmazzon munkájuk. A óvodáskor végére már gazdag képi kifejező elemekből álló
eszköztáruk legyen.
A külső világ tevékeny megismerése, a valóság felfedezése pozitív érzelmi kötődést alakít ki a
természeti és társadalmi környezethez. Az óvodáskor végére a gyermekek megismerik a négy
évszakot, annak jellemző jegyeit, hatásukat az emberekre és a természetre. Tudják, mi történik a
különböző napszakokban. Ismernek gyűjtőfogalmakat (pl. növény, állat), tudnak alcsoportokat
képezni. Megismerik a közvetlen környezetük társadalmát. /család, falu, emberek foglalkozását,
intézményeket, színeket, stb./ El kell érni, hogy tudjanak bármely témában csoportosítani,
összefüggéseket felismerni, szétválogatni, következtetni és kiegészíteni a hiányzó elemeket.
A matematikai nevelésnél a mennyiségi, téri relációk felismerése elvárható. Fontos, hogy a gyermekek
vegyék észre környezetükben, hogy a tárgyak szétválogathatók, összehasonlíthatók.
Az óvodában mindennapi munkatevékenység az önkiszolgáló munka, amelynek célja, hogy a
gyerekek vegyék észre a munka szükségességét, indokoltságát, eredményét, kapcsolódjanak be
örömmel a különböző tevékenységekbe.
A tanulás megkezdéséhez szükséges „tudás”, képességek megszerzésére, kialakítására, a spontán

ismeretszerzésre a nap bármely szakában lehetőséget kell biztosítani mind a játék, mind a
munka jellegű tevékenységeknél. A közvetlen tapasztalatszerzésből következik, hogy az egyes
témákhoz mindig meg kell választani a tapasztalatszerzés terét (pl. szabadban történő megismerő
tevékenység). A módszer megválasztása a foglalkozás témájából ered, az óvónők szabadon, a
gyermekek érdeklődését felhasználva, a létszámra tekintettel alkalmazzák a mindennapokban.
Alapelv, hogy a tanulás folyamatát hassa át a játékosság, a folyamatosság és fokozatosság, amely
nemcsak egy foglalkozásra, hanem a nevelés három-négy éves intervallumára kiterjedően.
A hatékony és alkalmazható tudás megszerzésére való képesség kialakítása is az átmenet időszakának
fontos feladata. Az iskolába lépés előzménye, hogy a gyerekek már átéltek egy átmenetet, vannak
tapasztalataik a szülőtől való elválásról, a közösség élménye ismerős, hiszen az óvodában
megtanulták a szabályokhoz, normákhoz való alkalmazkodást. Mindezt azonban a játék varázsa.
segítette, amelynek során formálódtak a tanuláshoz szükséges alapkészségek és tulajdonságok.
Az óvoda a kíváncsiság és tanulási kedv kialakítására épít és megtartására törekszik. Az iskola pedig
olyan tevékenységi formákat kíván meg, amelyek a szabálytudaton alapulnak, a kötelező feladatok
teljesítését igénylik.
5. A kompetencia-kibontakoztatás módszerei
Óvodapedagógus képzésünkben fentiekre való felkészítés során a következő főbb területeket
emeljük ki, szem előtt tartva az elmélet és gyakorlat összhangját.
- Az átmenetek rendszerszemléletű megközelítése és általános jellemzői. A koherenciaparadigma, a megküzdés és a pszichés immunrendszer összefüggései. Az átmenetek, mint sajátos
tanulási helyzetek, speciális, önálló minőséggel rendelkező életszakaszok, a bennük rejlő sajátos
fejlődési diszpozíciókkal.
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- Az óvodából az iskolába történő átmenet speciális feladatrendszerének tudatosítása, a
fejlődéselvű pedagógiai szemlélet megerősítését szolgáló elméleti és gyakorlati ismeretek
konstruktív elsajátítása.
- A 4-8 éves korosztály életkori sajátosságainak, a kognitív, a személyes és a szociális
kompetenciák (ezen belül a báziskészségek) alakulásához kapcsolódó fejlődési feladatok
ismerete. A gyermekek mindenkori fejlettségi szintjéhez igazodó személyiség- és
képességfejlesztés módszereinek megismerése, jártasságok felfrissítése.
- Az óvodapedagógus és a tanító módszertani kultúrájának fejlesztése, különös tekintettel a
sikeres megküzdés és az egyéni továbbhaladást egyidejűleg elősegítő és megerősítő speciális
módszerekre az átmenet időszakában.
- Az óvoda-iskola átmenet kritériumorientált elemzése. Intraperszonális, interperszonális és
kontextuális jellemzők. Az átmenet és a sikeres megküzdés stratégiái, mint a kompetenciafejlődés
indikátorai. (Kiemelve a személyes és szociális kompetenciafejlődés területét.). Az átmenet
résztvevői: gyermek-szülő (kettős involválódás), mint megküzdők; pedagógus (óvodapedagógus,
tanító) mint facilitátor.
- A „kompetens óvodás”. A gyermeki személyiség alakulásának nyomon követése, különös
tekintettel a személyes-, a kognitív és a szociális kompetenciák alakulására. Az érzelmi fejlődés
kompetencia – erősítő elemei. A játékélmény új szempontú, kompetenciaalapú elemzése, és az
iskolai tanulásra történő sikeres átmenet szempontjából kiemelt kritériumorientált fejlődési
diszpozíciók szerinti komplex értelmezése.
- Szocioemocionális fejlődés óvodás és kisiskolás korban. A kötődés szerepe a szociális és
érzelmi fejlődésben.
- Az értelmi és a szociális készségek fejlődésének jellemzői, a fejlődést befolyásoló tényezők.
Mozgás, cselekvés és játék szerepe.
- Az óvodás és kisiskolás kor elemi alapkészségeinek fejlesztése. A játékos készségfejlesztés
alapelvei, módszerei. Diagnosztikus mérésekre alapozott, kritériumorientált fejlesztés.
Készségfejlesztő programcsomagok, DIFER. A mesék, a zene és az ének szerepe a fejlesztésben
- A szociális és érzelmi készségek fejlesztésének módszerei és eszközei óvodás és kisiskolás
korban.
A kibővített szakmai tudás birtokában a pedagógus hallgatók képessé válnak az óvodapedagógus és
tanító szakmai együttműködésének erősítésével az átmeneti időszakban jelentkező fejlődési
diszpozíciók differenciáltabb beépítésére, a pedagógiai feladatok hatékonyabb megoldása érdekében.
Az iskola technikái az átmenet nehézségeinek csökkentésére több irányúak lehetnek. A rugalmas
iskolakezdés mellett fontos, hogy az óvodai nevelőmunka közvetlen folytatása legyen. A képességek
fejlettségi állapotának feltérképezése, a gyerekek közötti különbségek figyelembevétele, az egyénre
szabott minőségi oktatás feltétele. Könnyíti az átmenetet, ha minél több játékosság, sikerélményhez
juttatás színesíti az iskolai életet. A megfelelő motiváció, az elfogadó, segítő, együttműködő
pedagógiai szemlélet, a befogadó magatartás a megalapozói az eredményes iskolakezdésnek.
Mindenképpen fontos a személyes kapcsolattartás a két intézmény között, a szülőkkel való intenzív,
konkrét kapcsolattartás.
6. Módszereinkről
A harmonikus óvoda-iskola átmenet technikáinak, elemzéséhez szükséges tudás megszerzése
változatos módszerekkel, módszerkombinációkkal érhető el.
Interaktív előadás és kapcsolódó szemináriumi foglalkozás keretében a téma együttes konstruktív,
elmélyítő feldolgozása történik, tartalmában és módszereiben több szinten is új tudáselemek
beépülésére kínál lehetőséget: ismeretbővítés, tudásátrendeződés; érzékenyítődés az adott életszakasz
történései, azok differenciáltabb értelmezése irányában.
A téma elméleti megalapozását követő műhelymunka az előzetes ismeretek feltérképezését szolgálja.
Szerencsés, ha heterogén csoportösszetétel (óvodapedagógus-tanító) alakítható ki, amely lehetővé
teszi a nézőpontok ütköztetését, egymás pozíciójának megismerését és jobb megértését.
Együttes tanulási élményként a csoportszinten hozzáadott értéktöbblet hatásának közvetlen
megtapasztalása elősegíti az egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés formáinak és lehetőségeinek
(különböző munkaformák, tanulócsoportok képzésének lehetőségei, a differenciált környezet)
kipróbálását.
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Az óvoda-iskola átmenetre vonatkozó fejlesztési terv kidolgozása a záró műhelyfoglalkozás keretében
kerül bemutatásra.
Módszereink kiválasztásánál abból indultunk ki, hogy segítsünk tanító- és óvodapedagógus
hallgatóinknak az óvoda-iskola átmenet harmonikussá tételéhez megfelelő módszer-együttest
kialakítani. Értsék meg ennek a korosztálynak a szükségleteit, ismerkedjenek meg az átmenetek
pedagógiai és pszichológiai segítésének alapvető technikáival. Az elméleti témákat feldolgozó
előadásoktól jutottunk el a műhelymunkák keretében zajló fejlesztési tervek kidolgozásáig.
- Problémafelvető előadás, mely orientációs pontokat kínál a téma elmélyítő feldolgozásához.
- Problémaelemző interaktív előadás: a téma alapvető összefüggéseinek tisztázása, a gyakorlati
tapasztalatok kiegészítése az újabb tudományos kutatások eredményeivel, pedagógiai
konzekvenciák kiemelése.
- Az oktató által összeállított szempontsorok élethelyzetek-és események megfigyeléséhez és
elemzéséhez.
- Esetelemzés választott életkorhoz kapcsolódóan.
- Videofilm részletek, („Óvodások”) gyermekmunkák, megfigyelési-és fejlődési naplók,
vizsgálati eszközök.
- Műhelymunka: heterogén csoportok (óvodapedagógus-tanító) összeállítása, amely lehetővé teszi
a nézőpontok ütköztetését, a gyakorlatban használt fejlesztési formákkal kapcsolatos
tapasztalatok megbeszélését.
- Csoportmunka keretében az óvoda-iskola átmenet feladataival kapcsolatos közös álláspont
kialakítása és bemutatása egy - egy prezentáció keretében.
- Az óvoda-iskola átmenet fejlesztési tervének kidolgozása.
7. Kompetens óvodás, kompetens kisiskolás
A kompetens óvodásból kompetens kisiskolássá válni hosszú, és nem problémamentes folyamat.
A megküzdés képességének kialakulása kapcsolatban van a neveléssel, a szociokulturális környezet
hatásaival. Az egészséges személyiségű, rezilienciával rendelkező gyermek viszonylag gyorsan
alkalmazkodik az új helyzetekhez, aktivizálva az új körülményekhez szükséges képességeket,
személyiségjegyeket.
A gyermeki „kompetens” személyiség kibontakozását támogató, megerősítő illetve hátráltató, zavaró
tényezők együttesen jelen vannak az átmenet folyamatában. Az óvoda által kialakított
gyermekléptékű, játékorientált környezet és fejlesztő feltételrendszer .az óvoda – iskola határán lévő
gyedrmeket erősíti, de feltételezi a „befogadó” iskolai tartalmakat.
Óvodások óvodához való viszonyának alakulása. Az óvodai közérzet. Az óvoda-iskola határán
A „kompetenssé váló kisiskolás”.a testi változásokat átélve, a pszichés működés átstrukturálódásán
keresztül próbál megküzdeni az új elvárásokkal .A változások a kognitív, a személyes és a szociális
kompetenciák fejlődésében, a tevékenységi rendszer differenciálódásában jelennek meg. A tanuláshoz
szükséges előfeltétel-rendszer megerősítése, a teljesítmény motiváció egyéni sajátosságainak kiépülése
mind segítői a gyermeki biztonság-tudat kialakulásának. Az interperszonális kapcsolatrendszer
átrendeződése, a tanulás-élmény személyiségerősítő szerepe, a támogató tanulási környezet
kialakulása, a megerősítő egyéni bánásmód együttesen a harmonikus óvoda-iskola átmenet elősegítői.
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COMPETENT NURSERY SCHOOL CHILDREN –
COMPETENT ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN
ALICE DOMBI
Summary
The pedagogical conception of helping nursery school - elementary school transition is a
multifactorial process. Its most important actors are nursery school educators and primary school
teachers, who are able to facilitate the harmonic transition by getting acquainted and practical
realization of their circles of competence, and systemic functions.
This presentation will show the theoretical and practical methods applied in nursery and primary
school teacher training by dealing with this issue from pedagogical and psychological point of view.
The study analyzes in detail, focusing to the notion of competence those competency areas which have
to be acquired by children at the end of nursery school period and which are requirements of the
efficient start of school.
Keywords: competency, nursery school – primary school transition, educational development,
competency development
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A JÁTÉKPEDAGÓGIA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK TÜKRÉBEN
DOMBI MÁRIA ADRIENN
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged, Magyarország
Összefoglaló
Az előadás bemutatja a Szegedi Tudományegyetemen folyó óvodapedagógus képzés
játékpedagógiai modulját. Részletesen elemzi a játékpedagógia és játékpszichológia oktatásának
céljait, feladatait, az alkalmazott módszereket. Áttekinti a fejlesztendő kompetenciák körét, kitér arra,
hogyan lehet az általános pedagógiai és pszichológiai ismeretek birtokában lévő hallgatókat képessé
tenni arra, hogy az óvodás korú gyermekeket a játéktevékenységen keresztül megismerjék, tudatosan,
tervszerűen és élményszerűen fejlesszék.
A program hatékonyságát hallgatói véleményeken keresztül mutatja be.
Kulcsszavak: játékpedagógia, játékpszichológia, játéktevékenység, játszóképesség
1. Bevezetés
A játék az ember elemi igénye, nemcsak a gyermeké, a felnőtté is. A játék a csecsemő, a
kisgyermek első tanulási módja: játékkal tapasztalja meg az őt körülvevő világot. A játék tevékenységi
lehetőségek sokaságát foglalja magában: az együttlét, az együtt-tevékenykedés fiktív kerete. A játék a
realitás újraálmodása, elemelkedés a valóságtól. Alkotás, együttlét, öröm, olykor kudarc, tanulás.
A játék egyszerre önfeledt és tudatos. Önfeledt, mert az érzelmekre hat, szenvedélyeket korbácsol,
kimozdít a megszokottból. Tudatos, mert szabályok nélkül nem létezhet játék. A játék az
önmegmutatás, a másikra figyelés, a humor, az én-kiteljesítés termékeny, sokszínű terepe. A játék a
tanulás sajátos, motiváló módja. Az önmagunkról való tanulás sokféle módon történhet.
Megtapasztalom, kipróbálom, megértem. Küzdök, hogy még jobb legyek. Vagy azért küzdök, hogy a
társam lehessen a jobb.
A játék egyszerre mozgatja meg a jobb és a bal agyféltekét. Mert a játék az alkotó élet, a hatékony
tanulás pazar eszköze. Aki értelmet lel saját gondolataiban, azt kreatív fantáziája el tudja
szórakoztatni, bármilyen, esetleg embert próbáló körülmények közé kerüljön is.
A játszóképesség tehát hatalom, erő és fejlődési lehetőség. A játéknak a pedagógiában betöltött
szerepe igen jelentős, hiszen többek között oktat és képességeket fejleszt (pl. oktató- és sportjáték),
nevel (pl. drámajáték), pihentet, felüdít, szórakoztat (pl. mozgásos játék, táblás játék).
2. Játék a pedagógusképzésben.
Az óvodapedagógus képzésben a hallgatók megtanulják a játékpedagógiához kapcsolódó elméleti
ismereteket, amelyek a szakmai, óvodai gyakorlatban is megfigyelhetők.
A tanulmányomban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mennyire fontos a hallgatókat
megtanítani játszani, és játékos formában tanítani a játékpedagógiára és a játékpszichológiára. Így
nagyobb teret kap a játék, a játék alkalmazása, a hallgatók által játékként megélt foglalkozások
szervezése az oktatásban.
A játéknak nem az a kizárólagos szerepe, hogy általa sikeresebben tudok-e valamilyen ismeretanyagot
átadni, megtanítani, hanem felkészít arra, hogy a gyermekek sikeresen vegyék az akadályokat a jelen
és későbbi tanulmányaik, munkájuk folyamán. A fő kérdés, hogy tudunk-e a játék, a játékosság által
olyan kompetenciákat megalapozni, személyiségjegyeket fejleszteni, amelyek megkönnyítik az
iskolába lépve a tanulást.
A kompetenciaalapú pedagógusképzés elvárásainak megfelelően a hallgatók új típusú munka- és
módszertani kultúrájának fejlesztése olyan transzdiszciplináris szemléletmódot igényel, amelyben
benne foglaltatik a játék-értelmezés és felhasználás sokszínűsége, a tudatos játékhasználat szükséglete.
3. Óvodapedagógia módszertan
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Óvodapedagógus képzésében a
játékpedagógia modul keretein belül oktatjuk a játék pedagógiai, pszichológiai vonatkozásait, különös
tekintettel a játék pedagógiai alkalmazásának lehetőségeire. A játékpedagógia, játékpszichológia
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kurzusokat kiegészítik azok a tárgyak, amelyek a játék alkalmazási területeire készítenek fel pl.
projektpedagógia. A játékkészítés tantárgy olyan technikákat tanít, amely, alkotásra, kreativitásra
készteti a hallgatókat. A tantárgyblokk kurzusai egymást kiegészítve kerek egészet alkotnak. A
hallgatókban feléled a bennük szunnyadó „gyerek”. pl. a kézműves foglalkozások. Nemcsak a kurzus
„színesítésére”, motivációra vagy jutalomként használom a játékot, hanem szinte minden didaktikai
feladat megvalósítása során alkalmazható. A témafeldolgozások során lehetőség nyílik a hallgatók
saját gyakorlati tapasztalatainak reflektív megvitatására. A kapcsolódó helyzetgyakorlatok során
támpontokat kapnak az óvodapedagógus számára elengedhetetlen játszóképesség fejlesztéséhez, a
gyermeki személyiség megismeréséhez játékán keresztül, s újabb szempontokat az óvodai nevelési
folyamat mindennapos gyakorlatába szervesen beépíthető, a korszerű játékfelfogáson alapuló
személyiségfejlesztő eljárások tudatosabb és adekvát alkalmazásához. Mindez olyan szemlélet
kialakítását, és az ehhez kapcsolódó kooperatív munkaformák, módszerek elsajátítását igényli, melyek
a személyes, a szociális valamint a szakma-specifikus kompetenciafejlesztést képesek az
élménypedagógia eszköztárával megvalósítani.
A kurzus megalapozza azt a tudást, amely képessé tesz a játékpedagógia eszközeivel a konfliktusok
megelőzésére, kezelésére, feszültségoldásra, az együttműködési képesség fejlesztésére, az önismeret
formálására.
A következőkben a játékpedagógia modul áttekintésével kiemeljük a képzési sajátosságokat az
óvodapedagógus kialakítandó kompetenciái szempontjából.
3.1. Óvodapedagógiai módszertani ismeretek
A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat az óvodapedagógia általános módszertani
alapkérdéseivel. Feldolgozzuk a pedagógiai készségek, csoportok, sajátos igények, szülőkkel való
együttműködés, a bölcsőde-óvoda és óvoda-iskola átmenetek és az iskolaérettség kérdéseinek
módszertani vonatkozásait.
A tantárgy kiindulópontja gyakorlatorientált, gyermekközpontú. Az óvodáskorú gyermekek életkori és
egyéni sajátosságaira épülő pedagógiai módszertani kultúra mint elvárás, társadalmi követelmény
jelenik meg. A kurzus áttekinti az óvodai nevelés területeit és módszereit, arra fókuszálva, hogyan
készítsük fel a hallgatókat a pedagógiai gyakorlatra. Áttekintik a szakmai elvárások körét, az óvodai
fejlesztés, az óvodai tanulás tartalmi kérdéseit különös tekintettel az iskolaérettség / iskolaéretlenség
kérdéseire.
Kiemelt téma a sajátos nevelési igényű gyermekek helyzete az óvodában, az inklúzió és a
differenciálás alapkérdései. Foglalkozunk a csoport és egyén, az individuál-pedagógiai szemléletű
gyakorlat megvalósításának nehézségeivel, a csoportfoglalkozások szervezési kérdéseivel.
A fejlődés/fejlesztés és szociális tanulás, a viselkedés, magatartás az óvodában kiemelt kérdések,
amelyek olyan fejlesztési területekkel egészülnek ki, mint a beszédkultúra, környezetkultúra,
viselkedéskultúra.
3.2. Pedagógiai szituációk az óvodában
A tantárgy megalapozza az óvodapedagógiai ismeretek gyakorlatorientált elsajátítását. Elméleti
ismeretekkel indítja a pedagógiai szituációk feldolgozását - különös tekintettel a konfliktushelyzetekre.
Tárgyalja a személyiségfejlődés kérdései közül különösen a szociális kompetencia kérdéskörébe
tartozókat, a szocializáció kérdéseit, az óvodás gyermekek szocializációja során előforduló
problémahelyzeteket, konfliktusokat, konfliktuskezelési technikákat, a megoldásokhoz szükséges
készségeket.
A kurzus a pedagógiai szituáció fogalmával, nevelési lehetőségeivel indít, amelyet beleépít a
személyiségfejlődés folyamatának értelmezésébe, a fejlődés – fejlesztés lehetőségei, feltételei, a
kompetenciák fogalma, típusai kérdéskörbe. A gyermeki személyiség fejlődésének színtereit feltárva
foglalkozik a szocializáció folyamatával, jelentőségével, a szociális kompetencia fejlesztésének
lehetőségeivel.
Kiemelt szerepet kap az óvodás korú gyermekek viselkedése, szokásai, kapcsolataik alakulásának
feltérképezése, a konfliktusok jelentősége, megoldási lehetőségei. A problémahelyzetek, sajátos
nevelési igények megjelenése az óvodában külön kérdéskört képez, amelyhez a hallgatók gyakorlati
élményeit használjuk fel. A magatartásproblémák és korrekciók témát az óvodapedagógus viselkedése
problémahelyzetekben kérdéskörrel egészítjük ki.

86 3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE
3.3. Játékpszichológia
A kurzus a játékkultúra alakulását a játékpszichológia főbb elméleti összefüggéseinek vetületében
mutatja be. Középpontban a gyermek játékának fejlődéselvű vizsgálata, a játékélmény belső
mozgatórugóinak, törvényszerűségeinek, a külső - belső feltételrendszer kölcsönhatásainak feltárása
áll. Kitér a játék személyiségfejlesztő hatásmechanizmusára, különös tekintettel a gyermeki
koherencia- és kompetenciaélmény erősítésében rejlő szerepére. Korunk játékkultúrája számos új
dilemmahelyzetet vet fel, melyek pedagógiai vonzatai különös figyelmet érdemelnek a leendő
óvodapedagógusok számára. (Értékpreferenciák ütköztetése, tudásátrendeződés, hozzáadott
tudástöbblet, kultúraközvetítés)
A témafeldolgozások során lehetőség nyílik a hallgatók saját gyakorlati tapasztalatainak reflektív
megvitatására. A kapcsolódó helyzetgyakorlatok lehetőséget kínálnak az óvodapedagógus számára
elengedhetetlen játszóképesség fejlesztéséhez, s egyúttal támpontokat adnak az óvodai nevelési
folyamat mindennapi gyakorlatába szervesen beépíthető, a korszerű játékfelfogáson alapuló
kompetenciafejlesztő eljárások tudatosabb és adekvát alkalmazásához.
A szakmai attitűdök és magatartás terén a gyermekközpontú szemlélet erősítése, és a játszóképesség
fejlesztése, a társadalmi érzékenység, az egyetemes emberi és nemzeti normák tisztelete, tudatos
értékválasztási képesség fejlesztése központi téma.
A fejlesztendő kompetenciák beépülnek az óvodapedagógia modul kompetenciakörébe, specifikumuk
a játszóképesség pszichológiai alapjainak megismerése. E kurzus segítségével hallgatóink
megalapozott tudással rendelkeznek a játékkultúra változásának lényegi összefüggéseire vonatkozóan,
ismerik, értik és képesek szakmailag értelmezni a játék szerepét, jelentőségét a gyermeki személyiség
alakulásában. Képesek a játékban megnyilvánuló gyermeki személyiség-reprezentációkat,
„üzeneteket” felfogni, az adott kontextusban értelmezni. Tudatában vannak az inspiráló, a játszáshoz
kellő teret, lehetőséget biztosító feltételrendszer jelentőségének az élmény-gazdag óvodai
életmódszervezés keretei között.
A gyermeki kreativitás reprezentációs formái a játék folyamatában mind megfigyelési, mind tevékeny
részvételi lehetőséget nyújtanak óvodapedagógus hallgatóinknak.
A kurzus témaközei közül konkrét megfigyelési tevékenységet hallgatóink a következő kérdéskörök
alapján végeznek:
- A játékfajták és pszichológiai háttérfolyamatok.
- Az egyszerű gyakorló játékok osztályozása és fejlődése (Piaget, 1978)
- Saját játékmegfigyelések reflektív elemzése
- A szabályjátékok jelentősége a pszichikus fejlődésben.
- A szabálytudat és erkölcsi ítéletek a játéktevékenységben.
- Játékélmény – tanulási élmény.
- A
flow-koherencia-kompetenciaélmény
együttes
diszpozíciói
a
gyermeki
tevékenységrendszerben.
(V. ö. Stöckert. 1995: 7-31, 199-231.)
3.4. Játékpedagógia I.
A játékpedagógia tantárgy az óvodai nevelés mindennapos gyakorlatába szervesen beépíthető, a
korszerű játékfelfogáson alapuló elméleti és módszertani kérdéseket, játékfajtákat dolgozza fel. A cél
olyan, a képességfejlesztő gyakorlatok széles skáláját ismerő óvodapedagógusok felkészítése, akik
pedagógiai ismeretek birtokában tudatosan képesek a gyermeki fejlődés segítésére. Az általános
pedagógiai és pszichológiai ismeretek birtokában lévő hallgatók képessé kell, hogy váljanak az óvodás
korú gyermekeket a játéktevékenységen keresztül megismerni, és tudatosan, tervszerűen és
élményszerűen fejleszteni.
A tantárgy célja a játékkal kapcsolatos alapismeretek nyújtása, készségek, képességek fejlesztése
annak érdekében, hogy a hallgatók felkészüljenek a játéktevékenység, mint nevelési eszköz tudatos
alkalmazására, a 3-7 éves gyermekek játékával kapcsolatos döntések meghozatalára. A fejlesztendő
kompetenciák összhangban vannak a játékpedagógia modul kompetencia-együttesével. A hallgatónak
ismernie kell a játéktevékenység pedagógiai, pszichológiai alapjait, képesnek kell lennie a gyermekek
foglalkoztatásával kapcsolatos döntéseket meghozni. A kurzus során elsajátítják a hallgatók az
alapvető játékpedagógiai ismereteken túl azokat a gyakorlati készségeket (türelem, megértés,
együttműködés, önuralom) melyek az óvodás gyermekek nevelése során szükségesek a gyermekek
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fejlesztő játékokba történő bevonásához, a játéktevékenységek tudatos, tervszerű megszervezéséhez, a
fejlesztés megvalósításához, a gyermeki szükségletek játékra vonatkozó feltételeinek megtervezésére
és megvalósítására.
A játékkal kapcsolatos elméleti ismeretek áttekintése: kultúrtörténeti alapozással kezdődik, majd a
játéktevékenység fejlődésével foglalkozunk. Néhány fontosabb téma:
- Az óvodapedagógus szerepe a játékban, a játéktevékenységhez szükséges pedagógiai készségek,
képességek.
- A gyermeki személyiség megismerésének lehetőségei a játéktevékenység során.
- Az óvodai csoport mint játékterep, konfliktusok, konfliktusmegoldások.
- A biztonság kérdései a játék során, az óvodai környezetkultúra, játékszerek és játékterek a
fejlesztésért.
- A jó játékszerek kritériumai.
- A felnőtt és a gyermek együtt játszása az „én élményű” játék fejlesztő hatásai.
- Játékfajták. Játék és tanulás. Játék és munka.
- A játéktevékenység megfigyelése: gyakorló játék, szerepjáték, konstrukciós játék, szabályjáték.
- A játéktevékenység megfigyelése: játékfajták és játékeszközök.
- A játék osztályozása, a játékok jellemzői, kapcsolatrendszere az életkorral, nemekkel,
adottságokkal, egyéni sajátosságokkal.
- A játéktípusok és a képességfejlesztés összefüggései, fejlesztési feladatok és játékformák.
- Játék és érzelem.
- Játék és szocializáció
(V. ö. Kovács-Bakosi 2005.)
A játékkészítés kiegészíti a játékpedagógia és játékpszichológia kurzusokat, amelynek során
játékfajtákat és a hozzájuk tartozó eszközöket készítjük el. Az egyszerű játékeszközöket természetes
anyagokból készítjük, megtanuljuk azt is, hogy minden felhasználható. További pedagógiai
feladataink: a játékfolyamat előkészítése, szervezése, és lebonyolítása, a játéktevékenység
felhasználása a személyiségfejlesztés érdekében, a gyermeki személyiség megismerése a játék során.
(V. ö. Karlóczainé, 2009.)
3.5. Játékpedagógia II.
A tananyag feldolgozása során a hallgatók pedagógiai készségei közül elsősorban a szociális
kompetencia területéhez tartozókat kell fejleszteni: köztük a beleérzés, szempontváltás, türelem,
együttműködés, kompromisszum-kötés készségét. Kognitív kompetencia és kommunikáció területén a
konfliktus megoldási technikák elsajátításához szükséges készségeket kell erősíteni.
A kurzus célja, feladata, követelményrendszere, főbb tartalmi csomópontjai képezi a kiindulási
alapot, különös tekintettel a játékpszichológiához való kapcsolódásra, de egyéb tárgyakkal és az
óvodai gyakorlattal való kapcsolat is lényeges. Módszertani ajánlásokat tanulmányoznak át a
„játékszabályaink”a témák konstruktív feldolgozásához.
A művelődéstörténeti áttekintés a játékkultúra csomópontjait keresi meg, ehhez az előzetes
tudáselemek rendszerezése, új szempontok kiemelése szükséges.
Speciális és egyúttal komplex nézeteik kialakulását „Az emberi kaland”. „A játékok világa – a
világok játékai” témakörök segítik, amelyek a játékkultúra változásának tér- és idősíkjainak
megismeréséből indulnak ki. Ennek további kifejtése a „Játékelméletek - nézőpontok. „Miért játszik
az ember?” A felnőttek játékai. A gyermekek játékai” témakör.
A játék-élmény értelmezése, az élmény létrejöttének belső feltételrendszere, genezise a külső és
belső feltételek egymásra hatása komplex módon közelíti meg a kérdéskört. A különböző játékélmények metszéspontjainak találkozásakor a flow – koherencia- és kompetenciaélmény megélése
jelent fontos tapasztalatot hallgatóinknak.
A játék szerepe az ontogenetikus fejlődésben és a játék eredete, a játékélmény a koragyermekkori
fejlődésben szakirodalmi feldolgozáson alapul. (Winnicott 2006; Bettelheim 1995; Millar 1997)
Az óvodáskorú gyermekek játéktevékenységének elemzése és értelmezése a gyakorlati
megfigyelések alapján történik. Szempontmátrixot készítünk a játék személyiségformáló,
szocializációs és közösségépítő szerepének feltárásához.
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A játék és a megismerési folyamatok összefüggései hallgatóink pszichológiai tanulmányaira építenek.
Részletesen foglalkozunk az örömélmény és kíváncsiság-motiváció szerepével. Az értelmi fejlődés
tükröződése a játékban a fejlődéselvű megközelítés alapján történik. A képzelet és valóság, a
gyermeki világkép és megjelenítődése a játéktevékenységben komplex sokoldalú elemzésre ad
alkalmat.
A kurzus témakörei közül hallgatóink a következő kérdéskörökben végeznek egyéni munkát.
- Megküzdési stratégiák mint önerősítő mechanizmusok. Az iskoláskor küszöbén
- A szerepjátékok „természetrajza”. Általános és specifikus jellemzők.
- A szocializációs színterek hatásmechanizmusainak tükröződése a játékélményekben.
- Az együttes élmény. Az együttléttől az együttműködésig.
- Csoportdinamika az óvodai csoportokban. Megfigyelési tapasztalatok reflektív elemzése.
- A játék mint a pedagógiai pszichológiai prevenció és a fejlesztés eszköze.
- A játék mint terápia.
- Korunk új kihívásai a játék- és tanulási kultúra változásának tükrében.
(V. ö. Takács 2002. Kovácsné 2008.)
3.6. Projektpedagógia
A projektpedagógia komplex feladattervek elkészítésnek elméleti megközelítése alapján konkrét,
a gyakorlatban megvalósítható projektek elkészítését tűzi ki célul, amelynek során a játéktevékenység
beépítése a játékosság megjelenítése központi feladat. A kurzus résztvevői megismerik a
projektmunka elméleti és módszertani rendszerét, a gyakorlatok során szerzett saját tapasztalataik
reflektív feldolgozása révén képessé válnak innovatív célzatú projektek előkészítésében,
szervezésében, kivitelezésében és értékelésében tevékenyen közreműködni. A projektmunka
módszertanának elsajátítása és a pedagógiai műhelymunkák együttes élménytöbbletének átélése
hozzásegíti a résztvevőket a szakmai elhivatottság erősítéséhez, a kooperatív együttműködés iránti
attitűd fejlesztéséhez.
A kurzus olyan tanulási helyzeteket kínál fel, amelyek során a résztvevők a hagyományos elméletgyakorlat formális összekapcsolásán túlmenően mind a képzés tartalmában, mind az elsajátítás
módjában új minőségű, jövőbeli hivatásukra nézve is jelentős, cselekvőképes tudás birtokába
juthatnak. Középpontban áll a kooperatív munkaformák, kiemelten a pedagógiai műhelymunka
sajátélményű megtapasztalása és a projektmunka módszertani elemzése ill. mindezek alkalmazási
lehetősége a hazai és (esetlegesen a nemzetközi) gyakorlatban.
A kurzus három egymásra épülő tartalmi modult foglal magában:
- Az elméleti összefüggések megvitatása
- A projektcsoportok megalakítása és csoportban végzett projektmunka különös tekintettel a
játék szerepére
- A projektek bemutatása és együttes értékelése
A kurzus céljának megfelelően speciális munkaformát és munkaszervezési követelményeket jelent. Az
elméleti részben a projektpedagógia kialakulásáról, fejlődésének mérföldköveiről és jelentőségéről
beszélünk a paradigmaváltozások tükrében. Főbb kérdéskörei: a gyermekkor és a gyermeki világkép
változásai; az élethosszig tartó tanulás új kihívásai a tanulási és a módszertani kultúra változásai.
További főbb témakörök:
- A projekt értelmezésbeli problémái. A pedagógiai projekt és projektmenedzsment. Általános
jellemzők és tartalmi kritériumok. A projekt fajtái. Színtérspecifikumok.
- Projektmunka az óvodában. Az óvodapedagógus specifikus szerepe az óvodai
projektmunkában. Alapelvek, módszerek, szerepelvárások, kompetenciák. A projektmunka
indikátorai (európai ajánlások).
- Projekttémák, projektek az óvodai életben. Válogatás a hazai és nemzetközi óvodai
gyakorlatban megvalósított projektekből.
- A projektmunka folyamata, szakaszai. Tartalmi, szervezési, módszertani kritériumok. A
tervezés, a projektterv indikátorai. Az előkészítő szakasz. SWOT-analízis. Szakaszspecifikus
eljárások, munkaformák és módszerek. A projekt-team megalakítása.
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Témaválasztás, a célok kijelölése, feladatok felosztása. Folyamat- és időterv, mérföldkövek
technikája. Vizualizálási technikák. A projektnapló és a portfólió. A projektdokumentáció
módszerei, eszközei és formái
- A kivitelezés szakasza. A műhelymunka kialakítása és eredményes működtetése.
Kommunikáció, kooperáció és csoportdinamika. Az élménypedagógia módszertára.
- A bátorító nevelés módszerei a projektmunka során. Az elakadás és megküzdés dinamikája
- A projekt befejezése. A záróeffektus mint együttes élmény pedagógiai pszichológiai
jelentősége.
- A projekt bemutatása. Prezentációs technikák. Szervezési feladatok és sikeres módszerek.
- A projektmunka értékelése. A több szempontú értékelési rendszer kritériumorientált elemzése.
- Projektek intézményközi együttműködésben. (Óvoda-iskola, gyermekintézmények, kulturális
intézmények bevonásával, óvoda és a település stb.) Nemzetközi együttműködésben
megvalósuló projektek
A kurzus végére a feladat egy projektterv részletes kidolgozása, pedagógiai műhelymunka során annak
bemutatása.
-

4. Egymás mellett, egy úton
Óvodapedagógus képzésünkben 3 éve folyik a hallgatók pályaszocializációs vizsgálata. A feltárófejlesztő vizsgálat résztémája a képzési program moduljainak hatékonyságvizsgálata.
A következőkben a játékpedagógia modulhoz kapcsolódó vizsgálati módszerek közül az interjú,
megfigyelés, jegyzőkönyvezés, a reflexiókat feldolgozó gyakorlatok és a műhelymunkák
tapasztalataiból válogatunk.
Az elméleti ismeretek és a gyakorlatban végzett célzott játéktevékenység megfigyelések alapján a
másodéves hallgatók műhelyfoglalkozásain a következő játékszinteket alakították ki.
Az óvodáskorú gyerek:
- szükségleteinek és életkorának megfelelő játékot válasszon, tudjon elmélyülten játszani,
- kapcsolódjon be közös játékokba;
- legyenek önálló, kezdeményező megnyilvánulásai;
- alakuljanak ki pozitív érzelmei társai iránt;
- vegyen részt aktívan az erőfeszítést, ügyességet igénylő játékokban.
A harmadéves hallgatók gyermeki játék-szintjeinek kialakításában megjelent az életkori
differenciálás, a 3-4 éves gyermekek játékszokásait elsősorban a játékkezdeményezés, bevonódás
szempontjából elemezték. Differenciáltan, de összefogottan fogalmaznak, gyakorlati tapasztalataikat
felhasználva. Korábbi véleményüket kiegészítik, esetenként felülbírálják, felfigyelnek az egyéni
különbségekre. A játéktevékenység jellemzőit az óvodáskor végére az alábbiakban találják meg,
elsősorban elvárásokat fogalmaznak meg.
Az 5-7 éves gyermek:
- legyen képes szabály-játékok megtanulására;
- tartsa be és kövesse a megismert szabályokat;
- hozzon létre egyszerű modelleket, maketteket;
- legyenek egyéni ötletei, javaslatai;
- válasszon helyesen adott tevékenységekhez anyagot és eszközt;
- legyen képes saját élményeinek eljátszására;
- fogadja el társai javaslatait, ötleteit.
A műhelyvita alkalmazásával megfogalmazásaik a következő területeket emelik ki. A gyermek képes
kitartóan játszani, egyazon játéktémában társaival együttműködve részt venni. Játékában dominánsan
jelentkezik a szerepjáték. Alkalmazkodik a játék szabályaihoz. Képes egy szerep vállalására, szerepek
elosztására, szerepjáték megszervezésére. Elsajátítja az együttjátszással kapcsolatos elemi szokásokat.
Le tud mondani egy-egy kedves játékszerről. Változatos játékfajtákat játszik.
Ennek alapján összegeztük a fejlődés várható eredményeit az óvodáskor végére:
- a gyermek legyen képes egy-egy játéktémát több napon keresztül folytatni;
- a játékban domináns a szerep és szabály-játék;
- élvezi a szabály-játékokat és képes a normák betartására;
- az ismert meséket többször dramatizálja, bábozza;
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interakciója gazdag, kulturált és érthető;
a játékban önálló, kezdeményező;
igényessé válik alkotásaival szemben,
bekapcsolódik a közös játékba;
társas viselkedésben megjelennek az óvoda által preferált viselkedési szabályok;
játékában megjelenik a helyzetfelismerés, a felfedező kísérletezés öröme, a problémamegoldó
gondolkodás, kreativitás;
- képessé válik háttérbe szorítani kívánságait, illetve késleltetni azok teljesülését egy érdekes
játék, vagy játszótárs kedvéért.
Hallgatóink tapasztalatai a játékba integrált tanulás jellemzőit illetően is sokrétűek, több esetben
megegyeznek a megfigyelt játéktevékenység általános jellemzőivel. A műhelyfoglalkozás során a
következő konklúziókat fogalmazták meg: az óvodáskorú gyermek az óvodai életszakasz végén képes
több napon keresztül egyazon játéktémában együttesen részt venni. Játékukban dominánsan
jelentkezik a szerepjáték. Az ismert meséket többször különböző formában dramatizálják, bábokkal
eljátsszák. Bonyolult építményeket képesek létrehozni. Élvezik a szabály-játékokat, elutasítják a
normaszegő magatartást. Interakciójuk során gazdag, kulturált megnyilvánulásokat figyelhetünk meg.
Alapvető mozgatórugónak tekintik a gyermeki kíváncsiság és tevékenységi vágy kielégítését, a
tapasztalatok, ismeretek bővítését, gyarapítását, rendszerezését, képességeinek, készségeinek,
kreativitásának fejlesztését. Megállapításaik szerint a játék akkor válik igazán személyiség-alakító
tényezővé, ha a felfedező cselekvéses játékos tanulás megvalósítása komplex tevékenységekbe
ágyazva valósul meg. Az óvodáskor végére olyan kompetenciák kialakítására van szükség, melyek
képessé teszik a gyermeket az iskolai életre. A fontosabb feladatokat megjelölve a következő
megállapításokat fogadták el.
- Játékos, a játékból kiinduló, és oda visszatérő tanulási lehetőségek megteremtése.
- A gyermek érzelmi motiváltságára, előzetes élményeire, előzetes tapasztalataira építve, a
cselekedtetés lehetőségének, örömének biztosítása sokoldalú megtapasztalás által.
- Egyéni képességeknek megfelelő, differenciált időtartamú és nehézségű tevékenységekkel a
gyermekek ösztönzése a kreatív, problémamegoldó gondolkodásra.
- Megfelelő feltételek biztosítása a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek képességeinek,
készségeinek fejlesztésére, ismereteinek bővítésére, szükség esetén szakember bevonásával.
A játék átszövi az óvodás életkor mindennapjait, valamennyi tevékenységi terület játékos
megközelítése a komplex és hatékony nevelés alapfeltétele. Lássunk egy példát.
Az énekes játékok területén hallgatóink tapasztalatai alapján a következőket emelhetjük ki.
Megfigyelték, hogy a közös játék, közös éneklés nagy örömet jelent a gyerekeknek. Fontosnak
tartották, hogy a gyermek minél több zenei élményhez jusson, a többi tevékenységhez kapcsolódóan
az esztétika hatások komplex jellegének érvényesítésével. A dalos játékok megszerettetése, a közös
éneklés, tánc örömének felfedeztetése közös élménye volt óvodapedagógus jelöltnek és gyerekeknek
egyaránt. Komoly felfedezéseket tettek a gyermeki fejlődést illetően ezen a területen. Felfedezték azt
a minőségi különbséget, amely az óvodába belépő és a kilépő gyermek fejlettsége között van. Néhány
példa: az óvodáskor egész ideje alatt megfigyelhető, hogy a gyermek bevonható az énekes játékokba,
de az óvodáskor végére már felszabadult örömmel teszi, alkotó módon vesz részt benne. Felismeri a
jól ismert dalokat, mondókákat, azok jellegzetes motívumairól . Térben és mozgással kifejezve
érzékelheti a különbséget az egyes zenei fogalom-párok között (magas – mély stb. Képes esztétikus
mozgásra, változatos térforma kialakítására játékos táncmozdulatokra.
-

5. Összegezés
A Szegedi Tudományegyetemen folyó óvodapedagógus képzésben a játékkal kapcsolatos
ismeretek középponti helyet játszanak. Minthogy a 3-7 éves korú gyermek tevékenységének kerete,
célja és működési terepe a játék, ezért fontos, hogy hallgatóink ismerjék a játszóképesség fogalmát,
összetevőit, a játéktevékenység szereplőit, működési jellemzőit, fejlesztési lehetőségeit. Legyenek
képesek kreatív, fejlesztő hatású játékokat kezdeményezni, melynek során fejleszthető a gyermekek
kognitív, szociális és személyes kompetenciája egyaránt. Fontos, hogy a játék során empatikus
magatartásukkal segítsék elő a gyermekek szocializációját. Legyenek képesek játéktevékenység
tervezésére, szervezésére, egyszerű játékok készítésére, játékkutatásra, egyszerű játékeszközök
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készítésére. Óvodapedagógus képzésünk programját a feltáró-fejlesztő vizsgálat tapasztalatainak
tükrében folyamatosan mind a tartalom, mind a módszertani kultúra tekintetében folyamatosan
újítjuk, gazdagítjuk.
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PLAY PEDAGOGY IN THE LIGHT OF STUDENTS’ REFLECTIONS
MÁRIA ADRIENN DOMBI
Summary
This presentation will show the play pedagogy module of nursery school teacher training taking
place in University of Szeged. It analyses in detail the main aims of play pedagogy and play
psychology teaching, presents the applied methods. It reviews the developed circle of competencies,
pan out about how could be prepared the students who have already acquired the general educational
and psychological knowledge to get to know and consciously, methodologically and sensationally
develop the nursery school aged children through game activities.
It shows the effectiveness of the program through students’ reflections.
Keywords: play pedagogy, play psychology, game activities, ability of playing
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A SZABADBAN TARTOTT KÖRNYEZETI ÓRÁK FONTOSSÁGA
GULYÁS ÁGNES
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
Mentor: Major Lenke
Összefoglaló
A természeti környezet nyújt legjobb lehetőséget a jelenségek megértésére és bemutatására.
Gondolok itt a közlekedési szabályok elsajátítása, vagy akár az erdőben tett tanulmányi sétára. Az
ilyen órákkal felkeltjük a tanulók érdeklődését, s a gyerekekre motiváló hatással van. A tanulók ezáltal
élményeket és tapasztalatokat szerezhetnek, mely segítségével tartósabb tudásra tehetnek szert. A
környezet közvetlen megfigyelésével, a tanulók is részt vesznek a megismerésben. „Az 1887-ben
megjelent tantervi utasításban így minősítik: „A szabadban jobb tanítója van a gyereknek, mint mi: - a
természet és önmaga” (Czékus, 2005).
Munkámban két szabadtéri órát mutatok be, melyeket sikeresen megvalósítottam. Az egyik szabadtéri
órán a közlekedési szabályokat, táblákat gyakoroltuk be, ahol nagy sikert aratott a közlekedés
közvetlen megfigyelése. A másik szabadtéri órámat az erdőben tartottam, ahol az erdő tavaszi
jellegzetességeit figyeltük meg. Megfigyeltük a különböző növényeket (virágok, fák), s a különböző
állatokat. Erre az órára két vázlatot is készítetem, mert az időjárást nem lehet kiszámítani, ezért ezt az
órát tanterembe is megterveztem.
A munkám célja, hogy tapasztalatim, élményeim elmondásával segítséget nyújtsak a pedagógusoknak,
a hasonló órák megtartásához. Tapasztalataim szerint a szabadtéri órák előkészületei nem vesznek
több időt igénybe, mint egy tantermi óra. Mint leendő pedagógus fontosnak tartom az ilyen
élményekben, s tudás elsajátításában gazdag környezeti órákat, mert mint tudjuk, nincs is jobb a
közvetlen szemléltetéstől.
Kulcsszavak: szabadtéri, környezet, erdő, közlekedés
1. Bevezető
A környezeti órák oktatása meghatározott helyeken történik. Ezeket a megfelelő helyeket az
oktatás helyszínének nevezzük. Sok minden függ az oktatás helyszínétől, mint például az oktatás
szervezése, hatékonysága, eredményessége, gazdaságossága és a ritmusa is. Ezek indokolják azt, hogy
minden tanító tisztában legyen azzal, hogy az oktatásnak a helyszíne milyen szerepet tölt be az oktatónevelő munkával, s hogy a pedagógus éljen a különböző lehetőségekkel. Mivel egy jól megválasztott
helyszín az eredményes oktatás elengedhetetlen feltétele. A környezeti órák általában megköveteli,
hogy a tanító minél kevesebbet tartózkodjon a tanteremben. Minél jobb környezetet talál, annál
sikeresebb lesz az óra. Az óra sikeressége attól is függ, hogy a pedagógus hogyan tudja ezeket a
lehetőségeket kihasználni.
2. A helyszín megválasztásának didaktikai alapjai
A tantárgy célja és feladatai is arra kötelezik a tanítót, hogy minél többször legyen a közvetlen
környezetben. Olyan helyszíneket kell választani, amelyek biztosítják az operatív feladatok optimális
megvalósítását, teljes mértékben megfelelnek az adott tartalmaknak, térbeli, időbeli és anyagi
gazdaságosságot szavatolják, könnyen megközelíthetők és veszélytelenek.
A módszertanilag jól előkészített helyszínnek nagy a hatékonysága, a zavaró hatások minimálisak, az
adottságok viszont maximálisan kihasználhatóak. Bizonyos helyszíneket közvetlenül hasznosítjuk a
mindennapi oktató-nevelő munkában. A helyszínen dolgozzuk fel a tananyagot példálul útszéli
növények megfigyelése, állatkerti látogatások, éghajlati tényezők megfigyelése...(Czékus, Major,
Horák 2013)
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3. Az helyszín megválasztása
A környezet órák oktatásának helyszíne nagyon fontos ismeretforrást, ellenőrzési lehetőség.
Minél gyakrabban kell különböző helyszíneket felhasználni például az iskola udvarát (erdőt, parkot),
közlekedési gyakorlóteret. Fontos, hogy olyan helyszínt válasszunk, amely a kitűzött célok
megvalósításának megfelel. A munkaformákat a helyszín lehetőségeihez kell alakítanunk. Frontális
munkaformát akkor alkalmazzunk, amikor a gyerekek együtt lehetnek, s mindenki lát és hall. Ha nagy
területet ölelünk fel, sok adat van akkor a csoportmunkát kell alkalmazni. Vannak kivételes esetek,
amikor tandem munkaforma is elképzelhető pélául herbáriumi anyag gyűjtése.
A diákok nagyon örülnek ha a tanítási óra nem a tanteremben, hanem a szabadban történik. Felsorolok
néhány előnyt az ilyen fajta oktatásnak. A tanulók a friss levegőn vannak, lehetőség van a játékra,
erősödik a közösségi szellem, eredményesebben szervezhetők meg a megfigyelések, fokozódik a
tanulók érdeklődése, intenzívebbek a környezeti hatások.
Az iskolán kívüli munka kicsivel több munkát igényel, mint egy átlagos tanítási óra. Általában a
következők: a tanulók tevékenységét meghatározni, meghatározni a tantermen kívüli tevékenység
helyét és idejét, előkészíteni az egyének tevékenységét, a tanulókat csoportokra osztani, a helyszínen
segíteni a tanulóknak, a tanterembe visszatérve segíteni, hogy a beszámolók egy egészet képezzen
(Czékus 2005).
4. Óravázlat a közlekedési szabályokról és táblákról
Az órám célja a közvetlen közlekedési szabályok megfigyelése. A tanulókkal az óra elején
átismételtük az eddig tanultakat, majd csoportokra osztottam őket. Kiosztottam a csoportoknak a
feladatokat, majd lementünk az iskola előtti jelzőlámpához. A csoportoknak kis papírlapon osztottam
ki a megfigyeléseket, majd az óra befejező részében beszámoltak a látottakról. Minden csoporttag
külön elmondta a véleményét és a tapasztalatait. A óra sikeres volt, a gyerekek nagyon örültek, hogy
az óra nem egy átlagos tantermi óra volt, hanem az iskolán kívül valósult meg.
I. ÁLTALÁNOS ADATOK
Széchenyi István Általános Iskola, 2. a osztály
Iskola, osztály és tagozat:
2013. 10. 31., 12:40 – 13:25
Dátum és az óra megtartásának ideje:
Gulyás Ágnes
Tanít:
Kobrehel Lenke
Osztálytanító:
prof. dr. Czékus Géza, Major Lenke
Vezető tanár:
II. ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANI ADATOK
Környezetünk
Tantárgy:
Hol él az ember?
Téma:
A közlekedésről
Előző tanítási egység:
Emlékezz vissza arra, amit tanultunk!
Tanítási egység:
Ellenőrző
Következő tanítási egység:
Oktatási feladatok:
‒ A tankönyvben átvett anyag felhasználása kint a közlekedésben.
‒ Az iskola környékén levő forgalom megfigyelése.
‒ Ismeretek rendszerezése. (az óra végi ismétlés alkalmával)
Nevelési feladatok:
‒ Munkára való nevelés: rendszeresség. (házi feladat ellenőrzésénél)
‒ Az érdeklődés felkeltése. (motiváció)
‒ Erkölcsi nevelés: türelem, fegyelem.
‒ A munkakultúra kialakítása. (jelentkezés és nem bekiabálni a választ)
Funkcionális feladatok:
‒ A tanulók meglévő tudásának aktiválása.
‒ Logikus gondolkodás fejlesztése.
‒ Kíváncsiság, érdeklődés felkeltése.
‒ Memóriafejlesztés.
‒ Beszédkészség fejlesztése.
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Óratípus:
Tan- és segédeszközök:
Munkaformák:
Tanítási módszerek:
Korreláció:
Tankönyv:
Tanóra helyszíne:

ismétlő óra
kézzel készített táblák

frontális munka, csoportmunka
verbális
tantárgyon belül
Marinković Simeon, Marković Slavica (2011):
Környezetünk, az általános iskolák második
osztálya számára, Beograd: Kreativni Centar
Tanterem, tantermen kívül (iskola környéke)

III. AZ ÓRA SZEREKZETE
Köszönés
Házi feladat ellenőrzése
1. Bevezető (előkészítő) rész (15 perc):
Ismétlés-Motiváció
Célkitűzés
A közlekedés megfigyelése
2. Központi rész (20 perc):
A már ismert közlekedési szabályok felelevenítése
Összefoglalás
A házi feladat kijelölése és megbeszélése
3. Befejező rész (10 perc):
Értékelés
Elköszönés
IV. AZ ÓRA MENETE
Az óra menete
Módszertani és didaktikai megjegyzések
BEVEZETŐ RÉSZ (15 perc)
Jó napot kívánok! Az én nevem Ágnes. Múlt héten, Köszönés
a matematika órán találkoztunk, most pedig a
Frontális munka
környezetünk órát fogom nektek tartani.
Üdvözlés, kapcsolatfelvétel
Volt-e házi feladat? (nem)
Házi feladat ellenőrzése
A gyerekek nem kaptak házi feladatot.
Először szeretném, ha átismételnénk az előző órán
tanult anyagokat, de egy kicsit játékosan.
Figyelj rám, álljatok fel! Kérdéseket fogok nektek
feltenni, ha az állítás igaz, akkor állva maradtok, ha
pedig az állítás hamis, akkor leguggoltok. Érthető a
feladat? (igen)
Kérdése:
- A vízi közlekedési eszközökhöz tartozik a repülő!
(hamis-a légi közlekedéshez)
- Mindig szét kell nézni, ha az úton megyek át.
(igaz)
- A tájékoztató táblák kék színűek és négyzet
alakúak. (igaz - megmutatom) 1. melléklet
- A veszélyt jelző tábla kör alakú. (hamis –
háromszög alakú, megmutatom) 2. melléklet
- A tiltó tábla kör alakú. (igaz – megmutatom) 3.
melléklet
- A közúti közlekedéshez tartozik az autó, a busz, a
teherautó… (igaz)
- A villanyrendőr (szemafor), ha pirosat mutat,
akkor át szabad menni a gyalogátkelőn. (hamis –
amikor zöld van akkor szabad)

Ismétlés + Motiváció
Frontális munkaforma
Kérdés-felelet
Gondolkodás fejlesztése
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A mai órán képzeljétek el, kimegyünk az iskola elé, Célkitűzés
s mi leszünk a megfigyelők. Meg fogjuk figyelni,
ki hogyan viselkedik és közlekedik az utcán. Frontális munkaforma
Fontos, hogy elmondjam nektek, hogy szépen Beszélgetés
viselkedjünk kint az utcán, nem szaladgálunk, s
mindig a csoportunkkal leszünk!
Három csoportra osztalak benneteket. A csoportok
színek
szerint
lesznek
szétosztva,
hogy
megjegyezzétek, hogy ki melyik csoporthoz
tartozik.
1. csoport: Dávid, Dorina, Denisz, Krisztián,
Nikolina.
Két segítőm lesz Olga és Anna. Mivel három
2. csoport: Emma, Alex, Antónió, Dorka, Filip
csoport van, ezért kértem, az ő segítségüket.
3. csoport: Vivien, Anett, Ervin, Előd, Nikoleta.
Figyeljetek, elmondom, hogy kinek mi a feladata!
Az első csoport megfigyeli az iskola környékén
levő táblákat, ami a gyalogosokra és a A busz 12:55-kor indul, körülbelül 13:08-kor
kerékpározókra
vonatkozik,
valamint
ha érkezik az iskola előtti buszmegállóra.
szerencsénk lesz és időben érkezik a busz, akkor Remélem, hogy nem fog késni, s meg tudjuk
meg kell figyelni, amikor a leszálltak az emberek, figyelni az utasokat.
akkor hogyan kelnek át az úttesten. (4. melléklet)
A második csoport megfigyeli a gyalogosokat,
hogyan közlekednek, megfelelően mennek-e a
járdán és a gyalogátkelőn. (5. melléklet)
A harmadik csoport pedig a kerékpárosokat figyeli
meg helyesen közlekednek-e. (6. melléklet)
A megfigyelés után pedig felmegyünk a terembe, s
minden csoport beszámol, hogy mit látott.
Mielőtt kimegyünk, vegyétek fel a mellényeket! Ki
tudja, hogy miért kell mellényt viselnünk? Mire
szolgál?
Most adok minden csoportnak egy papírt, amelyen
írja, hogy mi a feladat.
Sorakozzatok fel az ajtó elé csoportokban és A feladatokat minden csoportnak kinyomtatom,
indulhatunk. A folyosón csöndbe kell lenni, hogy s közülük nevezek ki egy csoportvezetőt, akinek
ne zavarjuk a többi osztályt! Indulhatunk? (igen) odaadom a lapot. Címszavakban leírom, hogy
Gyertek utánam!
mit kell megfigyelni, hogy tudják.
KÖZPONTI RÉSZ (20 perc):
Megérkeztünk az iskolakapuba. Elfordulunk balra, Szóbeli közlés
majd megállunk az iskola sarkánál. Közösen a
villanyrendőrnél (szemafor) átkelünk a másik
oldalra a templomhoz. Mielőtt átmennénk a
gyalogátkelőn mi a szabály? Hogyan kell
átkelnünk? Ki tudja? (Először balra nézünk, aztán
jobbra, majd megint balra és ha nem jön semmi,
akkor mehetünk, de az út felénél jobbra kell nézni
egy pillanatra, s mehetünk tovább.) A templom
előtt megállunk, a három csoport körülbelül egy
méterrel álljanak el egymástól. Mindenki kezdheti
a megfigyelést, s közben a csoporttagok beszéljék
is meg mit lának.
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Az 1. csoport figyeli a táblákat, amelyek a Közben instrukciókat mondok a gyerekeknek.
gyalogosokra és a kerékpárosokra vonatkozik. Hol Csoportmunka
találhatók ezek a táblák? Hol vannak kirakva? A Kommunikációs készség fejlesztése
buszról leszálló utasok helyesen mennek-e át az Beszélgetés
úton?
A 2. csoport megfigyeli a gyalogosokat, hogy
hogyan közlekednek. A gyalogúton vagy a
kerékpárúton közlekednek? A járda melyik
oldalán? Megfelelően kelnek-e át a gyalogátkelőn?
Megvárják-e, hogy zöld legyen a villanyrendőr
Közben mind a három csoportot figyelem,
vagy átkelnek a piroson? Megállnak-e az autósok a
próbálok velük kommunikálni is. A két segítőm
gyalogosoknak?
is ott lesz, ők is besegítenek.
A 3. csoport feladata, hogy megfigyeljék a
kerékpárosokat, hogy hogyan közlekednek. A
kerékpárúton vagy a gyalogos úton közlekednek?
Nagyon jó, mind a három csoportnak sikerült
megfigyelni mindent, most bemegyünk a terembe, s Felmegyünk a terembe, egy kicsit gyorsabb
tempóval.
megbeszéljük a látottakat.
BEFEJEZŐ RÉSZ (10 perc):
Minden csoportból egy valaki kijön, s beszámol az Összefoglalás
egész osztálynak, hogy mit látott a csoportja.
A tanulók elmondják, hogy mit láttak.
Mind a három csoport nagyon ügyes megfigyelő Gondolkodás fejlesztése.
volt. Mindenre odafigyeltetek, s a feladatokat Kérdés-felelet.
nagyon jól teljesítettétek!
Házi feladatotok az lesz, hogy amit az elmúlt A házi feladat kijelölése és megbeszélése
három órán a füzetbe ragasztottatok és írtatok, azt Frontális munkaforma.
ismételjétek át, mert a következő órán ellenőrzőt Rendszerességre való nevelés, munkaszokások
írtok.
kialakítása.
Nagyon ügyesek és okosak voltatok a mai órán. Jól Értékelés
éreztétek magatokat? Mi tetszett a legjobban?
Frontális munkaforma.
Szóbeli közlés, kérdés-felelet.
Köszönöm
szépen
a
együttműködést! Sziasztok!

figyelmet

1. melléklet

4. melléklet
I. CSOPORT
TÁBLÁK MEGFIGYELÉSE
BUSZ ÉS AZ UTASOK
MEGFIGYELÉSE

és

az Elköszönés

Mellékletek
2. melléklet

3. melléklet

5. melléklet
II. CSOPORT
GYALOGOSOK
MEGFIGYELÉSE

6. melléklet
III. CSOPORT
KERÉKPÁROSOK
MEGFIGYELÉSE
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5. Óravázlat a természet változásáról (a tavasz hírnökei)
Az órám célja az volt, hogy megfigyeljük a természet változásait. Mivel ezt az órát első
osztályban tartottam, ezért a frontális munkaformát választottam. Megfigyeltük a növényeket (virágok,
fák), valamint a különböző állatokat. Az előkészület szempontjából egy kicsivel kellett többet
készülnöm, mint egy tantermi órára. Először fel kellett mérnem az erdőt, miyen útvonalon fogunk
haladni, miket fogunk megfigyelni. Egy „térképet” is készítettem, mely segítségével boldogulni
tudtam az órán. De egy másik óratervre is szükség volt, mivel előre nem tudjuk, hogy pont az nap
milyen idő lesz. Ez volt a B-tervem. Szerencsére nem volt szükségem rá. Az óra sikeres volt, a tanulók
örültek, hogy az óra az erdőben volt megtartva. A tanulás mellett persze volt egy kis idő a játékra is.
5.1. Első vázlat
I. ÁLTALÁNOS ADATOK
Széchenyi István Általános Iskola, 1. a osztály
Iskola, osztály és tagozat:
2014. 03. 27., 15:15 – 16:00
Dátum és az óra megtartásának ideje:
Gulyás Ágnes
Tanít:
Polyákovity K. Gyöngyi
Osztálytanító:
prof. dr. Czékus Géza, Major Lenke
Vezető tanár:
II. ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANI ADATOK
Környezetünk
Tantárgy:
Tájékozódás időben és térben
Téma:
A naptár, a hónapok, az év – ünnepek
Előző tanítási egység:
Változások a természetben – A tavasz hírnökei
Tanítási egység:
Egy park tervrajza
Következő tanítási egység:
Oktatási feladatok:
‒ A már tanult ismeretek felelevenítése az évszakokról.
‒ A tavasz jellegzetességének megismertetése: az időjárás megbeszélése, az aktuális virágok
megfigyelése (pitypang, fürtös gyöngyike, százszorszép, ibolya, salátaboglárka), azok a fák
megfigyelése, amelyek ekkor rügyeznek (ostorfa, vadgesztenye, juharfa, gyöngyvessző)
Nevelési feladatok:
‒ Munkára való nevelés: rendszeresség. (házi feladat kijelölésekor)
‒ Az érdeklődés felkeltése. (motiváció)
‒ Erkölcsi nevelés: türelem, fegyelem.
‒ A munkakultúra kialakítása. (jelentkezés és nem bekiabálni a választ)
‒ Természetvédelemre nevelés
‒ A természet szeretetére nevelés
‒ Egészséges életmódra nevelés
Funkcionális feladatok:
‒ Kifejezőkészség fejlesztése: beszélgetések során.
‒ Önálló munkavégzés fejlesztése: házi feladat.
‒ Emlékezet fejlesztése: előző ismeretek felelevenítésénél.
új anyag
Óratípus:
metszőolló
Tan- és segédeszközök:
frontális munka, osztályközi
Munkaformák:
verbális
Tanítási módszerek:
tantárgyon belül
Korreláció:
Tankönyv: Marinković Simeon, Marković Slavica (2008): Környezetünk az általános iskolák első
osztálya számára, Beograd: Kreativni Centar (94-96 oldal)
Irodalom:
Biljana Gačanović, Liljana Novković, Biljana Trebješamin (2001): Természet és társadalom az
általános iskola 1. osztálya számára, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
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Czékus Géza (2012): Szabadka városközpontjának dendroflórája, Grafoprodukt, Szabadka
http://www.madar-vilag.gportal.hu/gindex.php?pg=31825633 (2014. 03. 21.)
Tanóra helyszíne: tanterem, erdő
III. AZ ÓRA SZEREKZETE
Köszönés
1. Bevezető (előkészítő) rész (5 perc):
Motiváció-Célkitűzés
Az erdő kijelölt útvonal körbejárása, melyben
2. Központi rész (35 perc):
megfigyeljük a növényeket, az állatokat, az embereket.
Játék a játszótéren
3. Befejező rész (10 perc):
Értékelés
Elköszönés
IV. AZ ÓRA MENETE
Az óra menete
Módszertani és didaktikai megjegyzések
BEVEZETŐ RÉSZ (5 perc) 14:55-15:00
Köszönés (0,30 perc)
Jó napot kívánok! Az én nevem Ágnes. A mai Frontális munka
környezetünk órát én fogom ma nektek megtartani. Üdvözlés, kapcsolatfelvétel
A mai órán egy rövid sétát teszünk az erdőben.
Motiváció+célkitűzés (4,30 perc)
Meg fogjuk figyelni az erdő szépségeit, a
növényeket, az állatokat. Tanulni fogunk az Frontális munkaforma
erdőben, de ha mindenki nagyon ügyes és okos Kérdés-felelet
lesz, akkor ígérem, hogy játszani is fogunk. Ki az, Szabályok ismertetése
aki szeretne jönni? (mindenki jelentkezik) A helyes viselkedésre nevelés.
Rendben, de vannak szabályaink, amiket el kell,
hogy mondjak nektek. Szabályok:
1. Mindig a párunk mellett maradjunk! –
Kettesével fogunk sorba állni, út közben
mindig a párunk mellett maradjunk.
2. Az erdőben nem maradunk le a csoporttól!
– Mindig figyelni kell egymásra, s rám,
hogy mikor adok jelzést az indulásra, s
mikor kell megállni.
3. Figyeljetek egymásra, más szavába nem
vágunk bele. Csak az szólítom fel, aki
szépen jelentkezik.
4. Az erdőben nem szemetelünk, nem lépünk
rá a növényekre. Nem kiabálunk, mert 15:00-kor elindulunk az iskolából a kis erdő
felé.
mások is vannak az erdőben.
Érthetőek a szabályok? (igen) Akkor mindenki A csoportot én vezetem, lesznek segítőim is,
vegye fel a kabátját, s az ajtó mellett sorakozzatok akik a csoport végén felügyelnek a rendre.
kettesével.
KÖZPONTI RÉSZ (35 perc) 15:15-15:50
- Megállunk egy kicsit! Ki tudná nekem megmondani, 15:15 megérkezés az erdő bejáratához.
hogy melyik évszak van most? (tavasz) Milyen időjárás
1. Melléklet: térkép.
jellemzi a tavaszt? (napos) Csak napos lehet? ( nem, Szóbeli közlés.
lehet esős is, borús is, szeles...) Milyen volt hétfőn az Kérdés-felelet.
idő? (esett az eső) A tavaszi időjárás nagyon változatos. Kommunikációs készség fejlesztése.
Gyorsan felmelegedhet és lehűlhet az idő. Épp ezért Frontális munkaforma.
fontos rétegesen öltözködni, hogy ha hirtelen melegebb
lesz legyen mit levetni, ha pedig nagyon lehűlne a levegő
ne fázzatok és lehessen mit felhúzni.
Egészséges életmódra nevelés.
- Tavasszal könnyű-e megfázni? (igen) Épp a változatos
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időjárás miatt. Hogyan lehet megerősíteni a
szervezetünket? Miből kell sokat fogyasztanunk?
(gyümölcsök és zöldségek) Nagyon fontos az is, hogy
kint legyünk a szabadban. Szoktatok kint játszani? (igen)
- Van-e aki ezen a környéken lakik vagy itt a kiserdő
közelében? Szoktatok-e ide kijárni?
- Megindulunk és megfigyeljük a növényeinket. Nézzük
mit látunk itt bal oldalt? (pitypang, tyúkhúr)
- Figyeljük meg a pitypangot. Ki tudná megmondani,
hogyan nevezik másként? (gyermekláncfű) Milyen a
színe? (sárga) Legfőképpen füves területen jelenik meg.
Ki szokott ebből a virágból valamit készíteni, s mit? (a
szárait összefűzik és fejpántot vagy nyakláncot
készítenek belőle)
- Figyeljük meg a tyúkhúrt. Ki látott már ilyet? Milyen a
színe? (zöld) Ez a növény megtalálható a kertekben,
erdei utakon.
Nézzük meg a jobb oldalon, milyen növények láthatók!
Amit itt láttok fürtös gyöngyike a neve. Milyen színű?
(lila vagy kék) Vajon miért lehet fürtös a neve? (mert
olyan fürt alakot alkot a virágai) A virágokat nem szabad
letépni, mert mint ennél a virágnál kárt okozhatunk
benne.
Milyen virágot látunk még itt? Ez az ibolya. Ez a növény
minden helyen megél, ahol van elég víz és talaj. Milyen
a színe? (lila) Csak lila színű van? (nem) Képzeljétek én
már láttam fehér színűt is.
Bal oldalt itt van ez a szép nagy fa. Látjátok milyen
nagy? (igen) Ez a fa a vadgesztenye. Figyeljük meg,
hogy milyen magasan vannak az ágai. Láthatjuk az ágak
végén azokat a kis zöld hajtásokat. Ki tudja, hogyan
nevezzük azokat? (rügyek) Ezekből a rügyekből mik
lesznek? (levelek) Figyeljük meg hogy mekkorák a
rügyei ennek a vadgesztenyefának.
Nézzük meg a másik oldalon milyen fát láthatunk?
Ennek a fának ostorfa a neve. Ki látott már ilyet? Ennek
az ostorfának látjuk-e a rügyeit? (igen) Hasonlítsuk össze
a vadgesztenye rügyével. Miben különbözik? (kisebb a
rügye)
Nézzétek mit látok itt! Ez itt a salátaboglárka. Milyen
színű ez a virág? (sárga) Látjátok, hogy milyen gyönyörű
aranysárga a virága. Képzeljétek el a fiatal
salátaboglárka levelét és virágát salátának is eszik.
Ezek itt milyen fa lehet? (fenyő) Igen, ezt
feketefenyőnek nevezik. Mit figyelhetünk meg a
feketefenyőn? (kis vékonyak a levelei) A levelei hosszú
tű alakúak, ezért tűlevélnek nevezzük. Ezek a fák ősszel
nem hullajtják le a tűleveleiket, hanem hanem
folyamatosan váltják.
Nézzük a következő fánkat. Ez a juharfa. Itt már
láthatjuk, hogy milyen szép kis levele van. Milyen
érdekes, hogy a juharfa a többi fához képest milyen
kicsike.
Hát itt mennyi szép virág van! Ki tudná nekem valaki a
nevét megmondani? (százszorszép) Igen, ezt a virágot

Szóbeli közlés.
Kérdés-felelet.
Kommunikációs készség fejlesztése.
Megfigyelőképesség fejlesztése.
Kíváncsiság fejlesztése.
Frontális munkaforma.
Szemléltetés.
Virágok körbemutatása.
A természet szeretetére való nevelés.

Természetvédelemre nevelés.

Szóbeli közlés.
Kérdés-felelet.
Kommunikációs készség fejlesztése.
Megfigyelőképesség fejlesztése.
Frontális munkaforma.
Szemléltetés (a fa rügyeinek megfigyelése)
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százszorszépnek hívják. Milyen színűek ezek a
százszorszépek? (fehér) Igen fehér színűek, de ki látott
más színűt? (rózsaszínes)
Megkerüljük itt ezt a parkot. Figyeljétek meg azokat a
fákat, amelyek olyan érdekesen vannak megnyírva.
Látjátok, hogy milyen szép? (igen, tuja) Ilyen biztos,
hogy néhányatoknál van otthon az udvarban vagy a
kertben.
Most még megnézzünk egy fát. Képzeljétek el, azt
mondják, hogy ez Szabadka legidősebb tölgyfája.
Nézzétek meg a törzsét, hogy milyen nagy.
- Látunk-e valahol madarakat? (néhol) Halljuk-e
valamelyik madár hangját? (igen) Ez a feketerigó hangja.
Nézzétek csak, mert egy épp ott ugrál a bokor körül. Van
itt nagyon sok veréb és galamb is.
- A téli erdőben is hasonló hangokat hallanánk? (nem)
Miért? Hol vannak olyankor a madarak? (el vannak
húzódva a hideg miatt, egyesek délre költöznek.) Melyik
költöző madarak a legismertebbek? (gólya és a fecske )
Miért költöznek el ezek a madarak? ( mert télen nincs
mivel táplálkozniuk, hideg van ) Miért nincs mit enniük,
mit szokott enni a gólya? (halat, békát) Télen miért nem
bír halat enni? (mert be vannak fagyva a tavak) Hát a
fecske mit szokott enni? (rovarokat, gilisztát...) Télen
hova tűnnek ezek a rovarok? (sok elpusztul közülük,
csak utódokat hagynak, mások pedig a talajban
áttelelnek, de mivel a talaj fagyos szegény fecske éhen
halna, ha nem költözne el. Milyen állatokon lehet még
megfigyelni a tavasz hatásait? Mi történik tavasszal
például a medvével? (felébred téli álmából) Milyen
állatok szoktak még téli álmot aludni? (a csiga, a
mókusa, sün, a denevér, a hörcsög) Mit lehet még
észrevenni tavasszal az állatokon? Milyen a bundájuk
télen? (nagy, sűrű) Igen, az állatok levedlik a nagy és
sűrű bundájukat, amelyet télen a hidegben viseltek.
Tehát, akkor a mai órán megfigyeltük a tavasz első
virágait, melyek a az erdőben vannak. Volt itt pitypang,
fürtös gyöngyike, salátaboglárka, ibolya. Megfigyeltük
milyen a színük, hogyan néznek ki, s milyen az illatuk.
Megnéztük az ostorfa, juharfa, vadgesztenye,
gyöngyvessző rügyeit, melyeket össze is hasonlítottunk.
S megláttuk és meghallgattuk a madarakat (galamb,
veréb, feketerigó).

Kiváncsiság fejlesztése.

Megfigyelőképesség fejlesztése.
A temészet szeretetére való nevelés.

A tölgyfát akkor nézzük meg, ha lesz rá
időnk.

Szóbeli közlés.
Kérdés-felelet.
Kommunikációs készség fejlesztése.
Megfigyelőképesség fejlesztése.
Frontális munkaforma.
Szemléltetés.
Madarak és hangjuk megfigyelése.
Kíváncsiság fejlesztése.

Fontális munka.
Az óra rövid összefoglalása.
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BEFEJEZŐ RÉSZ (10 perc) 15:50-16:00
-Mivel mindenki szépen dolgozott, ezért a megígért játék
Összefoglalás (A visszafelé út ideje)
következik. Mindenki bemehet a játszótérre, s 10
percünk van, hogy játszunk egy kicsit. Mivel a Szóbeli közlés, kérdés-felelet.
szabadban lenni jó! Figyeljetek és vigyázzatok Megfigyelő képesség fejlesztése.
egymásra.
A helyes viselkedésre nevelés.
Sorakozó!
Álljatok
kettesével
sorba.
Most
visszaindulunk az iskolába. Útközben megfigyeljük, A visszafelé úton átismételjük a
növényeket, megpróbálják a gyerekek a
mely növények azok, amelyeket tanultuk. Rendben?
nevén megnevezni a növényt, ha nem
Ez melyik virág, ki emlékszik a nevére? Ez melyik fa?
sikerül, akkor segítek nekik.
16:00-kor indulunk vissza az iskolába,
érkezés 16:15.
Nagyon örülök, hogy ilyen jól viselkedtetek, s mindenki Értékelés (0,45 perc)
a szabályokat betartotta. Jól éreztétek magatokat? Mi Frontális munkaforma.
tetszett a legjobban?
Szóbeli közlés, kérdés-felelet.
Köszönöm szépen a figyelmet és az együttműködést! Elköszönés (0,15 perc)
Sziasztok!
Melléklet: Térkép

102

3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE
5.2. Második vázlat (B-terv)
I. ÁLTALÁNOS ADATOK
Széchenyi István Általános Iskola, 1. a osztály
Iskola, osztály és tagozat:
2014. 03. 27., 15:15 – 16:00
Dátum és az óra megtartásának ideje:
Gulyás Ágnes
Tanít:
Polyákovity K. Gyöngyi
Osztálytanító:
prof. dr. Czékus Géza, Major Lenke
Vezető tanár:
II. ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANI ADATOK
Környezetünk
Tantárgy:
Tájékozódás időben és térben
Téma:
A naptár, a hónapok, az év - ünnepek
Előző tanítási egység:
Változások a természetben – A tavasz hírnökei
Tanítási egység:
Egy park tervrajza
Következő tanítási egység:
Oktatási feladatok:
‒ A már tanult ismeretek felelevenítése az évszakokról.
‒ A tavasz jellegzetességének megismertetése.
Nevelési feladatok:
‒ Munkára való nevelés: rendszeresség. (házi feladat kijelölésekor)
‒ Az érdeklődés felkeltése. (motiváció)
‒ Erkölcsi nevelés: türelem, fegyelem.
‒ A munkakultúra kialakítása. (jelentkezés és nem bekiabálni a választ)
‒ Természetvédelemre nevelés
‒ A természet szeretetére nevelés
‒ A hanyományok tiszteletére nevelés
‒ Egészséges életmódra nevelés
Funkcionális feladatok:
‒ Kifejezőkészség fejlesztése: beszélgetések során.
‒ Önálló munkavégzés fejlesztése: házi feladat.
‒ Emlékezet fejlesztése: előző ismeretek felelevenítésénél.
új anyag
Óratípus:
virágok, naptár, prezentáció, fejpántok
Tan- és segédeszközök:
frontális munka, osztályközi
Munkaformák:
verbális
Tanítási módszerek:
tantárgyon belül, zenekultúra
Korreláció:
Tankönyv:
Marinković Simeon, Marković Slavica (2008): Környezetünk az általános iskolák első osztálya
számára, Beograd: Kreativni Centar (94-96 oldal)
Irodalom:
Biljana Gačanović, Liljana Novković, Biljana Trebješamin (2001): Természet és társadalom az
általános iskola 1. osztálya számára, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
http://voriani.bloglap.hu/cikkek/melyik-allat-alszik-teli-almot-17687/ (2014. 03. 21.)
http://www.madar-vilag.gportal.hu/gindex.php?pg=31825633 (2014. 03. 21.)
tanterem, az iskola udvara
Tanóra helyszíne:
III. AZ ÓRA SZEREKZETE
1. Bevezető (előkészítő) rész (10 perc):
Köszönés; Ismétlés-Motiváció; Célkitűzés
Beszélgetés általánosan: tavasz, időjárá, növények,
2. Központi rész (25 perc):
állatok, emberek, ünnep.
Összefoglalás(megbeszélés)
A házi feladat kijelölése és megbeszélése
3. Befejező rész (10 perc):
Értékelés
Elköszönés
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IV. AZ ÓRA MENETE
Az óra menete

Módszertani és didaktikai megjegyzések
BEVEZETŐ RÉSZ (10 perc)
Jó napot kívánok! Az én nevem Ágnes. A mai Köszönés (0,30 perc)
környezetünk órát én fogom ma nektek megtartani.
Frontális munka
Üdvözlés, kapcsolatfelvétel
Nézzetek jól szét az udvarban! Figyeljétek meg mi
Ismétlés + Motiváció (9 perc)
mindent láthattok! Hogyan néznek ki a növények, a fák?
Az órát az iskola udvarában kezdjük.
(a fák rügyeznek, a fű zöld, a virágok nyílnak...)
Most nézzük meg láthatunk-e valamilyen virágot a Frontális munkaforma
közelünkben a kis virágoskertben? (százszorszép, jácint, Kérdés-felelet
ibolya) Ennek a növénynek tudjátok-e a nevét? Gondolkodás fejlesztése
(mahónia) Figyeljük meg a növényeinket. Milyen a színe
a százszorszépnek? (lila) Láttatok-e már más színben?
(fehér) Milyen a színe a játszintnak? (lila) S ezt láttatoke más színben? (fehér, rózsaszín) Az ibolya színe
milyen? (lila) (Megbeszéljük mindegyik színét, milyen
az illata, s hogy ezeket a virágokat nem szabad letépni.)
Tudjátok-e, hogy melyik virág az amelyik elsőnek bújik
ki tavasszal, s a tavasz hírnökének is nevezik? (hóvirág)
- Figyeljük meg a fákat! Figyeljük meg a rügyeit. Mi
lesz majd a rügyből? (levél) Igen lehet levél is, de
képzeljétek vannak olyan fák is, amik először virágba
borulnak és a levelüket később növesztik, például ilyen a
barackfa is. Láttatok már? Milyen szinű a virága?
(rózsaszínes)
- Milyen az időjárás ma? Mit mondanátok? (napos,
borús, felhős, szeles...) Mi volt rajtatok ma, mikor
iskolába jöttetek? És télen hogy kellett öltözködni?
(rétegesen, melegen, sapkát, sálat, kesztyűt, kabátot
kellett húzni...) Akkor megállapíthatjuk, hogy
vékonyabban öltözködünk. Tavasszal milyen szokott
lenni az időjárás általában?( napos, esős, borús..) Miben
más a tavaszi idő, mint a téli? ( melegebb van, nem esik
a hó...)
- Miről beszélgettünk most? Ki mondaná meg? (A Célkitűzés (0,30 perc)
tavaszról, a tavaszi növényekről, időjárásról...).
Frontális munkaforma
- Így igaz a mai órán tehát a tavaszról fogunk többet Beszélgetés
megttudni. Most visszamegyünk a tanterembe. Itt
sorakozzatok előttem, s csendben bemegyünk.
KÖZPONTI RÉSZ (25 perc)
-Ha mindenki leült, akkor figyeljetek ide. Láttok négy Szóbeli közlés.
képet kivetítve. Ki tudná nekem megmondani, hogy mik Kérdés-felelet.
vannak ezen a képeken? (tavasz, nyár, ősz, tél) Hogyan Kommunikációs készség fejlesztése.
nevezzük ezeket? (évszakok)
Frontális munkaforma.
Most melyik évszak van? (tavasz) Melyek a tavaszi Bemutatás.
hónapok? (március, április, május) Melyek a nyári
1. Melléklet (prezentáció)
hónapok? (június, július, augusztus) Melyek az őszi
hónapok? (szeptember, október, november) Melyek a téli
hónapok? (december, január, február)
Most közösen soroljuk el a hónapokat.
Ki tudná megmondani mióta van tavasz?
A tavasz első napja március 20-a. Hogy ezt
megmutassam nektek, hoztam egy naptárt. Ma március
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27-e van. Hány napja van tavasz? Számoljuk ki!
(1,2,3,4...) Ma van a tavasz 7. napja.
- Mik a hoszabbak a nappalok vagy az éjszakák?
(nappalok) A nappalok egyre hoszabbodnak az éjszakék
pedig rövidülnek, pont fordítva mint télen. Ezt úgy lehet
észrevenni, hogy télen délután 17:00-kor már sötét van,
ezzel szemben tavasszal és nyáron még világos.
- Mit mondtunk az udvaron, milyen időjárás jellemzi a
tavaszt? ( napos...) Csak napos lehet? ( nem, lehet esős
is, borús is, szeles...) A tavaszi időjárás nagyon
változatos. Gyorsan felmelegedhet és lehűlhet az idő.
Épp ezért fontos rétegesen öltözködni, hogy ha hirtelen
melegebb lesz legyen mit levetni, ha pedig nagyon
lehűlne a levegő ne fázzatok és lehessen mit felhúzni.
- Tavasszal könnyű-e megfázni? (igen) Épp a változatos
időjárás miatt. Hogyan lehet megerősíteni a
szervezetünket? Miből kell sokat fogyasztanunk?
(gyümölcsök és zöldségek) Nagyon fontos az is, hogy
kint legyünk a szabadban. Szoktatok kint játszani? (igen)
-Lent az udvaron megfigyelhettük a virágokat. Hoztam
én is nektek, hogy jobban meg tudjátok figyelni. (ibolya,
jácint, nárcisz, aranyfa, gyermekláncfű (pitypang)) Hol
láthatunk ilyen virágokat? Ezek leginkább otthon a
kertben fordulnak elő. Most körbemutatom, s meg is
szagolhatjuk, hogy melyiknek milyen az illata. Kiknek
vannak otthon ilyen virágai?
- Most arra szeretnélek kérni benneteket, hogy csukjátok
be a szemeteket, és gondolatban utazzunk el az erdőbe
ahol tavasz van! (meghallgatjuk az erdő hangjait
https://www.youtube.com/watch?v=y1ViTXeTagY )
- Mit hallottatok a képzeletbeli erdei utazás során?
(madarak csicsergését)
- A téli erdőben is hasonló hangokat hallanánk? (nem)
- Miért? Hol vannak olyankor a madarak? (el vannak
húzódva a hideg miatt, egyesek délre költöznek.)
- Melyik költöző madarak a legismertebbek? (gólya és a
fecske) Hoztam róluk képet is.
- Miért költöznek el ezek a madarak? (mert télen nincs
mivel táplálkozniuk, hideg van) Miért nincs mit enniük,
mit szokott enni a gólya? (halat, békát..) Télen miért nem
bír halat enni? ( mert be vannak fagyva a tavak. ) Hát a
fecske mit szokott enni? ( rovarokat, gilisztát...) Télen
hova tűnnek ezek a rovarok? ( sok elpusztul közülük,
csak utódokat hagynak, mások pedig a talajban
áttelelnek, de mivel a talaj fagyos szegény fecske éhen
halna, ha nem költözne el.
- Milyen állatokon lehet még megfigyelni a tavasz
hatásait? Mi történik tavasszal például a medvével?
(felébred téli álmából ) Milyen állatok szoktak még téli
álmot aludni? (a csiga, a mókusa sün, a denevér, a
hörcsög)
- Mit lehet még észrevenni tavasszal az állatokon?
Milyen a bundájuk télen? (nagy, sűrű) Igen, az állatok
levedlik a nagy és sűrű bundájukat, amelyet télen a
hidegben viseltek.

Szóbeli közlés.
Kérdése felelet.
Kommunikációs készség fejlesztése.
Frontális munkaforma.
Bemutatás.
Eszköz: Naptár.

Szóbeli közlés.
Kérdés-felelet.
Kommunikációs készség fejlesztése.
Frontális munkaforma.

Szóbeli közlés.
Kérdés-felelet.
Kommunikációs készség fejlesztése.
Frontális munkaforma.
Szemléltetés.
Eszközök: virágok.

Szóbeli közlés.
Kérdés-felelet.
Képzeleterő fejlesztése.
Frontális munka.
Bemutatás.
Eszköz: számítógép (felvétel lejátszása)

2. Melléklet (prezentáció)
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- Milyen közelgő ünnep van tavasszal? (a Húsvét)
- Mit ünneplünk Húsvétkor? (Jézus feltámadását.)
Milyen szokások köthetők Húsvét ünnepéhez?
(tojásfestés, locsolkodás..) a fiúk szoktak menni Szóbeli közlés.
locsolkodni?
Kérdés-felelet.
Kommunikációs készség fejlesztése.
Bemutatás.
3. Melléklet (prezentáció)
BEFEJEZŐ RÉSZ (10 perc)
Most játékosan ismételni fogjuk, azt amit órán tanultunk.
Összefoglalás (8 perc)
Felteszek egy kérdést, aki tudja az jelentkezzen.
Szóbeli közlés.
Milyen az időjárás tavasszal? (borús, napos, esős)
Játék.
Melyek a tavaszi hónapok? (március, április, május)
Mivel kell a szervezetünket megerősíteni, hogy ne
fázzunk meg? (zöldségek, gyümölcsök)
Mely virágokat figyelhettük meg? (ibolya, jácint,
aranyfa, nárcisz, pitypang)
Melyik két költöző madarat mutattam be? (fecske, gólya)
Melyik nagy ünnep van tavasszal? (Húsvét)
A házi feladat az lesz, útközben hazafelé figyeljétek meg A házi feladat kijelölése és megbeszélése
a növényeket, hogyan néznek ki.
(1 perc)
Frontális munkaforma.
Rendszerességre való nevelés,
munkaszokások kialakítása.
Nagyon ügyesek és okosak voltatok a mai órán. Jól Értékelés (0,45 perc)
éreztétek magatokat? Mi tetszett a legjobban?
Frontális munkaforma.
Szóbeli közlés, kérdés-felelet.
Köszönöm szépen a figyelmet és az együttműködést! Elköszönés (0,15 perc)
Sziasztok!
Mellékletek
1. Melléklet

2. Melléklet

3. Melléklet
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6. Befejezés
Tapasztalataimmal és óraterveimmel, szeretnék a pedagógusok segítségére lenni, hogy ne
féljenek a szabadban tartott óráktól. A szabadtéri órák nem vesznek több időt igénybe, mint egy
átlagos tanítási óra. Leendő pedagógusként fontosnak tartom a szabadban tartott órákat, mert a
gyermek a közvetlen környezetében tanulhat, s azt is tudjuk, hogy a közvetlen szemléltetéstől nincs is
jobb.
IRODALOMJEGYZÉK
Czékus, Major, Horák (2013): A környezetünk és a környezetismeret módszertana, Grafoprodukt
Szabadka.
Czékus G. (2005): A természetismeret-tanítás módszertana. MM print, Szabadka.
THE IMPORTANCE OF OUTDOORS ENVIRONMENT LESSONS
GULYÁS ÁGNES
Mentor: Major Lenke
Summary
Natural environment provides the best opportunity to understand and demonstrate phenomena.
For instance, traffic regulations or field trip in the forest. Such lessons have a motivational effect on
pupils and teachers raise the attention of their pupils, thus they gather experiences which enhance long
term knowledge. The direct observation of the environment means that pupils are involved in the
examination and discovery of the nature. ‘According to the curricular instructions from 1887:
‘Outdoors pupils have better teachers than ourselves, the nature itself’ (Czékus, 2005).
The present study introduces two outdoor lessons, they were succesffully realized. First, the
introduction and practice of traffic regulations and traffic signs will be discusses in which the
observation of traffic seemed to bring the lesson towards success. Secondly, the lesson held in the
forest will be discussed where the features of forest were observed, to be specific the various plants
(flowers, trees) and various animals. In case of bad weather, two indoor (classroom) lessons plans
were also planned.
The purpose of the study is to provide help for pedagogues who also plan to focus on such curricular
material by sharing my experience. According my experience, preparing for outdoor lessons is not
time-consuming. As a future pedagogue I find such lessons important to achieve the acquistion of
knowledge related to our environment through direct demonstration.
Keywords: outdoors, environment, forest, traffic
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GYŰJTEMÉNYEK ALKALMAZÁSA AZ ÓVODÁBAN
GULYÁS DOROTTYA
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Mentor: doc. dr. Borsos Éva
Összefoglaló
Munkámat két környezetismeret foglalkozás alapozta meg. Az egyik, kiscsoportos foglalkozás
témája a madarak, azok bemutatása, megismertetése a gyermekekkel. Ehhez tökéletes alapot
szolgáltatott a biológiai praktikum nevű választható tantárgyunk, amit negyedévesekként
hallgathatunk az egyetemen. Az ott készített toll- és tojásgyűjteményt sikeresen alkalmaztam a
foglalkozás során. Így válik az oktatás élet közelivé, mivel meg tudják nézni illetve tapintani a tollak,
a tojások közötti különbségeket, hasonlóságokat.
A másik, nagycsoportos foglalkozás témája: a lombhullató fák. Ismét a gyűjtemények használatával
tettem érdekesebbé a tananyagot. Itt a kéreg-, a tűlevél- és a tobozgyűjteményemet alkalmaztam.
Véleményem szerint a gyerekek ily módon sokkal könnyebben elsajátítják az egyes fajok közti
különbségeket és hasonlóságokat. A nézegetés mellet meg tudják tapintani és szagolni is őket. A több
szempontból megközelített téma egy hatékonyabb tanulási folyamatot tesz lehetővé. Játékos
feladatokkal rögzíthetjük a fákról szerzett új ismereteket: például csoport munkát alkalmazva
kiválogathatják egy adott fa jellemző részeit.
A két különböző csoportban megtartott foglalkozás bizonyítja, hogy más-más korosztályú gyerekeknél
is sikeresen alkalmazhatóak a gyűjtemények.
Fontosnak tartom bevinni az ilyen jellegű
gyűjteményeket az óvodába, mert így válik érdekessé, sokszínűvé, élet közelivé a foglalkozás, maga
az oktatás.
Kulcsszavak: gyermekek, biológiai praktikum, foglalkozás, gyűjtemények, oktatás.
1. Bevezető
Negyedéves óvodapedagógusokként alkalmunk van arra, hogy az év elejétől foglalkozásokat
tarthassunk a gyakorlóóvodákban. Ez mindannyiunk számára fontos, hiszen végre nem csak a padban
ülve elméletet tanulunk, hanem az elsajátított módszertani tudásunkat kipróbálhatjuk, a gyakorlatban
is. Természetesen egyből nem tudtunk tökéletesen helyt állni, de így a év végéhez közeledve,
mindenki egyre jobb és jobb lesz. Mivel mindenki foglalkozásán részt veszünk, így ötleteket
meríthetünk, de ez mellett még közösen elemezzük a hibákat. Összesen hat tantárgy keretében tudunk
foglalkozásokat tartani, az arra kijelölt óvodákban. Ezek között található a környezetismeret is. Kis- és
nagycsoportos gyerekeknek adhatjuk elő a foglalkozásunk témáját. Minden tantárgy keretében,
segítségünkre vannak tanáraink, akik ötletekkel támogatnak, és felhívják figyelmünket a hibáinkra. Az
óvodai nevelés alapelvei, olyan törvényszerűségek, amelyek nélkül nem lehet sikeres a nevelés. A
játékosság minden tevékenységben megjelenik.Motiváció elve – a motívumok harca zajlik az
egyénben. Állandóan motiválni kell a kisgyermeket, segíteni kell (Kovács, 1997:88). A
környezetismeret foglalkozásain, során az applikációink nem állhatnak csak képekből, és rajzokból,
hanem arra kell törekednünk, mint leendő pedagógusok, hogy a szemléltető eszközök valósághűek,
kézzelfoghatóak legyenek. . Az óvodai nevelés során a módszertani elvek között nagy jelentőséget
tulajdonítunk az óvoda és az élet kapcsolatának (az élet közeliség) elvének. Már Comenius is
rámutatott ennek az elvnek a fontosságára, elmondása szerint a kisgyermek legmegfelelőbb tankönyve
az élet maga. A természetes környezetben való bemutatás során az elmélet és a gyakorlat egy egységes
képként jelenik meg a gyermek előtt. Ennek az elvnek a megvalósítását teszik lehetővé a kirándulások,
a látogatások és a tanulmányi séták mellett az udvaron zajló játék során az alkalomszerű
tapasztalatszerzések is (Czékus, 2013:82).
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2. Biológiai praktikum az óvodában
Negyedévben az óvodai gyakorlatok mellett már csak egy választható tárgyat kell teljesítenünk.
A zoopedagógia és a biológiai praktikum kurzusok közül az utóbbira esett a választásom. Mivel itt
gyűjteményeket kell elkészítenünk, amelyeket az óvodai foglalkozásokon is fel tudunk használni.
Nagyobb élményt érhetünk el a gyerekeknél, izgalmasabb is lesz a foglalkozásunk, így ez biztosabban
megmarad az emlékeikben.Az mellett, még olyan játékokkal is el tudjuk érni az ismétlést, melyek
élmény dúsak, és élvezhetik a tanulást a gyermekek. Játszva tanulhatnak, ami a leglényegesebb egy
óvodában.
3. Élet közeli oktatás az óvodában
Az óvodai nevelés során a módszertani elvek között nagy jelentőséget tulajdonítunk az óvoda és
az élet kapcsolatának (az élet közeliség) elvének. Már Comenius is rámutatott ennek az elvnek a
fontosságára, elmondása szerint a kisgyermek legmegfelelőbb tankönyve az élet maga (Czékus, 2013:
70). A gyermekek a legfogékonyabbak azokra a dolgokra, amelyek a közvetlen környezetükben
történnek. Ennek az elvnek a megvalósításával változó világunkban a gyerekek sokkal könnyebben
igazodnak el, mert ez az elv szavatolja az elmélet és a gyakorlat (óvoda és élet) egységét. Az
óvodában a környezetismeret – foglalkozás az első olyan aktivitás, amely az életre készít fel (Czékus,
2013:75). A gyerekek számára kiemelkedő fontosságú, hogy minél több érzékszervüket bekapcsoljuk,
igénybe vegyük a foglalkozások során, mert így ismereteik könnyebben rögzülnek (Czékus, 2013:75).
Mind a két foglalkozásomban alkalmaztam az egyéni és a csoportmunkát is. A páros és
csoportmunkában a tagok rá vannak utalva egymás aktív közreműködésére és munkájára, vagyis a
csoport teljesítménye és munkájának értéke az egyéni munkákból tevődik össze. Megfelelő
szemléltetésre azért van szükség, hogy a tanuló a tanulmányozott tárgyakról és jelenségekről közvetett
vagy közvetlen észlelés alapján pontos és helyes képzeteket alakíthasson ki, amely alapját képezi a
helyes fogalmak kialakulásának. Minél több érzékszerv vesz részt a tanulási folyamatban, a tanulás
annál hatékonyabbá válik, annál könnyebben és gyorsabban tanul a gyermek (Nagy, 1993:45).
4. Befejezés
Munkámban, az előzőekben leírtakat vettem figyelembe, ennek alapjául szolgálnak a
foglalkozásaim. A foglalkozásaimat, ahol használtam a gyűjteményeket, véleményem szerint, sokkal
jobban élvezték a gyermekek. A toll gyűjteményemet az állandó madarak című foglalkozásomban
használtam fel. A gyermekek arcán látható volt, hogy mennyire elragadta őket az, hogy egy valódi
tollat vittem be nekik, és megfoghatták, tanulmányozhatták. A madarak tojásait is be tudtam vinni a
foglalkozásomra, ami szintén gyűjtemények egyike. Nagyon óvatosak voltak, szemügyre vették,
összehasonlították a három tojást. Úgy érzem, hogy ez is csak arra bizonyíték, hogy nem elég nekünk
egy képet bevinni, és bemutatni a foglalkozásunkon. A másik foglalkozásomhoz is egy kis fenyőt
vittem be, amely egy képnél többet ért, hiszen meg tudtam mutatni a gyermekeknek is. Az öröm, és a
csodálkozás látszott az arcukon, hiszen sokan csak nagy fenyőfát láttak. Biztosabban megmarad az
emlékeikben, össze tudják kötni a képpel, amit természetesen bemutatunk nekik. Az ismétlések pedig
melyeket, ahogy említettem játékokkal érdekesebbé tehetünk, egy bizonyíték az óvónőnek is, hogy
mennyit sajátítottak el abból a gyerekek, amit a foglalkozás alatt tanultak.
IRODALOMJEGYZÉK
Czékus Géza–Major Lenke–Horák Rita 2013. A környezetünk és a környezetismeret módszertana.
Szabadka: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
Nagy Sándor, (1993): Az oktatás folyamata és módszerei, Volos Bt., Budapest.
Kovács Gy. (szerk.) (1997): Óvodapedagógia, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 87-124.
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Melléklet: 1. foglalkozástervezet
I. ÁLTALÁNOS ADATOK
Intézmény, épület, korcsoport:I.E.I.- „Naša Radost“- Szabadka, Kolibri Óvoda,nagycsoport
Dátum, foglalkozás megtartásának ideje:2013. november 21. 9:00
Óvónő:Szőke Zsuzsanna, Losonci Szluka Violetta
Vezetőtanár:Dr. Borsos Éva
II. ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANI ADATOK
Tantárgy: Környezetismeret módszertana
Téma: Örökzöld fafajták
Foglalkozási egység:feketefenyő, ezüstfenyő, keleti tuja
Előző foglalkozási egység címe: Erdész
Következő foglalkozási egység: Fakitermelés
Feladatok
Oktatási feladatok:
- Fogalmak tudatosítása.
- Lombhullató erdő, és fák ismétlése.
- Örökzöld fafajták bemutatása, tűleveleik, részeik ismertetése.
Nevelési feladatok:
- Az értelmi képességek fejlesztése (az előtudás és a tapasztalat alkalmazása).
- A megismerés élményének fejlesztése az érzékek segítségével (látással (applikációk) és
tapintással).
- Fegyelemre nevelés (ha kérdeznek, feltesszük a kezünk és úgy válaszolunk, akkor kelünk fel,
ha az óvónő megengedi, csak az válaszol, akit felszólítanak, nem vágunk egymás szavába,
csak az megy ki az óvónőhöz, akit ő hív).
Funkcionális feladatok:
- Beszédkészség fejlesztése (a kérdésekre való válaszokkal, az egyszavas válaszok
elkerülésével, mondóka használata).
- Megfigyelőképesség fejlesztése (formák, színek felismerésével).
- Logikus gondolkodás fejlesztése (a feltett kérdésből kiindulva, a már ismert anyag
alkalmazásával adjuk meg az új választ).
Foglalkozás típusa: új anyagot feldolgozó
Tan- és segédeszközök: hegyvidék paraván, fenyőágak, tuja ága, kép applikáció, termések
Munkaforma: frontális, csoportos
Módszerek: szóbeli közlés, bemutatás és szemléltetés, tapasztalatszerzés
Új fogalmak: örökzöld fafajták
Korreláció: beszédkészség fejlesztése (mondókákkal), finom motorika fejlesztése
A foglalkozás helyszíne: munkaszoba
Irodalom: Dr.Czékus Géza, Major Lenke, Horák Rita (2013): A környezetünk és a környezetismeret
módszertana, Grafoprodukt, Szabadka
Internetes forrás:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Feketefeny%C5%91 ( 2013.11.15.)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BAr%C3%B3s_luc (2013.11.15.)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Keleti_tuja (2013.11.15.)
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III. AZ ÓRA SZERKEZETE
1. Bevezető rész (5 perc)
- Kapcsolatfelvevés
- Koncentrációgyűjtés
- Motiváció
2. Központi rész (20 perc)
- Beszélgetés
- A lombhullató erdő átismétlése
- Hegyvidék paraván bemutatása, megbeszélése
- Az örökzöld fafajták bemutatás
- Tobozok, tűlevél megfigyelése, tapintása
- Ismeretlen fogalmak megbeszélése
3. Befejező rész (5 perc)
- Játékon keresztül való ismétlés
- Dicséret
- Elköszönés
IV. A FOGLALKOZÁS MENETE
A foglalkozás menete

Módszertani és didaktikai megjegyzések
BEVEZETŐ RÉSZ (5 perc)

-Ó.: Sziasztok gyerekek, mi még nem
találkoztunk, az én nevem Dóri. Azért jöttem ma
el hozzátok, hogy együtt tanuljunk és játszunk
egy jót. Rendben?
-Vv.: Igen.
-Ó.: Úgy tudom, hogy ti nagyon okos, ügyes
ovisok vagytok, akik ismerik, hogy milyen fák
vannak az erdőben. Igaz?
-Vv.: Igen, ismerjük.
-Ó.: Akkor ki lesz az, aki mond nekem olyan fát,
amely az erdőben található?
De azt beszéljük meg, így az elején, hogy ha én
kérdezek valamit tőletek, akkor ti felteszitek a
kezeteket, ha tudjátok a választ a kérdésre. Nos,
milyen fák is vannak?
-Vv.: Gesztenyefa, tölgy, diófa stb.
-Ó: Nagyon okosak vagytok, így van. Azt tudja
valaki, hogy ezek milyen csoportba tartoznak?
Segítek: ősszel ilyenkor mi történik a leveleikkel?
-Vv.: Lehullanak a leveleik: a lombhullató fák
csoportjába tartoznak.
-Ó.: Így igaz, nagyon jó felelet volt. Azonban én
ismerek olyan fákat is, amelyeknek nem hullik le
a levelük ősszel. Ezek az örökzöld fafajták, mivel
egész évben, mindig zöld a levelük. Kíváncsiak
vagytok, hogy melyek ezek? Szeretnétek
megnézni őket?
-Vv.: Igen, szeretnénk megnézni.

Kapcsolatfelvétel

Frontális munkaforma
Kérdés-felelet módszere

Az óránvaló viselkedés megbeszélése

Kérdés-felelet módszere

Kérdés-felelet módszere
Frontális munkaforma

Motiváció
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KÖZPONTI RÉSZ ( 20 perc)
-Ó: Arra gondoltam, hogy menjünk fel a hegyre,
és nézzük meg, akkor ezeket a fákat! Velem
tartotok egy túrára? Ezek a fák főleg hegyekben
élnek erdőben, de attól függetlenül városban is
találkozhatnak velük, például az óvoda udvarában
van feketefenyő.
-Vv: Igen.
-Ó: Akkor most keljünk fel a székünkről, álljunk
körben, és forduljunk menetiránynak. Mielőtt
elindulnánk, vegyük fel a képzeletbeli
csizmánkat, sapkát, kesztyűt, kabátot, illetve a
táskánkat a hátunkra. Ha már így felöltöztünk,
elkészültünk akkor induljunk is el. Mivel át kell
mennünk egy erdőn is, úgy tudom, hogy ismertek
egy erdei mondókát, igaz?
-Vv: Igen. Egyszer egy erdőben…
-Ó: Akkor induljunk is meg, de közben mondjuk
a mi mondókánkat. Menjünk még, közben még
egyszer mondjuk el. Másszunk is fel a hegyre.
Na, úgy látom fel is értünk, üljünk le a székünkre,
hogy megpihenjünk.
Mit láttok a képen?
-Vv.: Hegyet, fákat, tavat, (fenyőt).
- Ó: Így igaz, de van ugye pár fenyőfa is a hegy
csúcsa felé. Látjátok?
-Vv.: Igen, látjuk.
-Ó.: Ezek a fenyők az örökzöld fafajták, azért
mert leveleiket nem egyszerre, hanem
folyamatosan hullajtják, cserélik. Így mindig
látunk a fán zöld leveleket. Nézzétek csak, most
bemutatok párat, ezek közül. Az első a fekete
fenyő.
A hegyekben él, így ki szeretné feltenni a
képünkre?
Elhoztam nektek egy ágat is, hogy jól szemügyre
tudjátok venni. Ki tudja megmondani, hogy
milyen a levele?
-Vv.: Szúrós, hegyes.
-Ó: Igen, így van. Úgy mondják, hogy tűlevele
van, azért is ilyen hegyes. De képzeljétek, azért is
kapta a nevét, mert minél idősebb ez a fenyőfajta,
annál sötétebbek a tű leveli. Hoztam valamit
nektek. Ki tudja, hogy mi lehet ez?
-Vv: Toboz.
-Ó: Bizony, ez a feketefenyő toboza. Nézzétek
meg, körbe adom.
Hoztam még egy fenyőfát nektek, nézzétek.
Ez a fenyő, a szúrós luc, de még ezüstfenyőnek is
nevezik. Ez a fenyő a völgyekben él, de a
parkokban, utcákon is találkozhattok vele. Ki
szeretné feltenni a képünkre?
Ennek a fának is elhoztam egy ágát. Láttok e

Figyelemfelkeltés

Korreláció: Beszédfejlesztés, testnevelés

Mondókamondás, közben sétálás

Kérdés – felelet módszere

Frontális munka

Magyarázat.

Szemléltetés
Kérdés- felelet módszere

Frontális munka

Kérdés-felelet módszere
Frontális munka
Szemléltetés

Szemléltetés
Kérdés – felelet módszere
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valami különbséget a kettő között?
-Vv.: Igen, más a színük. Az egyiknek nagyobbak
a tűlevelei.
-Ó: Így igaz. És ezt tudjátok, hogy micsoda?
-Vv: Toboz.
-Ó: Igen, az ezüstfenyőnek is van toboza. De
láttok e különbséget a kettő toboz között?
-Vv: Igen, az egyik sokkal vékonyabb.
-Ó: Igen, körbe is adom, hogy meg tudjátok
fogni, hogy ez még puhább is. Hoztam még egy
faágat. Különbözik a többitől?
-Vv: Igen, nincs tűlevele.
-Ó: Így van, nem csak a fenyők lehetnek
örökzöldek. Ennek a fának a neve (keleti) tuja. Ő
is egész télen zöld színben pompázik. Tudja e
valaki, hogy ez micsoda?
-Vv: Termése. (ha valaki nem tudja, akkor
természetesen megmondom én)
-Ó: Termése. Kék színű, majd később elszárad, és
barna lesz. Ki szeretné feltenni a képre? De
vigyázzunk, mert nem a hegyekben él, hanem
inkább a völgyekben, vagy pedig a lombhullató
erdőbe is betehetjük.
-Ó: Menjünk vissza az oviba. Melyik mondóka is
volt?
-Vv: Egyszer egy erdőben…
-Ó: Közben sétáljunk.

Kérdés – felelet módszere
Szemléltetés
Kérdés – felelet módszere

Szemléltetés
Kérdés – felelet módszere
Frontális munka
Kérdés – felelet módszere
Válasz

Korreláció: beszédkészség, testnevelés
Mondóka elmondása, közben séta

BEFEJEZŐ RÉSZ (5 perc)
-Ó: Most hogy visszaértünk az oviba, mit szóltok,
ha játszanánk egy kicsit?
-Vv.: Jó, játszunk.
-Ó: Ma milyen fákról is tanultunk?
-Vv.: Örökzöld fákról, fenyőfa, tuja.
-Ó.: Így igaz. Hoztam nektek három dobozt, a
három dobozba elrejtettem terméseket. Nézzük
csak meg, mik ezek. (Közösen felsoroljuk, hogy
milyen termések vannak a dobozban.)
A feladat az lesz, hogy kiválogassátok belőlük,
amit ma tanultunk – a tobozokat, és rejtettem még
el fenyőágakat is. Figyeljetek, most három
csoportba osztalak benneteket, azután pedig
indulhat a válogatás!
Aki először kiválogatja, azt megtapsoljuk!
-Ó.: Nagyon jót játszottunk, remélem, hogy
legközelebb is ilyen jó lesz.
Sziasztok, gyerekek!

Kérdés – felelet módszere
Kérdés – felelet módszere
Válasz
Dicséret

Játék

Dicséret
Elköszönés
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MELLÉKLETEK
1. melléklet: Mondóka
2. melléklet: Hegyvidék paraván
Egyszer egy erdőben
szarkák verekedtek.
Szarka papné meghallotta,
szúnyog lábát kihúzatta,
á, bé, kú,
nagy torkú,
szegény Lázár leesett a padlásrú.

3. melléklet: Fák képei

4. melléklet: dobozok – válogatós játék képei

Gyűjtemény: Toboz, gesztenye, dió – Martonos
(udvar, park) 2013.nov.20.

Gyűjtemény: Tűlevelűek – feketefenyő Magyarkanizsa (udvar) 2013.nov.20.

Gyűjtemények: Örökzöld
fafajták – keleti tuja, Martonos
(udvar) 2013.nov.20.

Gyűjtemények: Örökzöld
fafajták: feketefenyő,
Szabadka
(virágüzlet)2014.febr.15.
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Melléklet: 2. foglalkozástervezet
I. ÁLTALÁNOS ADATOK
Intézmény, épület, korcsoport:I.E.I.- „Naša Radost“- Szabadka, Kolibri Óvoda,kiscsoport
Dátum, foglalkozás megtartásának ideje:2013. 10. 31. 8:30
Óvónő:Glimber Hajnalka, Ördög Nagy Lídia
Vezetőtanár: Dr. Borsos Éva
II. ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANI ADATOK
Tantárgy: Környezetismeret módszertana
Foglalkozási egység: Állandó madarak (galamb, veréb, seregély)
Oktatási feladatok:
- Az állandó madarak ismertetése a gyermekekkel, azok bemutatás képekkel, a tojás- és
tollgyűjtemény segítségével a hasonlóságok, és a különbség megfigyelése, megtapintása, majd
megbeszélése.
Nevelési feladatok:
- Fegyelemre nevelés (egymás meghallgatása, fegyelmezett válaszadás, és kontrolált
válaszadás).
- Értelmi nevelés (előtudás kibővítése, tapasztalás útján való tanulás, új tudásanyag átadása, új
fogalmak megmagyarázása).
- Testi nevelés (különböző játékok alkalmazása játékokkal, amelyek fejlesztik a gyermekek
izomzatát, mozgását, egyensúlyérzékét…).
- Munkára való nevelés (munkában való részvét, akarat a munkában való részvételre)
Funkcionális feladatok:
- Érzékelés fejlesztése (hallás és tapintás fejlesztése)
- Megfigyelőképesség fejlesztése (bemutatott eszközök, applikációk megfigyelése)
- Emlékezet fejlesztése (előtudás felidézése)
- Mozgáskultúra fejlesztése (játékkal, utánozó gyakorlattal)
- Beszédkészség fejlesztése (kérdésekre való válaszadás, szókincsbővítés)
Foglalkozás típusa: Új anyag
Tan- és segédeszközök: galamb-, veréb-, tőkés récetojások, tollak, képek, erdőparaván, laptop
Munkaforma: Frontális, csoportos.
Módszerek: Szóbeli közlés, beszélgetés módszere, kérdés-felelet módszere.
Korreláció: beszédkészség, testnevelés.
A foglalkozás helyszíne: Csoportszoba
Irodalom:
Dr. Czékus Géza (2005): A természetismeret – tanítás módszertana, MM. Print Nyomda, Szabadka
Dr.Czékus Géza, Major Lenke, Horák Rita (2013): A környezetünk és a környezetismeret
módszertana, Grafoprodukt, Szabadka
III. AZ ÓRA SZERKEZETE
1.Bevezető rész (5 perc)
- Kapcsolatfelvevés.
- „Bemutatkozás”.
- Motiváció.
- Emlékezőképesség fejlesztése.
2.Központi rész (10 perc)
- Állandó madarak ismertetése
- Galamb ismertetése, bemutatása
- Veréb ismertetése, bemutatása
- Vadkacsa ismertetése, bemutatása
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3.Befejező rész (5 perc)
- Mozgás
- Ismétlés.
- Játék.
- Dicséret
- Elköszönés
IV. A FOGLALKOZÁS MENETE
A foglalkozás menete

Módszertani és didaktikai megjegyzések
BEVEZETŐ RÉSZ (5 perc)

Ó: Sziasztok, gyerekek! Az én nevem Dóri, és
azért jöttem el hozzátok, hogy együtt játszunk,
meg egy kicsit beszélgessünk is.
Ó: Képzeljétek el, hogy én az oviba a Kiserdőn
keresztül jöttem. Nagyon szép madárcsicsergést
hallottam. Mi lenne, ha velem tartanátok egy kis
erdei sétára, és meghallgatnánk ezeket a
madárhangokat?
Vv: Menjünk!
Ó: Nagyon jó, akkor induljunk el, fogjuk meg
egymás kezét, és hegyezzük füleinket, mit is
hallhatunk!
(Elindulunk körben, a csoportszobában, közben a
madárhangok hallatszódnak.)
Ó: Na, gyerekek ide is értünk, remélem nagyon
figyeltétek, hogy melyik madarak lehetnek ezek,
amiket én hallottam! (Közben hátul az erdő
paravánt kitakarom, és meglátják a gyerekek is.)
Ó: Mivel a múlt héten már a másik kis óvó
nénivel beszéltetek a költöző madarakról, akkor
szerintetek, most melyik madarak lehetnek ezek,
amik én hoztam nektek?
Vv: Az állandó madarak. (Ha nem tudják, akkor
rávezetem őket.)

Kapcsolatfelvétel.
„Bemutatkozás”.
Figyelemfelkeltés.

Motiváció.

Emlékezőképesség fejlesztése.

Kérdés-felelet módszere.

KÖZPONTI RÉSZ (10 perc)
Ó: Így, van! Nagyon okosak vagytok! Az állandó
madarak azok, amikről ma én beszélek nektek.
Azt tudjátok e, hogy miért hívják őket így?
Vv: Mert mindig itt vannak. Nem repülnek el
messzire.
Ó: Így van, azért mert ők télen is itt maradnak, itt
vészelik át a telet, nem repülnek el a melegre. De
nini! Én már látok is egyet, ott ül a fán, látjátok?
(Közben a paravánra felrakom a galambot.)
Vv: Igen, látjuk!
Ó: Melyik madár lehet ez? Ezt biztosan ismeritek.
Vv: Ez a galamb az.
Ó: Így igaz, nagyon okos vagy! Ez a galamb. Ki
lesz az, aki segít nekem és kijön ide mellém?
Természetesen, az, aki csendben ül a helyén és
jelentkezik!
Ó: Nézzük csak, itt van, ami galambunk, és itt a

Kérdés – felelet módszere.

Figyelemfelkeltés.

Kérdés-felelet módszere.

Dicséret.
Kérdés – felelet módszere.
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feje, látjátok! Azután ez itt mije neki? Csőre igaz?
Hány lába van a galambnak? Ez a szárnya, ezzel
tud repülni így van?
(Átbeszéljük a részeit a madárnak, akit pedig
kihívtam, az mutatja a segítségemmel, hogy mit
hogyan nevezünk, a többieknek.)
Köszönöm, hogy segítettél, most már leülhetsz!
Elhoztam nektek a tollát,és a tojását is, hogy meg
tudjátok nézni, fogni, hogy milyen szép színes!
(Közben bemutatom a tollát, körbeviszem, a
gyerekek meg tudják nézni, tapintani.) A galamb
hangját hallottuk az erdőn mikor mentünk
keresztül?
Vv: Nem hallottuk.
Ó: Bizony, a galamb hangját nem hallottuk, de
most hallgassuk csak figyelemmel. Biztosan
hallottátok már. (Közben elindítom a hangot.)
Ki látott már ilyen madarat?
Ó: Van ám ott még egy madárka az ágon! Melyik
lehet az?
Vv: A veréb. (Ha nem tudják, akkor megmondom
én a helyes választ.)
Ó: Mit láttok? Más színű a tolla, mint a galambé?
Milyen színű?
Vv: Más színű, barna, meg kisebb is.
Ó: Így van, nagyon okos vagy, jól megfigyelted.
Más színe van, nézzétek csak meg, hoztam veréb
tollat is, láthatjátok, hogy más színe van, mint a
galamb tollának. És a tojása is különbözik ugye?
Látjátok, hogy nem egyformák?
(Körbeviszem a tollat a gyerekek között.)
Most ki lesz a kis segítőm, akivel megmutogatjuk
a többieknek a madár részeit?
(Kihívok egy gyereket és ugyan úgy, ahogy az
előbb megmutatjuk a madár részeit.)
Ennek a madárnak hallottuk ám, a hangját,
emlékeztek? (Közben elindítom a hangot újra,
hogy felismerjék a gyerekek.)
Vv: Emlékszünk igen.
Ó: A harmadik madár is ott sétál a parton, én már
látom! Ezt biztosan nem ismeritek, de én most
elmondom, hogy ez a tőkés réce. Láttatok már
ilyen madarat? Milyen színű a tolla?
Vv: Barna, fehér.
Ó: Ezt a madarat még vadkacsának is szoktuk
nevezni. Így már biztosan emlékeztek rá igaz?
Előbb nevezzük a madár részeit, ki lesz a kis
segítőm? Olyan, aki még nem volt!
(Kihívok egy gyereket és átbeszéljük, úgy ahogy
az előzőekben is.)
Hoztam vadkacsa tollat is, nézzétek csak meg!
Nagyobb ez a tojás, mint a többi, igaz? Nézzétek
csak jól meg! Nem egyforma a kettő toll. Ezt a
hangot is hallottátok mikor sétáltunk ugye?
(Összehasonlítom a veréb tollával, majd körbe

Fegyelemre nevelés.
Kérdés – felelet módszere.

Kérdés – felelet módszere.

Dicséret.
Figyelemfelkeltés.
Kérdés – felelet módszere.

Figyelem felkeltés.
Kérdés – felelet módszere.
Emlékező képesség fejlesztése.

Kérdés-felelet módszere.
Dicséret.
Figyelemfelkeltés.

Kérdés – felelet módszere.

Kérdés – felelet módszere.
Emlékez képesség fejlesztése.
Figyelem felkeltés.
Kérdés – felelet módszere.

Emlékezőképesség.
Kérdés – felelet módszere

Emlékezőképesség fejlesztése.
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viszem, közben pedig a madárhangja szól.)
Vv: Igen, emlékszünk.
Ó: Most mit szólnátok ahhoz, hogy ha kicsit
repdesnénk mi is, mint ahogy a madarak? Álljunk
fel a székünkről, és körben repkedjünk,
mozgassuk a kis szárnyainak! Mielőtt még útnak
indulnánk vissza az óvodába.
Ó: De ki tudja nekem megmondani, hogy ma
melyik madarakat tanultuk?
Vv: Galamb, vadkacsa, veréb.
Ó: Így van, de egy szóval hogyan neveztük őket?
Vv: Állandó madarak.
Ó: Nagyon okos vagy! Azért állandóak, mert
télen is itt maradnak, de olyankor szükségük van
több elemózsiára, így mikor visszaindulunk az
oviba, mindenki a kis madáretetőbe egy marék
magot kell, hogy tegyen, szeretnétek?
Vv: Igen, szeretnénk.

Kérdés – felelet módszere.

Mozgás. Korreláció: testneveléssel
Ismétlés.
Kérdés – felelet módszere.
Dicséret.

Kérdés – felelet módszere.

BEFEJEZŐ RÉSZ (5 perc)
Ó: Most menjünk vissza az oviba, és figyeljétek,
mert felismerjük a madárhangjainkat!
(Séta közben a madárhangokat halljuk, segítek
nekik felismerni, hogy melyek lehetnek. Közben
mindenki egy marékkal szór a madáretetőbe
magokat.)
Ó: Most pedig, három csoportba osztalak titeket,
mindenki kapni fog egy képet, nézzük csak
melyik madarakat is.
(Felmutatom a képeket, ők megmondják, hogy
melyik madárról van szó.)
A feladatotok az gyerekek, hogy kirakjátok a
képen látható madarat!
Ó: Nagyon ügyesek voltatok kis sünikék!
Remélem, hogy legközelebb is ilyen jót játszunk
együtt!
Sziasztok!

Mozgás.

Ismétlés.
Játék.

Dicséret.
Elköszönés.

MELLÉKLETEK
1. melléklet: erdőparaván
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2. melléklet: Madarak (galamb, veréb, tőkés réce)

3. melléklet: Madárhangok (http://www.kosztik.hu/taxonomy/term/41)
4. melléklet: Tojások

Gyűjtemény: tőkésréce tojása,
Magyarkanizsa (nádas) 2014.03.14.

Gyűjtemény: galamb tojása, Martonos
(park) 2014.03.05.

Gyűjtemény: veréb tojása,
Martonos (park) 2014.03.05.

5. melléklet: Tollak

Gyűjtemények: tőkésréce tolla,
Magyarkanizsa (nádas)
2014.március 14.

Gyűjtemények: galamb tolla, Martonos
(park) 2014.03.05.

Gyűjtemények: veréb tolla, Martonos
(park) 2014. 03.05.

6. melléklet: Puzzle: Madarak képeinek összeillesztése
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THE USE OF COLLECTIONS IN THE KINDERGARTEN
GULYÁS DOROTTYA
Mentor: doc. dr. Borsos Éva
Summary
My work was based on two environmental educational lessons. One of them was a lesson for a
group of younger children, its topic was birds, and it aimed to demonstrate and familiarize the children
with the birds. For this, biological practicum, which is an optional subject on the fourth year of our
studies, proved to be a perfect base. I used the feather and egg collection prepared in the framework of
the subject successfully during the lesson for the group of younger children. This approach brings
education closer to real life, because the children can see and touch the differences and similarities
between the feathers and the eggs.
The topic of the other lesson for a group of elder children was: deciduous trees. With the use of
collections once again, I made the lesson more interesting. In this case, I applied the bark, pine needle
and pinecone collections. In my opinion,this is an easier way for the children to learn the differences
and similarities between the species. Besides looking at them, the children are also able to touch and
smell them. The approachment of the topic from more aspects facilitates a more effective learning
process. Playful tasks can help ingraining the new knowledge about the trees: for example, in group
work the children can assort the characteristic parts of a particular tree.
The lessons with two different groups prove that collections can be succesfully used with children in
different age groups. From my point of view it is important to bring these collections to the
kindergarten, because this is how the lessons, the education itself becomes interesting, colourful, gets
closer to real life.
Keywords: kindergarten, collections, education, childrens
PRIMENJIVANJE KOLEKCIONARSTVA U ZABAVIŠTU
GULYÁS DOROTTYA
Mentor: doc. dr. Borsos Éva
Satežak
Moj rad je zasnovan na dve vrste ekoloških studija. Tema prve grupe, koju čine mlađa deca, su
ptice, njihova prezentacija i upoznavanje istih sa decom. Za ovo mi je od velike pomoći bio praktikum
iz izbornog predmeta "Biologija", koji sam na tromesečju odslušala na fakultetu. Tamo napravljenu
kolekciju pera i jaja sam uspešno primenila na ovom projektu. Na ovaj način sam uspela da im
približim ovu temu, tako što su mogli videti i opipati razlike i sličnosti između gore navedenih
predmeta. Druga grupa, starije dece, se bavila temom : listopadno drveće. Uspela sam i ovu temu da
učinim zanimljivom pomoću sačinjene kolekcije. Ovde sam primenila sakupljene šišarke, koru drveća
i iglice četinara. Po mom mišljenju deca će na ovaj način mnogo lakše uočiti razlike i sličnosti ovih
vrsta. Pored opažanja, moći će i da dodirnu i da osete mirise ovih delova biljaka. Ova tema je
približena iz više uglova gledanja i to omogućava bolji proces učenja. Deca mogu kroz igru
primenjivati i pokazati stečeno znanje o drveću, na primer: kroz grupni rad oni mogu pronaći i izabrati
karakteristične delove zadatog drveta. Ovaj eksperiment dokazuje to da se kolekcije mogu uspešno
primeniti u različitim grupama dece, kako kod starije, tako i kod mlađe grupe. Mislim da je veoma
važno uvesti kolekcije u zabavišta kako bi se pomoću toga mogla deci na zanimljiv i slikovit način
približiti priroda i učenje o istoj.
Ključne reči: deca, praktikum iz biologije, zanimanje, kolekcije, obrazovanje.
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MOTORIČKI RAZVOJ UČENIKA NIŽEŠKOLSKOG UZRASTA
ZAVISNOSTI OD SADRŽAJA ČASA FIZIČKOG VASPITANJA
1

HALASI SZABOLCS1, TÁBOROSI ÁKOS2
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica
2
Gimnazija za talentovane učenike “Kosztolányi Dezső”, Subotica

Összefoglaló
Az Egészségügyi Világszervezet ( WHO) 1946-os megfogalmazása egyértelművé teszi, hogy az
egészségnek több dimenziója van, ezek a testi egészség, a lelki egészség és a társas, szociális,
társadalmi egészség. A testnevelés és sport az egészséges életmódra nevelés egyik nélkülözhetetlen
eszköze. A gyerekek már nagyon korán találkoznak a testnevelés szervezett formájával a formális
oktatásban, aminek célja a testmozgás megszerettetése, valamint a sokoldalú mozgásos
tapasztalatszerzésre építve a tanulók elemi mozgáskultúrájának kialakítása, mozgásösszerendezettségük javítása, a mozgásos sikerélmények biztosításával a tanulók önismeretének
fejlesztése, önbizalmuk növelése.
A kutatásban 125 szabadkai alsós tanuló lett felmérve, amelyből a 62 tanuló, aki a kutatási csoportot
képezte szignifikánsan jobb eredményt ért el egyes motoros képességekben a 63 tanulóból álló
kontroll csoporttal szemben. A kutatás rámutatott arra, hogy a 20 hetes újszerű testnevelési
programmal, hatásos eredmények érhetők el az alsós tanulók motoros fejlődésben.
Kulcsszavak: alsós tanulók, motoros képességek, testnevelési program
UVOD
Razvoj kineziologije i sportske nauke zahteva da se postižu sve bolji rezultati, koji se katkad
graniče sa ljudskim mogućnostima. Pronalaze se novi faktori (prediktori) koji mogu povoljno da utiču
na porast sportskih rezultata. Praksa je pokazala, a i mnogi autori svojim istraživanjima, da
antropometrijske karakteristike sportista mogu uticati na uspešnost u postizanju sportskih rezultata.
Prema tome, povoljne tj. adekvatne antropometrijske karakteristike sportiste omogućavaju mu da
postiže i povoljne rezultate u disciplini kojom se bavi. Naravno, uz uslov da su sve ostale optimalne
mogućnosti i faktori prisutni. Bitna je pretpostavka da će od dvojice sportista, uz veoma slične uslove
koji su potrebni za postizanje sportskog rezultata, uspešniji biti onaj čije su antropometrijske
karakteristike povoljnije za konkretnu sportsku disciplinu. Naravno, tome će doprineti i činjenica da su
biomehanički zahtevi za tu konkretnu disciplinu takvi da će zglobno-koštano-mišićni sistem sportista
uticati na direktno zadovoljavanje tih potrebnih biomehaničkih zahteva.
Latentni motorički prostor čoveka, a pogotovo dece, je veoma složen kompleks. Sastoji se od više
faktora koji egzistiraju u strukturi ljudske motorike i koji su i većoj ili manjoj vezi međusobno zavisni.
Jedan od osnovnih problema u kineziologiji predstavlja definisanje broja i vrste motoričkih
sposobnosti, odnosno definisanje stabilnih modela.
Najčešći problem prilikom utvrđivanja strukture motoričkih sposobnosti jeste nejednaka i nedovoljna
količina informacija o njima, kao i metrijska vrednost testova kojima se pojedine sposobnosti
procenjuju. Klasičan racionalni pristup rešavanju problema strukture motoričkih sposobnosti
uglavnom se sastoji u utvrđivanju motoričkih faktora (konstrukata), odnosno nekih latentnih
(skrivenih) dimenzija koje su odgovorne za beskonačan broj manifestnih (vidljivih) motoričkih
reakcija. Ovaj pristup preuzet je iz psihometrijskih metoda primenjenih u analizi kognitivnih i
konativnih dimenzija (Bala, M. V. Stojanović i M. Stojanović, 2007).
Ono što dodatno komplikuje jeste činjenica da struktura latentnog motoričkog prostora nije jasno
definisana. Jasna diferencijacija motorike javlja se tek nešto kasnije, nakon puberteta, a do tada deca
reaguju kompletnim svojim bićem (Bala, Popović i Jakšić, 2009). Upravo zbog toga jako je teško
istraživačima utvrditi hipotetski model koji će primeniti za rad sa decom, ali u tome i jeste značaj ovog
i nešto ranijeg perioda života u razvoju motoričkih sposobnosti. Činjenice govore da ono što je
propušteno u ovom periodu rasta i razvoja individue teško da je moguće za života na kvalitetan način
nadoknaditi. U prilog tome govore i brojna istraživanja u kojima čak figurira da mesec dana u ovom
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uzrastu propusta teško kasnije da može da se nadoknadi godinu dana. Cilj istraživanja: utvrđivanje
efekta eksperimentalnog tretmana na motoričke sposobnosti dece mlađeg školskog uzrasta.
METOD RADA
Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika (AS=7,54 decimalnih godina, S=0,404) istraživanja su učenici dve osnovne
škole sa teritorije opštine Subotica. Kontrolna grupa je brojala 62 ispitanika, dok je broj ispitanika u
eksperimentalnoj grupi 63. Deca iz osnovne škole Majšanski put, koja je imala tri odeljenja prvog
razreda činili su eksperimentalnu grupu, dok kontrolna grupa je uzeta iz osnovne škole Jovan
Jovanović Zmaj, koja je imala četiri odeljenja prvog razreda.
Uzorak antropometrijskih mera i motoričkih testova
Obe grupe su na početku drugog polugodišta bile merene i testirane kada se utvrdilo inicijalno
stanje, dok sredinom meseca juna je vršeno finalno merenje, testiranje.
Od ant ropometrijskih mera su izmerene najkarakterističnije mere rasta i razvoja (prema Božić-Krstić,
Pavlica i Rakić, 2005) i to:
1.) Telesna visina,
2.) Telesna masa.
Merenja će biti sprovedena prema uputstvima Internacionalnog biološkog programa (IBP) (Lohman,
Roche i Martorell, 1988). Merenja koja se izvode na simetričnim delovima tela, prema uputstvima
IBP-a, biće merena sa leve strane.
Za procenu motoričkih sposobnosti, prema modelu Kurelića i sar. (1975) i Fleishmana (1964),
primenjena je sledeća baterija testova:
- za procenu faktora strukturiranja kretanja:
- reorganizacija stereotipa kretanja: 1) Poligon natraške (0,1 s),
- koordinacija tela: 2) Skok udalj iz mesta (cm), 3) Trčanje 20 m (0,1 s),
- za procenu faktora funkcionalne sinergije i regulacije tonusa:
- brzina frekvencije: 4) Taping rukom (frek.),
- gipkost: 5) Pretklon u sedu raznožno (cm),
- za procenu faktor trajanja ekscitacije motoričkih jedinica:
- repetitivna snaga trupa: 6) Podizanje trupa (frek.),
- statičku snagu ruke i ramenog pojasa: 7) Izdržaj u zgibu (0,1 s).
Može se uočiti da ovom modelu nedostaje faktor regulacije intenziteta ekscitacije motoričkih jedinica.
Međutim, u istraživanjima motoričkih sposobnosti dece ovaj faktor, koji se kod odraslih procenjuje
najčešće motoričkim testovima Skok udalj iz mesta i Trčanje 20 m, u sastavu je faktora strukturiranja
kretanja i manifestuje se kao koordinacija tela. Očigledno je da većina dece nije u stanju da skladno
poveže koordinisani rad nogu i ruku pri izvođenju tih motoričkih zadataka, ali ni da mobilišu
maksimalno motoričke jedinice, te da manifestuju eksplozivnu snagu kao odrasli.
Testiranje motoričkih sposobnosti su sprovedena prema preporukama Bale i sar. (2007).
Opis eksperimenta i uslovi merenja i testiranja
Između dva testiranja, eksperimentalna grupa je radila 20-to nedeljni program koji je bio
pripremljen posle inicijalnog merenja. Sa njima nastavu fizičkog vaspitanja su realizovale sopstvene
učiteljice, dok kontrolna grupa nastavila sa radom po planu Ministarstva Prosvete.
Aktivnosti koje su bile primenjene u ovom programu bile su raspoređene u 5 programskih celina:
elementarne motoričke igre, kompleks vežbi oblikovanja, sportske igre, sportska gimnastika i poligoni
za razvoj kompleksnih kretnih aktivnosti.
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REZULTATI
Efekti eksperimentalnog tretmana su utvrđeni primenom multivarijatne analize kovarijanse čija je
uloga da utvrdi razlike između eksperimentalne i kontrolne grupe na finalnom merenju uz
parcijalizaciju rezultata na inicijalnom merenju, u kompletnom morfološkom i motoričkom prostoru.
Razlike između grupa u svakoj varijabli pojedinačno su utvrđeni primenom univarijatne analize
kovarijanse, koja takođe parcijalizuje eventualne razlike na inicijalnom merenju.
Tabela 1.
Osnovni deskriptivni statistici dečaka od 7 godina
Inicijalno merenje
Eksp. g. (n=32)
Kont.g.(n=30)

Finalno merenje
Eksp. g. (n=32)
Kont.g.(n=30)

VARIJABLA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Telesna visina (0,1 cm)
Telesna težina (0,1 kg)
Trčanje 20 m (0,1s)
Poligon natraške (0,1 s)
Taping rukom (frek.)
Pretklon u sedu (cm)
Skok u dalj iz mesta (cm)
Izdržaj u zgibu (0,1 s)
Podizanje trupa (frek)

AS
127,67
26,68
50,03
265,25
19,28
35,56
126,97
117,31
23,75

S
4,48
5,15
3,78
93,86
3,37
7,75
15,56
94,25
9,26

AS
130,48
29,28
52,17
264,57
21,27
33,97
129,67
70,90
22,40

S
7,12
8,01
4,90
96,99
3,71
7,59
15,05
68,69
6,52

AS
128,60
28,05
45,47
195,25
20,84
37,44
138,78
144,41
30,16

S
4,52
5,45
4,13
57,02
2,69
6,96
16,15
111,03
7,44

AS
133,48
30,03
46,27
222,57
24,53
34,13
137,03
92,97
24,63

S
7,51
8,13
4,42
61,29
4,03
6,13
15,71
68,76
5,94

Eksp. g.–eksperimentalna grupa; Kont. g.–kontrolna grupa; AS-aritmetička sredina; S-standardna
devijacija
Tabela 2.
Osnovni deskriptivni statistici devojčica od 7 godina
Inicijalno merenje
Eksp. g. (n=29)
Kont.g.(n=34)

Finalno merenje
Eksp. g. (n=29)
Kont. g.(n=34)

VARIJABLA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Telesna visina (0,1 cm)
Telesna težina (0,1 kg)
Trčanje 20 m (0,1s)
Poligon natraške (0,1 s)
Taping rukom (frek.)
Pretklon u sedu (cm)
Skok u dalj iz mesta (cm)
Izdržaj u zgibu (0,1 s)
Podizanje trupa (frek)

AS

S

AS

S

AS

S

AS

S

128,45
25,14
53,10
283,66
19,28
41,48
117,52
134,90
19,45

6,49
5,43
5,10
85,37
2,74
8,29
16,62
113,62
7,14

128,03
27,65
57,76
319,09
20,53
41,88
113,00
71,56
20,38

6,21
7,03
5,40
97,40
3,03
7,46
13,95
65,45
8,99

129,13
26,48
47,10
229,10
20,97
43,28
130,55
160,86
27,55

6,59
5,62
3,14
56,59
2,19
7,04
16,54
103,91
4,95

131,71
29,34
52,09
290,85
22,94
39,97
16,54
68,94
24,56

6,28
7,68
6,30
122,14
3,96
6,99
17,58
72,04
7,04

Eksp. g.–eksperimentalna grupa; Kont. g.–kontrolna grupa; AS-aritmetička sredina; S-standardna
devijacija
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ANCOVA
Telesna visina (0,1 cm)

Tabela 3.
Uticaj 20-to nedeljnih programa
DEČACI
F
Sig.
23,89
0,11

DEVOJČICE
F
Sig.
40,29
0,19

Telesna težina (0,1 kg)

0,07

0,79

0,006

0,94

Trčanje 20 m (0,1s)

0,30

0,59

4,50

0,03

Poligon natraške (0,1 s)

5,40

0,02

3,31

0,07

Taping rukom (frek.)

12,37

0,001

1,92

0,17

Pretklon u sedu raznožno (cm)

1,70

0,19

5,99

0,02

Skok u dalj iz mesta (cm)

0,59

0,45

3,68

0,06

Izdržaj u zgibu (0,1 s)

0,71

0,40

7,03

0,01

Podizanje trupa (frek)

16,98

0,00

8,95

0,01

MANCOVA

8,71

0,00

11,27

0,00

Na osnovu činjenice da je p=0,00 analize MANCOVA, konstatuje se postojanje statistički značajne
razlike između kontrolne i eksperimentalne grupe kod oba pola (Tabela 3).
Na osnovu dobijenih
rezultata prikazani u Tabeli 3 može se zaključiti da postoji statistički značajna razlika između
inicijalnog i finalnog merenja. Svi boldovani podaci (ANCOVA), su pokazali značajnu razliku na
nivou p=0,05 između grupa u datoj varijabli.
20-to nedeljni porogram je pokazala veću efikasnost u motoričkim testovima kod devojčica u datim
varijabalma: Trčanje 20 m, Pretklon u sedu raznožno, Izdržaj u zgibu i Podizanje trupa. Kod dečaka je
pokazala svoju efikasnost u varijablama: Poligon natraške, Taping rukom i Podizanje trupa.
ZAKLJUČAK
Nastavni sadržaji utiču na planiranje nastavnog procesa, na izbor metoda i oblika rada i na odnos
učenika prema nastavi. Učenici u procesu nastave, bivaju, više ili manje, transformisani uticajima i
sadržajima nastave. Svojim radom i odnosom doprinose sopstvenoj transformaciji i sa više ili manje
volje, izvršavaju zadatke koji se pred njih postavljaju (Stamatović i Šekeljić, 2006).
Razvojno odgovarajuće, svakodnevne fizičke aktivnosti dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta
u trajanju od 60 minuta, srednjeg i visokog intenziteta utiču na normalan rast i razvoj, i na formiranje
aktivnog životnog stila (Gallahue, &Donnelly, 2003; Faigenbaum, et al., 2010). Navedeni autori
predlažu da sadržaj fizičkih aktivnosti treba da se zasnivaju na igranju elementarnih igara, trčanju,
skakanju i okretanju.
Evaluacija ekperimentalnog tretmana pokazuje da to dovodi do statističkih značajnih rezultata u
prostoru aspekta koordinacije i snage kod dečaka, dok kod devojčica brzine, gipkosti i snage.
Sagledanjem rezultata ovog istraživačkog rada može se konstatovati da su ipak potrebni reedukacioni
programi stručnost osposobljavanja učitelja (Savičević i sar., 2012) u nižim razredima da bi nastava
bila još efikasnija u pogledu razvoja opšte motorike, ličnosti i intelektualnih sposobnosti. Za razvoj
motornog učenje potrebne su razvoj motoričkih sposobnosti i motoričkih veština. Da bi deca aktivno
učestvovala u to, moraju da ih motivišu tako da kroz igru savladaju određene osnovne pokrete iz
određenih tematskih područja barem na prosečnom nivou. Ako deca dođu do tog nivoa oni će sami
tražiti određene fizičke aktivnosti i to će njih pratiti tokom celog života.
Na osnovu dobijenih rezultata utvrđeni su efekti eksperimentalnog tretmana na motoričke sposobnosti
kod dece mlađeg školskog uzrasta s tim da su autori očekivali da će biti kod svih motoričkih
sposobnosti signifikantna razlika. Zbog toga se predlaže duži program sa modifikovanim sadržajem.
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THE MOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN OF LOWER CLASS IN THE MIRROR OF
PHYSICAL EDUCATION CLASSES
1

HALASI SZABOLCS1, TÁBOROSI ÁKOS2
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar, Szabadka
2
Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, Szabadka

Summary
WHO’s 1946 draughting makes it unambiguous that health has different dimensions, these are
bodily, spiritual and social health. Physical education and sports are one of the indispensable devices
on healthy lifestyle upbringing. At an early age children meet the organized form of physical
education in formal education that has the aim to motivate them to participate in physical activities, to
develop the elemental motion culture and to correct motion order; with the insurance of athletic
achievement it has the aim to develop self-knowledge and to increase self-confidence.
In the research 125 pupil were tested from Subotica, from which 62 pupils who were in the research
group, showed significantly better results in some motor abilities opposite to the control group with its
63 pupils. The research pointed it out that with modern physical education program effective results
can be reached among lower grade pupils.
Keywords: pupils of lower class, motor abilities, physical education program
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A SZEMLÉLTETÉS SZEREPE A TERMÉSZET ÓRÁKON
HORÁK RITA, MAJOR LENKE
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
Összefoglaló
A természet órák tartalma közel áll a gyerekekhez, hiszen ezeken az órákon megtapasztalhatják,
megismerhetik illetve bővíhetik a környezetükkel kapcsolatos tudásukat, úgy, hogy az egyes tanítási
egységeket a tanító akár kint a természetben, az iskola udvaron, vagy a réten is megtartja. Erre
azonban nem mindig van lehetősége. Ilyen esetben indokolt a minél életközelibb, hitelesebb
szemléltetés.
A 21. században a tehnika és azon belül a számítástehnika fejlődésének köszönhetően a
pedagógusoknak számos lehetőségük van arra, hogy ha nem is tudják a gyerekeket kivinni a
természetbe, akkor is hitelesen és élethűen szemléltessék képek, motiváló és érdekes prezentációk,
saját vagy letöltött videók segítségével az élőlényeket, illetve a természetben lezajló folyamatokat.
Munkánkban a szabadkai tanítóképző kar harmad-és negyedéves hallgatói által készített
fotódokumentációkat, óravázlatokat vizsgáljuk meg abból a célból, hogy megfigyeljük, a módszertan
gyakorlatok milyen feladatokon keresztül és milyen mértékben készítik fel a hallgatóinkat az ilyen
jellegű szemléltető eszközök használatára. A negyedéves hallgatóink vizsga-óravázlatainak
elemzésével igyekszünk feltárni, milyen gyakorisággal alkalmaznak a természetórákon prezentációkat,
fotódokumentációkat illetve videókat.
A kapott eredmények azt igazolják, hogy a harmadéves módszertan gyakorlatok során az egy-egy
tanítási egységhez köthető fotódokumentációk, videók készítése megfelelően felkészíti a negyedéves
hallgatókat a vizsgaóráik megtartására, melyeken előszeretettel és sikeresen alkalmazzák a
szemléltetés módszerét.
Megállapíthatjuk továbbá, hogy az említett szemléltetőeszközök mind sűrűbben jelennek meg a
természetórákon, s ezzel megkönnyítik a jövendőbeli tanító munkáját, ugyanakkor elősegítik a
tananyag könnyebb, életközelibb és érdekesebb elsajátítását is a gyerekek számára.
Kulcsszavak: természet óra, szemléltetés, óravázlat
1. Bevezető
A gyerekek a játékos óvódai foglalkozások után kerülnek be a tőlük oly’ távoli iskolapadokba,
ahol a játékot felváltja a tanulás, ahol a 45 perces órákba préselik a különböző tartalmakat, vagyis a
gyereket körülvevő világot tantárgyakra boncolják. A természet és társadalom (környezetünk) tanórák
közel állnak (talán a legközelebb) a gyerekhez hiszen az őket körülvevő világot (állatokat,
növényeket), a napi eseményeket (időjárást, szüretet, iskolába indulást, ünnepeket) lejátszódó
folyamatokatm eseményeket „tanulmányozzák”. Abban, hogy könnyebben be tudjanak illeszkedni az
iskolai környezetbe, hogy a 45 perces tanórák tartalmát a tanítók közelebb hozzák a gyerkek világához
és azt érdekessebbé tegyék, fontos szerep jut a szemléltetésnek.
Hasonló képpen vélekedik Molnár és Muhari (2007) akik szerint vizualizálni kell a tananyagot és az
eddig használatos verbális átadásmód mellett hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az adott témát képi
információkkal lássuk el.
1.1. Szemléltetés
„A szemléltetés (demonstráció, illusztráció) olyan szemléletes oktatási módszer, amelynek során
a tanulmányozandó tárgyak, jelenségek, folyamatok észlelése, elemzése történik” (Marinkó 2010).
A szemléltető eszközök használatakor fontos néhány alapvető „szabályt” illetve követelményt
tiszteletben tartanunk, áttgondolnunk. Bihariné Krekó (2003) ezeket 3 követelmény csoportba sorolja:
pedagógia, egészségügy és esztétikai. Ugyanígy vélekedik Czékus (2005) is, aki szerint a szemléltető
eszközöknek meghatározott számú és minőségű információt kell, hogy hordozzanak, minnél
egyszerűbbenek kell lennie, esztétikailag kifogsátalannak, megfelelő szerkezetűenk és a tanító óra
előtt tervezze meg a taneszközök alkalmazásának célját, idejét és használatának mikéntjét Bár ebben a
tankönyvben az interaktív táblát még alig említik a szemléltető eszközökre vonatkozó elvárások
általános érvényűek.
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Mára a hagyományos „kréta-táblás” ábrázolásmódot felváltják a modern tehnikai multimédiás
eszközök, melyek közül a projektorok és az interaktív táblák kapnak mind nagyobb szerepet.
Námesztovszki (2009) szerint a projektor a vászonnal, a számítógéppel és a prezentációt elkészítő
szoftverrel egy összefüggő oktatástehnológiai egészet képez. A multimédiás eszközök előnyei között
Molnár és Muhari (2004) többek között kiemeli, hogy: korlátlanul felhasználhatóak, időt takarítanak
meg az előadások (tanórák) alkalmával, színesebbé teszik az órát és a könyebb érthetőséget
szavatolják. Nádasi (2010) fontosnak tartja az is, hogy az audiovizuális információhordozók
egyidejűleg hatnak a tanuló látására és hallására, így az „információ felvételt biztosító csatorna
„keresztmetszete” lényegesen bővebb”.
Hátrányai között a jegyzetelés hiányát, a túl gyors diaváltási tempót és a hibás illetve elavult diák
állandó (újboli) javítás, frissítés nélküli felhasználását említik (Molnár–Muhari, 2004). Az interaktív
tábla esetében sokkal több „mozgástere” van a tanítónak, hiszen az előre elkészített prezentációt az óra
során módosíthatja, rajzolhat rá, írhat rá illetve törölhet róla. Elkészítése azonban időigényes.
2. Minta és módszer
Kutatásunkban az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának módszertani
felkészítésével és a tanultak gyakorlati megvalósulásával fogalalkoztunk. A dolgozat 2 kérdéskört
taglal. Az első, hogy a harmadévesek ezeken a gyakorlatokon milyen, a szemléltetésre irányuló
feladatokat kapnak, pontosabban azzal, hogy ezek a gyakorlatok hogyan, milyen feladatokon keresztül
és mennyire készítik fel a hallgatóinkat a szemléltető eszközökkel való munkára. A dolgozat második
részében foglalkozunk a negyedéves hallgatók vizsga óravázlatainak elemzésével, melyekben
felmértük a prezentációk, fotodokumentációk illetve videók gyakoriságát az óravázlatok különböző
részeiben. Az elemzésre került vázlatok évenkénti eloszlása a következőképpen alakult:
- 2011/12-es tanévben a téli szemeszterben 48, a nyáriban 68 óravázlat;
- 2012/13-as tanévben a téli szemeszterben 41, a nyáriban 57 óravázlat;
- 2013/14-es tanévben a téli szemeszterben 42, a nyáriban 36 óravázlat.
3. A szemléltetés elméleti és gyakorlati megvalósulása a tanítóképzőn
3.1. A harmadévesek módszertani felkészítése a szemléltetésre
A harmadéves hallgatók a természet és társadalom módszertan gyakorlatok alkalmával
szimulációs órarészletek tartásán keresztül gyakorlolják, többet között a szemléltetés módszerét is.
Hogy ez a képességük még jobban kialakuljon, párokban dolgozva szemléletető eszközket készítenek,
illetve szemléltetik azokat adott egységhez kötve. Ilyenkor bemutatásra kerülnek a hagyományos
eszközöktől kezdve a modern Power Point prezentációkon, fotosokumentációkon keresztül az
interaktív táblás megoldások is. Ezeket az eszközöket és anyagokat összegyűjtjük az 2013/14-es évtől
és a negyedév vizsgaórái alkalmával ezeket majd fel lehet használni.
3.2. Eredmények: a negyedéves hallgatók óravázlatainak vizsgálata
3.2.1. A 2011/12 negyedéves óravázlatok
Az 1. ábra szemléltei, hogy a téli szemeszterben a negyedéves hallgatók a vizsgaóráik bevezető
részében igen ritkán alkalmaztak multimédiás eszközöket. Egy alkalommal került sor videó
bemutatására, négyszer pedig prezentációval próbálták motiválni a gyerekeket. A nyári szemeszterben
ez a szám megnőtt, valamint az eszközök palettája is szinesebbé vált. A szokásos prezentációs
bevezető mellett megjelent a hanganyaggal, videóval, fotodokumentációval és interaktív táblával
történő motiválás is.
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1. ábra
Az 2011/12-es év vizsgaóráinak bevezetőjeiben alkalmazott
multimédiás eszközök gyakorisága

1/a. ábra 1. félév

1/b. ábra 2. félév

A 2. ábra elemézése után megállapíthatjuk, hogy a téli szemeszterben kisebb számban használtak
multikmédiás eszközöket, mint a nyáriban. A legtöbben prezentációt alkalmaztak az adott táma
feldolgozásakor, de gyakran jelent meg videó is. Kisebb számban volt csak jelen az interaktív táblás
megoldás illetve a saját képekből összeállított fotodomentáció. Itt megjegyeznénk, hogy a prezentáció
is a legtöbb esetben képeket mutat be, azokat azonban internetről töltötték le.
2. ábra
Az 2011/12-es év vizsgaóráinak központi részében alkalmazott
multimédiás eszközök gyakorisága

2/a. ábra 1. félév

2/b. ábra 2. félév

A 3. ábra mutatja be a befejező részben alkalmazott multimédiás eszközök gyakoriságát.
Megállapítható, hogy mind a téli, mind a nyári szemeszterben az óra ezen részében ritkán használtak
ilyen jellegű eszközöket.
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3. ábra
Az 2011/12-es év vizsgaóráinak befejező részében alkalmazott
multimédiás eszközök gyakorisága

3/a. ábra 1. félév

3/b. ábra 2. félév

A 2011/12-es tanév vizsgóráira készült óravázlatok kielemzése után megállapíthatjuk, hogy a legtöbb
esetben prezentációkat használtak a hallgatók, kisebb számban került sor videók lejátszására, valamint
hanganyag meghallgatására. Alig néhány tanuló használt csak interaktív táblát ezeken az órákon.
4. ábra
A 2011/12-es tanév vizsgaóráin használt multimádiás
eszközök számbeli kimutatása

4/a. ábra 1. félév

4/b. ábra 2. félév
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3.2.2. A 2012/13-as óravázlatok elemzése
A 2012/13-as év téli szemeszterében az órák bevezetőjében főleg a prezentációkat alkalmazták,
de ez mellett megjelent a videó és a hanganyag is. A nyári szemeszterben a már említett szemlélető
eszközök fotódokumentációval és interaktív táblás bemutatóval bővültek.
4. ábra
Az 2011/12-es év vizsgaóráinak bevezetőjeiben alkalmazott
multimédiás eszközök gyakorisága

5/a. ábra 1. félév

5/b. ábra 2. félév

Míg a téli szemeszterben, csak prezentációkat, néhány esetben videót és hanganyagot használtak a
negyedévesek a vizsgaóráik központi részében, addig a nyári szemeszterben már az interaktív táblás
megoldások és a fotodokumentációk is fellelhetőek (6. ábra).
6. ábra
Az 2012/13-as év vizsgaóráinak központi részében alkalmazott
multimédiás eszközök gyakorisága

6/a. ábra 1. félév

6/b. ábra 2. félév

A 2012/2013-as évben hasonlóan a 2011/12-eshez a befejező részben csak ritkán alkalmaznak
multimédiás eszközöket. A téli szemeszterben 3 alkalommal használtak prezentációt, egyszer videót és
egyszer hanganyagot, míg a nyáriban 5 esetben használtak prezentációt (7. ábra).
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7. ábra
Az 2012/13-as év vizsgaóráinak bevezetőjeiben alkalmazott
multimédiás eszközök gyakorisága

7/a. ábra 1. félév

7/b. ábra 2. félév

A 2012/13-as évben a vizsgaórákon a multimédiás eszközök közül legtöbben a prezentációt
használták. Kisebb számban került sor videók, fotodokumentációk és hanganyagok bemutatására.
Interaktív táblás megoldást szintén nagyon kevesen alkalmaztak (8. ábra).

8. ábra
A 2012/13-as tanév vizsgaóráin használt multimádiás
eszközök számbeli kimutatása

8/a. ábra 1. félév

8/b. ábra 2. félév
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3.2.3. A 2012/13-as óravázlatok elemzése
A 2013/14-es tanév óravázlatainak elemzése alapján megállapíthatjuk, hogy az órák bevezető
részeiben legtöbben prezentációt illetve videót használtak (9. ábra).
9. ábra
Az 2013/14-as év vizsgaóráinak bevezető részében alkalmazott
multimédiás eszközök gyakorisága

9/a. ábra 1. félév

9/b. ábra 2. félév

A 10. ábra elemzése után elmondhatjuk, hogy a legtöbb hallgató a vizsgaóráinak központi részében
prezentáció illetve videók segítségével személetetett a multimédiás eszközök közül. Csak kevesen
használtak fotodokumentációt illetve hanganyagot.

10. ábra
Az 2013/14-as év vizsgaóráinak központi részében alkalmazott
multimédiás eszközök gyakorisága

10/a. ábra 1. félév

10/b. ábra 2. félév

A befejező részben legtöbben prezentációs bemutatót alkalmaztak, csak egy-egy óravázlatban került
sor videó illetve hanganyag bemutatására az óravégi ismétlés alkalmával (11. ábra).
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11. ábra
Az 2013/14-es év vizsgaóráinak befejező részében alkalmazott
multimédiás eszközök gyakorisága

11/a. ábra 1. félév

11/b. ábra 2. félév

A 2013/14-es óravázlatok átnézése után megállapíthajuk, hogy a hallgatók nagyrésze a multiédiás
eszközök közül PPT bemutatót illetve videót használ a vizsgaórái során (12. ábra).

12. ábra
A 2012/13-as tanév vizsgaóráin használt multimádiás
eszközök számbeli kimutatása

12/a. ábra 1. félév

12/b. ábra 2. félév

133

3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE
3.2.4. A 2011/12, 2012/13, 2013/14-es év óravázlatainak összegzése
Az elemzett három iskolaév vázlatainak vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy a legtöbben
prezentációt illetve videót használtak a szemléltetés során. Ha a két szemesztert összehasonlítjuk,
akkor szembetűnik, hogy a nyári szemeszterben, amikorra a hallgatóknak nagyobb lesz a tapasztalata,
több multimédiás eszközt próbálnak becsempészni a tanórák színesebbé tétele érdekében. Ezeken az
órákon (tehát csak a nyári szemesztereseken) jelennek meg pl az interaktív táblás bemutatók is (13.
ábra).
13. ábra
A 2011/12; 2012/13; 2013/14-es tanévek
óravázlatainak összehasonlítása

13/a. ábra 1. félév

13/b. ábra 2. félév

4. Következtetés
A kapott eredmények szerint a tanító jelöltek a természet és társadalom órák legalább felénél
használnak valamilyen multmédiás eszközöt a szemléltetésre, mellyel érdesebbé, színesebbé és
érthetőbé teszik az óráikat. Ezek közül kiemelkedik a prezentációk használtának gyakorsága, részben a
könnyebb elkészítés, részben az egyszerű és „kockázatmentes” kezelhetőség végett. Úgyanígy
előszeretettel alkamazzák a videókat is, amelyek a folyamatokat felgyorsítva, egészében, játkosan
illusztrálva mutatják be, így a tananyag könnyebb és gyorsabb megértését szavatolják. Sajnos több
alkalommal is meg törtnént, hogy egy-egy vizsgórára elkészített interaktív táblás bemutatót nem
tudtak elindítani, mint kiderült a diákjaink által megtanult és használt program nem kompatibilis a
gyakorló iskolában megtalálható tábláéval. Ez mindenképpen visszarettentette a hallgatóinkat ennek
az eszköznek a használtától. Ezmellett gátló tényezőkény jelenik meg, hogy az órára való készülés
alkalmával sincs lehetőségük ezen az eszközön otthon gyakorolni, így csak a tanítóképző informatika
termében tudják átismételni, elpróbálni a vizsgaórájukra szánt ilyen jellegű bemutatót.
Megállapíthatjuk azt is, hogy a téli szemeszterben amikor még nincs akkor gyakorlatuk a hallgatóknak
és nem ismerik annyira a gyakorló iskola felszereltségét, a tanterem adottságait, akkor kevesebb
multimédiás eszközt használtak. A nyári szemeszterben ezen eszközök használata megnőtt.
Megfigyelhető az is, hogy a téli szemeszterben általában gyakrabban használnak a befejezőben
multimédiás eszközöket az ismétléskor, míg a nyáriban ezek száma lecsökken. Ennek az oka az, hogy
a nyári szemeszterben már jegylevonás jár azért, ha a hallgató az órát nem tudja teljesen egészében
megtartani, azaz ha a befejező részben történő ismétlésre nem jut idő.
Érdekes és fontos megjegyezni azt is, hogy bár a természeti tartalmak illusztrálására számtalan
lehetőség van, a prezentált képek illetve videók soha nem helyettesíthetik a valóságot, az életközeli
élményt, a megtapasztalást. Ezért ezen tartalmak átadásakor a hallgatóink, ha csak tehették „élő
anyagot” virágot, faágat, gilisztát, kiscsibét, hoztak be az óráikra, illetve a fizikai folyamatokat
bemutatását kisérletek formájában oldották meg. Vannak azonban egységek, esetek amelyeknél a
prezentációs alátámasztás, bemutatás hasznos és szükséges. Arra törekszünk, hogy hallgatóink
megtalálják az „arany középutat” a számítógépes világ és a valóság között, vagyis okkal és célszerűen,
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kizárólag a tartalmak mind jobb megértése és érdekessé tétele érdekében folyamodjanak az ilyen
jellegű bemutatókhoz.
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THE ROLE OF DEMONSTRATION DURING NATURE CLASSES
RITA HORAK, LENKE MAJOR
Summary
Pupils usually find it easy to relate to the content of Nature classes, to be specific during Nature
classes they can experience, get to know as well as widen their knowledge regarding the environment.
Therefore, certain curricular material can also be taught outside the classroom, in the nature, on the
playground or in the field. However, teachers might not always have the opportunity to act so. In such
circumstances life-like, authentic demonstration is recommended.
Due to the technological development, more precisely, due to the IT developments of the 21st century
teachers dispose of the opportunity to demonstrate nature vividly and realistically, in the form of
pictures, motivating and interesting presentation, with the support of own or downloaded videos
teachers can easily demonstrate events in the nature.
The present study analysis the photo documentations, lesson plans of 3rd and 4th grade university
students at the University of Novi Sad, Hungarian Language Teacher Training Faculty with the
purpose of examining the methods of students, i.e. in what ways, through what kind of exercises,
practices and to what extent are the students prepared and taught to use IT technology during their
teaching processes. The goal of lesson plan analysis of 4th grade university students is to reveal how
often they use presentations, photo documentations or videos during their Nature lessons.
The investigation shows that the methodological practices acquired during the 3rd year of university
studies (photo documentations, videos prepared for certain curricular units) enable 4th grade students
to successfully perform during the teaching practice examinations during which they confidently apply
such IT elements.
It can be concluded that using IT development for demonstration during teaching is more and more
often used during Nature classes, which eases the teaching processes of future teachers as well as
encourages rapid uptake and acquisition of the teaching material by the use of interesting and life-like
teaching elements and tools.
Keywords: nature classes, demonstration, lesson plans

135

3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE

KODÁLY, VAGY ORFF?, ORFF ÉS KODÁLY
HUSZÁR ELVIRA
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Összefoglaló
A mai kutatások is azt bizonyítják, hogy a Kodályi-koncepció már nem kísérlet, ez már
világszerte kipróbált, elfogadott, következetes és egységes zenetanítási módszer, amely elvezet az
óvodáskortól egészen a felsőoktatásig. Kanadában – Roberta Catorea és tudományos munkatársai
révén – a legfrissebb adatok, kísérletek támasztják alá, hogy a Kodály-módszer napjainkban is a
leghatékonyabb zenetanítási módszer, ugyanis bizonyítottan általa juthatunk el a legrövidebb úton a
zenei írás-olvasás műveletéig: amit látunk, le tudjuk énekelni, amit hallunk, azt le tudjuk írni. A
Kodály-módszer elfogadott szerte a nagyvilágban, Japánban, Kanadában, Oroszországban,
Ausztráliában, az Egyesült Államokban stb. számos iskola dolgozik ezzel a módszerrel.
Orff esetében nem kidolgozott módszerről van szó.A tanárképzésében sem kizárólagosan követendő
mintát akar adni a tanárjelölteknek, hanem felébreszteni bennük saját zenei kreativitásukat – ezzel
megadva nekik a kísérletezés örömét és szabadságát. Arról viszont nem esik szó, hogy vajon a
tanítókat ki irányítja ebben a kísérletezésben? Merész, szerény véleményem szerint aligha
megvalósítható feladat. Tanítóinknak útmutatásra van szükségük, semmiképpen sem zavarhatjuk neki
őket ennek a szabadúszó próbálkozásnak.
Kulcsszavak: énekközpontúság, zenei anyanyelv, nemzetközi visszhang, Kodály-módszer, relatív
szolmizáció, Orff-módszer, kreativitás, kísérletezés, Orff-instrumentarium
Bevezető
A Kodály-koncepció és az Orff-Schulwerk korunk meghatározó zenepedagógiai koncepciója,
melyek keletkezésüket követően döntő mértékben reformálták meg saját nemzeti zeneoktatásuk
alapelveit. Kodály Zoltán és Carl Orff esetében is olyan meghatározó személyiségekről beszélhetünk,
akik zeneszerzői tevékenységük mellett a zenepedagógia területén is komoly eredményeket értek el.
Mindkét zenepedagógia sajátja, hogy a kor aktuális kihívásaira kerestek választ és kísérletező jellegű
útkeresés vezetett el a kiérlelt koncepciók megszületéséhez.
„Kétségtelen, hogy a népdal valamennyiünk zenei anyanyelve. Minden zenei nevelés tehát saját
nemzetének népdalából induljon ki – abból, mely születésünktől fogva kísér bennünket, melyet
anyánktól tanultunk” (Kodály : Visszatekintés).
Kodály és Orff zenepedagógiájának közös vonása, hogy mindkét esetben a legegyszerűbb
hangközökkel, kis ambitusú dallamokon keresztül kezdik az oktatást. A szó-mi kis terc fokozatosan
bővül, míg el nem éri a pentaton dallamot. Kodály melodikus zenei gondolkozásával szemben az Orffiskola esetében a ritmikai improvizációra épülő többnyire hangszerközpontú zenélés kap fő szerepet.
Az improvizáció kisebb mértékben Kodály esetében is szerephez jut. Bár az improvizáció fogékonnyá
és nyitottá teszi a tanulót a zenei jelenségek iránt, de megfelelő alapismeretek és kapaszkodók
hiányában elenyésző zenei értéket hordoz önmagában. Kodály esetében ezzel szemben a vokális
módon elsajátított értékes népzenei anyag után a tanuló természetes módon lép át a hangszeres zenélés
világába. A jól strukturált zenei anyagnak köszönhetően a gyerekek hangszeres zenélése biztos vokális
alapokon nyugszik.
A múlt század kezdetétől számos zenetanítási módszer áll a rendelkezésünkre, s éppen ezért folynak
óriási viták világszerte, melyik az a koncepció, amelyik szinte minden elvárásnak megfelel. Bár
felmérések bizonyítják a külömböző zenetanítási módszerek sikerességét a ranglétrán, sokan csak
annak alapján teszik le voksukat egy bizonyos zenetanítási módszer mellett, amelyik szerint ők maguk
tanultak, más módszereket nem is ismervén. Csak azon módszertani koncepció felett törhetünk pálcát,
ítélhetjük meg, marasztalhatjuk el,tarthatjuk elfogadhatatlannak, amelyeket jól ismerünk. Tehát sem
jónak, sem rossznak nem ítélhetjük meg, ha nem ismerjük. Ez egyértelmű lenne, de gyakran
találkozunk éppen ennek az ellenkezőjével.
Bármelyik zenetanítási módszer szerint tanítunk, az nem zárja ki azt, hogy más módszerekből
átvegyünk olyan módszertani egységeket, amelyek kiegészítik, tökéletesebbé teszik azt a koncepciót,
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amelyik szerint dolgozunk. Pl : ha Kodály zenetanítási elvei alapján tanítunk, attól még nagy
előszeretettel használhatjuk az Orff – i instrumentáriumot, hiszen ezzel még színesebbé tehetjük a
gyerekekkel való foglalkozást.
„Kétségtelen, hogy a népdal valamennyiünk zenei anyanyelve. Minden zenei nevelés tehát saját
nemzetének népdalából induljon ki – abból, mely születésünktől fogva kísér bennünket, melyet
anyánktól tanultunk” (Kodály : Visszatekintés).
Orff zenetanítási módszre
Orff-iskola esetében a ritmikai improvizációra épülő többnyire hangszerközpontú zenélés kap fő
szerepet. Az improvizáció kisebb mértékben Kodály esetében is szerephez jut. Bár az improvizáció
fogékonnyá és nyitottá teszi a tanulót a zenei jelenségek iránt, de megfelelő alapismeretek és
kapaszkodók hiányában elenyésző zenei értéket hordoz önmagában. Kodály esetében ezzel szemben a
vokális módon elsajátított értékes népzenei anyag után a tanuló természetes módon lép át a hangszeres
zenélés világába. A jól strukturált zenei anyagnak köszönhetően a gyerekek hangszeres zenélése biztos
vokális alapokon nyugszik.
Orff szerint„A zenei tapasztalásnak korán kell kezdődnie, primitív játékdalokon keresztül vezessen a
bonyolult szerkezetekig, a mai zene szintjéig.” Ehhez különféle, az egyszerűtől az egészen komplex
feladatokat magába foglaló játékokat játszhatunk a gyerekekkel.
Orff arra ösztönzi a gyerekeket, hogy tudjanak a testükkel mint hangszerrel bánni, érzékeljék egész
testükkel a zenét, legyen lehetőségük több mindent kipróbálni, hogy kedvet ébresszünk a
zenetanuláshoz. A zene valódi mélységeinek megéléséhez csak az aktív, kreatív részvétel vezethet el.
Az Orffi-- megközelítés fantáziának élő, belső tapasztalása a tündérmeséé, melyben a gyermek úgy
vesz részt, hogy maga alkotja meg saját zenéjét és mozgását. Meggyőződése, hogy nagyon kevés
gyerek teljes antitalentum a zenéhez, valamilyen szintig mindegyik fejleszthető a fentebb leírtak
jegyében, ahol kiindulási pont a beszéd, amelyből ritmus, majd dallam lesz. A mentálisan egészséges
gyermekek, de még az enyhén sérültek nagy része is ösztönszerűen képes reagálni a ritmikus beszédre,
valamint a rímekre (gondoljunk csak a rímes, ritmikus népi gyermekmondókákra). Ahogy említettem,
már a legkisebbeknél is felfedezhető olyan alapszintű improvizáció, hogy valamilyen dalocska vagy
mondóka alapján “fülbemászó” –vá válik,s ezzel képesek hosszasan eljátszadozni mindenféle variációt
kipróbálva.
Orff a szöveg, a zene, a mozgás és a dramaturgia egységének jegyében tanított. Amikor 1924-ben
Dorothee Güntherrel a Günterschuleban elkezdtek oktatni, egy akkor Európa szerte divatos irányzatot
vettek pedagógiájuk alapjául.Céljuk a zene és a mozgás egységesítése volt. Tehát bár hasonló
alapokról indultak, mint Dalcroze 1., vagy Laban 2., ezzel szemben legtöbben a gyermekek zenei és
mozgáskulturális nevelését célozták meg, addig Orff és Günther fiatal felnőttekkel kísérletezett
(tanárképzés). Itt a hangsúly leginkább a ritmikai rögtönzésre került. A húsz éven átműködő Güntheriskolában alakították ki a tananyag és a gyakorlati megvalósítás legtöbb elemét, többek között az Orffhangszerek nagy részét is, amelyekre a Schulwerk első verziója is íródott a 30’--as években.
„A Schulwerk a nagy Orff-műalkotások mikrokozmosza” – írja Szőnyi Erzsébet. „Ez a gondolat
egyszerre tekinthető pozitívnak és negatívnak. Kritikák szerint mivel ezek a kis művek is nagyon
magukon viselik a komponista egyéni stíluselemeit, ezért igen zárt zenei világot teremtenek, ami nem
biztosítja a gyermekek számára az egyetemes zenei megismerést. Ezzel szemben viszont ugyanaz az
igényesség és megformálás, ötletesség és zeneszerzői lelemény is jellemző rájuk, amivel szerzőjük
nagy műveit is megírta”.
Emellett fontos eleme még a már említett hangszerkészlet – a kötet nagyszerű zenei ötletei mellett ez
egyértelműen a gyermek ösztönös érdeklődésének felkeltését célozza meg, valamint motorikus zenei
készségeket is fejleszt egyben.
A gyakorlatok zenei világára jellemző, ahogy a zeneszerző egyéniségére is, a régi zenei, főként
gregorián hangzásvilághoz való vonzódás, az egyszerű, ismétlődő kísérőformulák alkalmazása, az
ütőhangszerek előtérbe helyezése.
A zenés foglalkozások mindig csoportban zajlanak. Ezek a csoportok maximum 12 főből állnak, mert
a munka lényege a zenei kommunikáció, ami ennél nagyobb létszámú csoportban nehezen valósítható
meg. A foglalkozásokhoz legtöbbször mozgás és tánc is kapcsolódik.
Ahogy Orff fogalmazott: „ennek a zenének elementárisnak kell lennie, tehát alapelemekből építkező,
mindenki számára megvalósítható, természetes önkifejezési formának”. Ami pedig az ütőhangszerek
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alkalmazását illeti: Orff tudta, hogy akkoriban néhány testneveléstanár, aki zenével kombinálva
oktatott, használt ütőhangszereket, de csak egy-egy effektus erejéig, alapvetően viszont
zongorakíséretekre támaszkodott.
Az ütőhangszerekkel viszonylag hamar sokszínű zenét lehet létrehozni. A hangszerjáték iskolájának
kifejlesztése Orff elképzelése alapján Hans Bergese, 3. nevéhez fűződik.
„Nem kell mindjárt a kottákkal kezdeni. Ha arra gondolunk, hogyan tanul meg egy gyerek festeni,
akkor rögtön egyértelművé válik az elv. Nem mutatunk a gyerekeknek pl. hires festők képeit, hanem
papírt és festéket adunk a kezükbe, s ők megalkotják saját kompozícióikat. Valahol ennek az elvnek
kell érvényesülnie a zenei nevelésben is”, vallja Orff.
A Schulwerk összesen közel hétszáz oldalnyi, öt kötetre oszló mű a gyermekeket a kisterc lépéstől a
pentaton, főleg régi gyermekdalokra épülő zenei példákon át juttatja el a a funkcionális dúr- és mollvilágba. Ezen a ponton találkozik a két géniusz Orff és Kodály koncepciója azzal a külömbséggel
,hogy Orff – nak nincs az a következetesen kidolgozott módszere, amely a zenei írás – olvasás
elsajátítását tartalmazza.
Az Orff-koncepcióról pedig álljon itt szinzén Szőnyi Erzsébettől egy idézet, amelyet Orff Ludus de
nato Infante mirificus ( Karácsonyi játékok) című művével kapcsolatban ír : „Lemezének hallgatása
közben világossá válik előttünk a teljes mű: a varázslat, a szavak ritmusából kialakuló ritmusok zenei
szövevénye; a ritmusból a dallam születése; az érzelmi kifejezések széles skálája a vadtól a gyengédig;
az egész magával ragadó drámai megjelenítés; igazolásául annak, hogy a legegyszerűbb eszközökkel
miként lehet a legmélyebb kifejezésig eljutni”. Aki látta ezeket a gyerekeket tevékenység közben, nem
fogja elfelejteni azt az élményt, amit maguk is rajtuk keresztül átélhettek.
KODÁLY Zoltán azt fűzte hozzá, hogy „Igaz, hogy nem engedik énekelni a gyermekeket!” (1956. In:
Visszatekintés I. kötete.)
Érdemes elemezni a két koncepció közösségnevelésre gyakorolt hatásait is. Mind a Kodály-koncepció,
mind az Orff-Schulwerk nagy hangsúlyt helyez a gyerekek közösségnevelésére is. Ennek gyakorlati
eszközei a koncepciók eltérő nevelési felfogásukból adódóan kissé különböznek. Míg az énekkel való
zenei nevelést előtérbe helyező Kodály-koncepció esetében a közösségnevelés a kóruséneklésen
keresztül valósul meg, addig az Orff-iskolánál ugyanez a szándék az Orff hangszerekre támaszkodó
ütőzenekar munkájában érvényesül. Bár az eszközök különböznek, a cél mégis ugyanaz.
A közösségben megélt zenélés a gyerekek számára meghatározó pozitív élményt és tapasztalatot jelent,
ami egész életükben elkíséri őket. Az Orff-iskola esetében különösen a közös hangszeres zeneélések
alkalmával jut komoly szerephez az improvizáció, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermek saját
fantáziája segítségével játékosan, próbálgatva ismerkedjen meg a zenei alapelemekkel. Ez a zenei
szabadság oldja a kezdeti gátlást, szorongást és a kész sémák mellőzését is lehetővé teszi. A kezdeti,
játékos improvizálás után egyre tudatosabbá válik a közös zeneélés. A kezdeti, szabad improvizáció
után kis motívumok játéka mellett 1-2 ütemben folyik az improvizáció, amit később a csoportos játék
mellett néhány ütemben egyéni improvizációnak is teret enged.
A mozgás mindkét zenepedagógiai koncepcióban fontos szerepet foglal el, azzal, a külömbséggel,
hogy Orff zenei nevelésében szinte teljesen ennek a módszernek ad helyet.
Mind Kodály, mind Orff számos alkalommal hangsúlyozza a zenei nevelés elkezdésének fontosságát
már kisgyermekkorban. A korán elkezdett zenei nevelés pótolhatatlan érték, ami a gyermek egész
fejlődésére és életére meghatározó, jótékony hatással van.
Bár a két zenepedagógiai koncepció között számos különbség van, de alkotóik szándékait tekintve
teljes összhangról beszélhetünk. Mind Orff, mind Kodály arra törekedett, hogy a zenei nevelés
segítségével olyan érzelmi és értelmi többletet nyújtson az ifjúság számára, ami egész életükön
keresztül elkísérve értékes emberfőkké formálja őket.
Ami az Orff-hangszereket illeti,ő maga találta ki egy afrikai marimba hangszer alapján azokat
ahangszereket, amelyek tényleg nevéhez kapcsolhatók (verővel megszólaltatott xylofonok,
harangjátékok és metallofonok).
Orff instrumentáriumról szoktak beszélni, ám nem minden náluk használt hangszert nevezhetünk
Orff-hangszernek. Valójában az előbb említett három hangszer mai formájának kialakítása fűződik
nevéhez, a többi már létezett korábban úgy, ahogyan ma. Ezeket tehát nem feltalálta, hanem beemelte
az iskolai zenélésbe.
Az Orff-instrumentáriumról Szőnyi Erzsébet a következőket írja:
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Annak érdekében, hogy segítsék az iskolai növendékek mozdulatainak hangszeres kíséretét, néhány
melodikus-ritmikus hangszert kellett készíteni. Ezeket Carl Maendler zongorakészítő alkotta meg és
fejlesztette ki több éven át, elsősorban középkori és keleti prototípusok mintájára.
Üstdob, dob, tom-tom, gong, cintányér egészítette ki a sort, másolatként blockflöte család került az
instrumentáriumba. 1963 után új hangszerekkel bővült a sorozat.
A furulya azért maradt továbbra is fontos része az együttesnek, mert e hangszer
a dallamvonalat folyamatosan fenn tudja tartani.
A hangszerpark összetétele a Musik für Kinder köteteinek kísérőszövegeiben olvasható, valamint
szerepel még néhány olyan hangszer, amely az 1950-54-es sorozat után került be a
hangszerkészletbe :
- blockflöte (német): furulya.
- citera-szerű pengetős hangszer.
- háromszög alakú húros hangszer, melyet vonóval szólaltattak meg
Kezdjük a legalapvetőbbektől! A Güntherschuléban használt klasszikus négy testhangszer a
következő:
1. A kéz üti a térdet. Ez egyszerű és igen előnyös tulajdonságokkal bír.
2. Taps. Ez a legérdekesebb a négyből. Komoly koordinációt igényel, ezért motorosan is fejlesztő
hatású a tapssal való kísérletezés. A kielégítő hangzáshoz zárt ujjak kellenek, de ezen belül rengeteg
megszólaltatási forma létezik, a tapsolással létrehozható hangszín palette nagyon is színes (tenyér az
ujjakat éri, az ujjak a tenyeret érik, ujjak az ujjakat, tenyér a tenyeret, a csukló ütésénél nem alakul ki
rezonátor üreg, így ez megint más hangot produkál stb.
A kisgyermekek sokféle és egyenetlen tapsa abból következik, hogy kézkoordinációjuk még nem elég
pontos az egymáshoz hasonló tapshangok egymás utáni folyamatos megszólaltatásához, de ez idővel
és gyakorlattal magától fejlődik. Viszont számolnunk kell vele.
A térd ütésének előnye a tapshoz képest tehát (kisgyermekeknél) az, hogy könnyebb egyenletes
hangzást elérni, valamint ritmizálás esetén két kézre tud oszlani a ritmusképlet, így gyorsabb
ritmusokat is könnyebben megszólaltathatunk térdcsapkodással.
3. Ujjcsettintés. Ez sok gyermeknek okoz nehézséget, nem csak az, hogy ritmikusan egyenletesen
csettintsenek, vagy akár hogy akkor szólaljon meg a csettintés, amikor azt ők elképzelték, hanem hogy
egyáltalán megszólaljon.
A későbbi megtanuláshoz segíthet a nyelvvel történő csettintés, amit kézmozdulathoz társítunk,
viszont ebben az esetben nem beszélhetünk éneklésről.
4. Lábdobogás. Minél rezonánsabb földfelületen végezzük, annál világosabb (már az érintkező
felületek nagysága miatt is), hogy a dobbantás a testhangszerek basszushangszere. Célszerű állva
végeztetni. Kombinálható más, kézzel létrehozott hangokkal. Itt válik világossá ritmus, mozgás és
hangkeltés szerves kapcsolata.
A xilofonok, metallofonok és harangjátékok, amelyek a fő ütős dallamhangszerek, „elég egyszerűek
ahhoz, hogy a gyermek szinte azonnal reprodukálhassa rajtuk a ritmikai mintákat és a
dallamfrázisokat. Maga Orff több ízben hangsúlyozza, hogy csak a legjobb hangszereket adjuk a
gyermekek kezébe, hogy az ne rongálja, hanem fejlessze hallásukat, segítse a tiszta intonációt. Ezek a
hangszerek a következők :
- Alt-xilofon. Orff számára ez a legkedvesebb hangszer, mert hangterjedelme megfelel a
gyermeki énekhangénak, valamint rövid lecsengésű, ezért gyorsabb dallamok is megfelelően
játszhatók rajta. Hangterjedelme: c’–a”.
- Szoprán-xilofon: Transzponáló hangszer, a leírthoz képest egy oktávval feljebb szól.
Hangterjedelme írott c’-f”.
Az Orff-féle xilofonok Trogxylophone, azaz vályú-xilofon néven is ismertek, mivel rezonátor
csövek helyett egy rezonátor szekrényre helyezik a lapokat. A hanglemezeket kemény fából
készítik, filc-, gumi- és fagömb-fejű verőkkel szólaltatják meg.
- Alt-glockenspie (harangjáték)l: Felépítése megfelel a zenekari harangjátékénak, viszont
hangterjedelme kisebb, azt alt-xilofonéval megegyező.
- Szoprán-glockenspiel: Hangterjedelme leírva megegyezik az alt változatával, viszont a leíráshoz
képest egy oktávval feljebb szól.
A harangjátékok lapjainak anyaga krómozott acél. A lapokat rugalmasan rögzítik a
rezonátorszekrényen a hosszabb csengés érdekében. Erősen átható, csilingelő hangszíne miatt
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elsősorban dallamhangszernek használják. A verőket az igényelt hangszíntől és hangerőtől függően
lehet megválasztani (fémmel, fával, filccel, gumival egyaránt megszólal).
A kamarazenei és főként a zenekari művek megfigyelésénél segíthet elő egyfajta analitikus
szemléletet, valamint elvezeti az illető gyermeket oda, hogy ha felnőttkori zenekari hangszerjátékos
lenne, akkor képes legyen nagyobb összefüggésekben hallgatni a körülötte zajló zenei eseményeket, és
tudjon úgy működni, mint a nagy láncolat egyik láncszeme, aki egyedi és összekötő szerepben
egyszerre kell, hogy jelen legyen a mű megszólaltatásában
A tanterv kialakításában „két tényező a legfontosabb: az aktív részvétel és az aktív hallás. Az aktív
részvétel magától értetődő, az aktív hallás talán némi magyarázatra szorul. Ezalatt Orff azt érti, hogy a
népzenéből kiindulva (a népi gyermekdalokra, amit a gyermek számára természetes, belsőleg már
elsajátított zenei világának tart), a bonyolultabb, összetettebb zenéig tartó út folyamán a gyermek
mindig megfelelő mélységig értően, ha úgy vesszük,analitikusan hallgassa a zeneműveket, hogy a
legmagasabb szintű művészi zenéhez a megfelelő folyamat során tudjon eljutni. Ezzel sikerülhet a
gyermekben felébreszteni és ébren tartani a zene iránti érdeklődést, mivel a megfelelő, gondosan
válogatott zenedarabok hallgatásával a gyermek mindig a számára
lehetséges megértési szintű zenével találkozik, így nem fulladhat a zenehallgatás a meg nem értés
unalmának érdektelenségébe. Emellett persze fontos, hogy a zenehallgatás és a cselekvő zenélés
megfelelő aránya megmaradjon. Az érdeklődés minden zenei tevékenység alapja, azaz annak a
folyamatnak, hogy a gyermek zenélés iránti motivációja belsővé válhasson.
Orff esetében nem kidolgozott módszerről van tehát szó (szemben pl. a Dalcroze- vagya Kodálymódszerekkel), csak annak megközelítéséről. Nem tantervet közöl, hanem alapelveket, magas
művészi igénnyel megformált gyakorlatokkal , melyet a Schulwerk kötetek tartalmaznak. Az
Orff-Schulwerket nem szabad merev nevelési módszerként értelmezni.Olyan megközelítése ez a
zenének, mely új ötleteket képes kifejleszteni és beágyazni, ha a vezető eszmét teljesen megértik,
és felhasználják a tanítók. Az ezzel élő tanároktól elvárja, hogy saját maguk dolgozzák ki saját
tantervüket, s ők, mint zenetanár egyéniségek Orff alapgondolataival használják fel a
gyermekek körében. A tanárképzésében sem kizárólagosan követendő mintát akar adni a
tanárjelölteknek, hanem felébreszteni bennük saját zenei kreativitásukat – ezzel megadva nekik
a kísérletezés örömét és szabadságát. Arról viszont nem esik szó, hogy vajon a tanítókat ki
irányítja ebben a kísérletezésben? Merész, szerény véleményem szerint aligha megvalósítható
feladat. Tanítóinknak útmutatássra van szükségük, semmiképpen sem zavarhatjuk neki őket
ennek a szabadúszó “ahogy esik, úgy puffan” próbálkozásnak. A mi tanítópalántáink 90% - a
zenei analfabéta, elképzelésük sem lenne egy ilyen feladat megoldásához. Orff itt kizárólag
szakvatott zenész – tanárokra gondolhat.
Nincs következetesen kidolgozott módszere amely a zenei írás és olvasás elsajátítását
tartalmazza az óvodáskortól a felsőfokú oktatásig, s zenetanításának központjában nem az
énekelt dal áll, amivel nem veheti fel a versenyt a ritmuson, mozgáson alapuló zenetanítás, bár
ennek értékét senki nem vitatja, csodálatos megnyilvánulás ez, de csak énekléssel karöltve, s
máris azt tapasztalhatjuk, hogy az Orff – i és Kodályi zenetanítás mennyire kiegészítheti
egymást.
Bár az Orff módszer elterjedt Európa – szerte, kevesen vannak olyanok, akik teljes mértékben az Orff
módszerre alapoznák a zenetanítást.Legtöbbször olyan helyeken alkalmazzák, ahol nyitottak az új
dolgokra, a többféle koncepció megismerésére, és a megfelelőnek tartott elemek összeolvasztására.
1Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950) svéd zeneszerző, zenetanár, az euritmia megálmodója.
2Rudolph von Laban (1879-1958) cseh származású osztrák táncművész, koreográfus, táncpedagógus.
3Hans Bergese (1910-2000) német táncművész, koreográfus, zeneszerző. Később Orff megközelítését
továbbgondolva fejlesztette ki a manapság Orff–Bergese módszerként ismert elképzelését,
A Kodály-koncepció lényege és jelentősége
A XX. század zenetörténetében Bartók Béla és Kodály Zoltán szinte elválaszthatatlan egymástól.
Az évtizedekig tartó együttes népdalgyűjtő munka ez mint feladat kötötte össze útjukat nemzetük
zenéjének a megteremtése érdekében. S kell-e annál nagyobb érdem, mint az egyszerű nép zenéjére, a
tömegek zenéjére, a gyökerekre felépíteni a magyar nemzeti zenekultúrát?
Kodály munkássága nemcsak zeneszerzőként, hanem zeneszerző-tanárként is kiteljesedett. Óriási
nemzetközi visszhangja van az ún. Kodály-koncepciónak, a Kodály-módszernek. Tanítási rendszerét,
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annak nagy részét nemcsak a magyar zenekultúra megteremtésére szánta, hanem a nép zenei
nevelésére is. Arra törekedett, hogy minél nagyobb tömegeket hozzon közvetlen érintkezésbe az igazi
értékes zenével.
Magyarországon kialakult egy egységes zenepedagógiai rendszer, amely elvezet az óvodáskortól
egészen a felsőoktatásig. A feladatok végrehajtásához megfelelő zenei anyag és feldolgozási módszer
áll a rendelkezésünkre.
Idegen módszerekkel, tandalokkal nem jöhetett létre sem egységes zenei műveltség, sem pedig tudás.
Kodály azt tanította, hogy az általános emberit minden nép csak nemzeti sajtosságain, a gyökerein
keresztül közelítheti meg. A magyar népdalt nem véletlenül kívánta a magyar zenepedagógia alapjává
tenni, hisz egyszerű, a gyermek által is érthető és érezhető, ugyanakkor formailag a legmagasabb
rendű művészi és kulturális értéket hordozza magában. Ne gondoljuk, hogy egyoldalú ez a zenei
anyag; arányosan kap helyet benne a zenei anyanyelv, de más népek dalai, műdalok és nagymesterek
énekes és hangszeres alkotásai is.
Kodály mint zeneszerző-tanár az 1923 és 1941 közötti években nevelte ki azt a nemzedéket, amelyre
rábízta a zenei nevelés feladatait. Zeneszerző növendékei voltak azok, akik továbbvitték és
megvalósították ezt a sokrétű munkát.
Ma már a világ minden részében megtalálhatjuk a kodályi zeneoktatást. Ausztráliában, Japánban,
Kanadában, Oroszországban, az USA-ban számos iskola dolgozik e módszer szerint.
A Kodály-koncepció nemzetközi visszhangja igen nyomatékos; nem kísérlet ez, ez már egy vilárszerte
kipróbált egységes módszer, a zenetanítás következetes módszere.
Mi is tulajdonképpen a Kodály-módszer lényege, és miben rejlik nagyszerűsége?
1. Zenei alapműveltséget nyújtani minden gyerek számára az általános iskolában, majd a
középiskolában. Ennek feltételei:
- énekközpontúság
- értékes tananyag
- relatív szolmizáció.
2. Személyiségformálás; a sokoldalúan képzett ember formálása.
3. A szakkáderképzés és a közönségnevelés egyensúlyának a megteremtése.
A fő formák a következők: éneklés, karéneklés, zenehallgatás.
„Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a
tanulóknak, s egész életre beleoltsa a nemesebb zene szomját ”. „Nem algebrai jelek rendszerét, titkos
írását, a gyermekre közömbös nyelvet kell benne láttatni. A közvetlen megérzés útját kell
egyengetni… Sokszor egyetlen élmény megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet
a véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola feladata.”
A zenei írás-olvasás tanítása a relatív szolmizációra épül, ami egyaránt alkalmas a magyar és más
népek zenéjének s az egyetemes zenetörténet nagy alkotásainak a megismerésére. A relatív
szolmizáció (vándorol a „do”) lényege az, hogy minden dúr hangsor alaphangja a „do” és minden
mollé a „la”. Ily módon a már egyszer elsajátított, beidegzett relációk, hangközök felismerése és
leéneklése (a darab akár 6b-ben vagy 6#-ben íródott), minden nehézség nélkül megoldható, biztos
kottaolvasást eredményez, hiszen a „vándorol a do” elve alapján nem kell tudomást venni az
előjegyzésekről, a leszállító-, illetve felemelőjelekről, nem beszélve arról, hogy a gyerekek
automatikusan tanulnak me transzponálni.
A zenei nevelés eredményei fokozatosan növekednek, gazdagodnak. Különösen azokban az
iskolákban mérhető ez fel, ahol naponta van ének-zene foglalkozás. Felmérések bizonyítják, hogy
azokban az iskolákban, ahol a zene mindennapos tárgy, minden egyéb tantárgyat is könnyebben
tanulnak a gyerekek. Ez nem rendkívüli jelenség, mindössze arról tanúskodik, hogy a zenével való
foglalkozás olyannyira élénkíti az elmét, hogy az fogékonyabb lesz más tantárgyakra is. A diákok
általános tanulmányi eredménye jobb, értelmi készségeik és érzelemviláguk fejlettebb, mint más
iskolás tanulóké.
Mindennek tudatában ahelyett, hogy növelnék a zeneórák számát, heti egy órára csökkentették, amit
még egyelőre megtűrnek?... tehető fel a kérdés.
A Kodályi ének-zene oktatásunk hiányosságai közé sorolható a mozgáskultúra, az improvizatív és
alkotó készség módszeres fejlesztésének egyenlőtlenségei, bár ez nem jelenti azt, hogy mindezek
nincsenek jelen a kodályi zeneoktatásban.
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A relatív szolmizációt egyes tanárok alkalmazzák, mások nem . Nem tudom hogyan oldják meg
feladatukat különösen az általános iskola alsó osztályaiban, ugyanis számos módszerész lehetetlennek
tartja, mert valóban az is.
A közelmúltban (2007. National Post) Kanadában – Roberta Catorea és munkatársai révén elvégzett –
tudományos kutatások igazolják, hogy a Kodály módszer a leghatékonyabb, legkompaktabb minden
módszer közül, amit világszerte használnak a zeneoktatásban, mert a legrövidebb úton lehet eljutni
általa a zenei írás-olvasásig: amit látunk, azt le tudjuk énekelni, s amit hallunk, azt le tudjuk írni.
Az Orff-iskola esetében a szisztematikusan felépített zenei anyag kevésbé jellemző, és a
ritmushangszerek, illetve memorizációs gyakorlatok túlzott jelenléte nem biztosítja teljes mértékben a
tanuló biztos alapokra épülő fejlődését. Az Orff-iskolával kapcsolatosan napvilágra kerülő kritikák
gyakran megemlítik, hogy a gyerekek számára biztosított túlzottan nagy mozgástér és kísérletezés
olyan dilettáns öntevékenységekhez vezethet, ami nem szolgálja a tanulók igényes zenei fejlődését.
Álljon itt egy Kodály idézet : „Mélyebb zenei műveltség mindig csak ott fejlődött, ahol ének volt az
alapja. A hangszer a kevesek, kiváltságosak dolga. Az emberi hang a mindenkinek hozzáférhető,
ingyenes és mégis legszebb hangszer lehet csak általános, sokakra kiterjedő zenekultúra termő talaja.”
Azt hiszem hogy a fenn elhangzottakból a zenepedagógus bármiféle magyarázat nélkül is
levonhatja a következtetéseket úgy az Orff – módszer előnyeiről, hátrányairól, mint a Kodály –
módszer szinte páratlan előnyeiről, de alig hátrányairól. Mindenesetre egyik kiegészítve a
másikkal és fordítva hozhatja meg a kívánt eredményt, amit fokozna más ismert módszerek
előnyös egységeinek a bevonása is.
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KODÁLY OR ORFF? ORFF AND KODÁLY?
HUSZÁR ELVIRA
Summary
The Kodaly-concept is not an experiment any more, but a worldwide tested, accepted and applied
unified method of music teaching from kindergarten to university education (according to the latest
experiments of Roberta Catorea PhD from Canada, the Kodaly-method still proves to be the most
effective music teaching method, since the application of this method ensures the highest success in
music teaching, namely one can achieve success in the procedure of music writing-reading in the
shortest time (we can sing what we read and we can write what we hear). The Kodaly-method is
internationally accepted and applied worldwide in various primary schools (such as, in Japan, Canada,
Russian, Australia, USA).
In Orff’s case, we can not talk about developed method. In teachers educations he don’t want to give a
pattern to follow for students, but to expand in them musical creativity and with that to give the joy
of experimentation and freedom. But, there is no word about who is gonna leading them in this kind of
a experimentations. In my daring, and humble opinion, this is hardly feasible task. For are teachers we
need to have guidance, there is no way to disturb them in this freelance attempt.
Keywords: sing-centeredness, musical mother longue, international echo, Kodaly-method, tonic solfa,
Orff-approach, creativity, experimentation, Orff instruments
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ISMÉTLŐ ÓRA
JANUSKÓ IZOLDA, KOMÁROMI ELENA
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Szerbia
Mentor: Major Lenke
Összefoglaló
Munkánkban a Természet és társadalom tanítás módszertana tantárgyból megtartott ismétlő
órákat mutatunk be. Az óratípus mindig a didaktikai fő feladattól függ. A legtöbb esetben egy-egy
órán több didaktikai feladat megoldására is lehetőségünk nyílik. Az óratípust az határozza meg, hogy
az adott órán melyik a legfontosabb didaktikai feladat, amit szeretnénk megvalósítani.
Az óratípus az ismétlő óra volt, ami a tanultak alkalmazását és visszacsatolását jelenti. Az ismétlő
órákat még rendszerező óráknak is nevezik, mivel ezeken az órákon sor kerül az ismeretek
megszilárdítására - a tanult anyag rögzítése, elmélyítése, tartós tudás kialakítása. Természetesen nem
kell minden egységet apránként, részeire bontani, de a főbb dolgokat át kell ismételni. Az újonnan
megszerzett ismereteket a gyerekek felhasználják feladat- és problémamegoldás gyakorlás formájában,
majd sor kerülhet a produktív alkalmazásra is.
Ez megtörtént az én órámon is – Az ember munkája, termelése és fogyasztása tanítási egységnél 4.
osztályban. Itt szükség volt a gyerekek előtudására az élő és nem élő természetről, az ember
munkájáról, termeléséről, fogyasztásáról, nyersanyagismeretéről, energiaforrásokról. Mint látszik is,
elég tág a téma, ezért arra törekedtem, hogy ezt mind összefoglaljuk 45 perbe, de úgy, hogy a
gyerekeknek érdekes legyen és még rögzüljön is a már meglévő tudásuk erről. Csoportmunkában
gondolkodtam és úgy is szerveztem meg az órát. 3 csoport volt, és mindegyiknek más volt a feladata.
Az egyik feldolgozta a nyersanyagokat és energiaforrásokat, a másik ezeknek a felhasználását, a
harmadik pedig a környezetvédelemmel foglalkozott. Az óra elején is motiváltam őket egy videóval,
ami egy kicsit szörnyű, és úgy gondolom elértem vele a hatást. Egész órán motiváltak voltak, mivel
egy másik videó alapján haladtunk az anyaggal, majd az ő munkájuk következett, amit panó
készítésével oldottunk meg, ezzel keretet adva az ismétlő órának, és emlékeztetőt a falon a
későbbiekhez (mivel megtarthatták).
A másik ilyen óra 2. osztályban tartott Élő természet tanítási egység volt. Először is kapcsolatot
állítottam fel az élő és élettelen természet között. Majd rátértünk csak az élő természetre, és annak a
felosztására. Power Point prezentációban láthatóak voltak az élő természet elemei, a növények, az
állatok és maga az ember. Majd a növények alatt, a vadon termő növények és a termesztett növények.
Az állatoknál a táplálkozásuk módja szerint látható volt a növényevők, a húsevők és a mindenevők
csoportja. Ezen kívül a háziállatok és a vadállatok. Az embernél pedig az emberre jellemző főbb
tulajdonságok jelentek meg. Ezekről a dolgokról az órán bővebben elbeszélgettünk, hagytam, hogy a
gyerekek elmondják a saját példáikat, kérdeztem őket, majd előálltam a saját példámmal is. Képeket
mutattam be mindenről, a háziállatoknál saját videót használtam. A videó segített bemutatni, hogy
miért hasznosak az embernek a háziállatok. Az óra végén nagyon praktikus dolog egy csoportmunka
keretében több kérdéskört is felvetni, mivel a gyerekek egymás szavára is nagyon figyelnek, illetve
saját szemszögükből mesélik el a dolgokat. Olyan kérdéseket is fel lehet itt dolgozni, amelyek az órán
nem hangzottak el, viszont a témakörben szerepelnek. Az óra legvégén pedig ajánlatos még egyszer
átfutni a prezentáción, újra megnézni a képeket, de itt már hagyni kell, hogy mindent a gyerek
mondjon.
Kulcsszavak: ismétlő óra, rendszerezés, csoportmunka, motiváció
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1. Bevezető
A tanítási órák képezik azt a legkisebb egységet az iskolában, amelyben az oktatás folyik. Típusát
pedig az határozza meg, hogy milyen didaktikai feladatot szeretnénk megvalósítani. Ezek mind
épülnek egymásra, mint például a rögzítő-ismétlő órák az új anyagot feldolgozó órákra, és ezek
rendszerint többnapos időközönként követik egymást. Nehéz meghatározni konkrétan egy óra
didaktikai feladatát, mivel építünk az előző órára, az osztály összetételére és arra, hogy az órának
milyen várható kimenetele lesz.
Ebből következik az, hogy a tanítási órák típusait 3 részre oszthatjuk:
(1) új ismeretszerző, ismeretet alkalmazó
(2) rendszerező, ismétlő, rögzítő
(3) ellenőrző, értékelő
A tanulás folyamatában igen fontos szerepe van az ismétlő óráknak. A gyerekek új fogalmakkal
ismerkednek meg, új információkhoz jutnak, amiket egy ideig – óráig az emlékezetükben tartanak,de
ahhoz, hogy az új információ elméjüljön helyre kell rakni a dolgokat. Ezért van szükség az ismétlő
órákra. Az anyagrészeket meghatározott időközönként átkell ismételni, el kelll mélyiteni, majd
beilleszteni , hozzákapcsolni a már meglévő tudásukhoz. Az ismétlő óráknál nem az anyag
mechanikus ismétlése a fontos, hanem az, hogy a gyerekek, párhuzamot tudjanak felállitani a már
meglévő tudás és az új ismeretek között, illetve hogy tudjanak következtetést levonni gondolatokat
hozzákapcsolni. Igyekezni kell, motiváló eszközöket kiválasztani, hogy fenntartsuk a gyerekek
figyelmét, és hogy gondolkodásra buzditsuk őket. Az ismétlő órák eredményessége függ a
következőktől:
- az ismétlések számától és a gyakoriságtól,
- az alkalmazott módszerektől,
- a tanuló motiváltságától.
Ismétlésre és rendszerezésre általában egy – egy téma lezárásakor, összefoglalásakor van szükség.
Ezáltal a tanitók is visszajelzést kapnak a gyerekek tudásáról, és a tanulásban való haladásukról.
Szükséges azért különbséget tenni a rendszerezés és a rögzítés között, annak ellenére, hogy azonos
didaktikai feladatként említik. A rendszerezés lehet rögzítés, hiszen valamely kisebb vagy nagyobb
anyagrész előre megadott. Rendszerezéssel az újonnan szerzett tudást kapcsoljuk össze a már meglévő
tudással, az ismétléssel pedig a tanulók az emlékezetükbe vésik a tanultakat. A rendszerezés célja az
ismeretek közötti összefüggéseket megerősíteni, azokat az emlékezetben megtartani és alkalmazásukat
elősegíteni. Ezeket a fajtáit ismerjük:
- elsődleges, parciális (egy tantárgy nagyobb fejezetén belül)
- átfogó (tantárgy egészére)
- komplex (rokon tantárgycsoportok egészére kiterjedő)
A rögzítés célja a már átvett, megtanult tananyag bevésődése, rögzülése. Több fajtáját ismerjük:
- elsődleges rögzítés
- logikai rögzítés
- befejező rögzítés (témazáró rögzítés)
- alkalmazó rögzítés
Az elsődleges rögzítés egy új anyag feldolgozása útán következik. Ezzel egyidejűjeg megy végbe a
tényeg elemzése, kisértletek, megfigyelések. Az elsődleges rögzitsé sorozata a folyamatos rögzítés.
Logikai rögzítés során az új anyagot már meglévő tudással kapcsoljáék össze.
Befejező témazáró rögzítés: egy egy téma bezárásakor alkalmazzuk.
Alkalmazó rögzítés: a tanulók már olyan ismeretekkel is rendelkeznek melyek során alkalmazzák a
tanultakat, és gyakorlati tevékenységeket is végeznek.
A legátfogóbb rögzítés a tanév végi ismétlés, allmit alaposan meg kell tervezni, hiszen ettől is függ a
következő tanév sikeressége.
Rögzítésre többféle mód is van, például: logikai játékkal, vázlatos rajz segitségével, vázlatirással,
táblázatban való csooportositással.
A tanítónak célszerű minden tanóra előtt átismételni pár szóban az előző óra anyagát, annak
érdekében, hogy a bebizonyosodjon , hogy a tanuló eljsajátitotta az adott anyagot. Célszerű az óra
végén is pár szóban összefoglallni az elhangzottakat. Vannak azonban olyan esetek is, hogy amikor a
gyerekek nem tudják hogy mit kell átismételniük. Ez abban az esetben nagy gond, ha a gyereknek
otthon egyedül kell ezt megtennie. Ilyen akkor történik, amikor a tanítóra rácsöngetnek, nem tudják
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összefoglalni az órán elhagzott dolgokat, és ayt a gyereknek otthon kell megtennie. Erre kevés az
esély mert nincs motiválva otthon illetve nem tudja mit és hogyan ismételjen át. Úgy érzi, hogy
mindent tud, és csak ellenőrző előtt ismétel.
2. Ismétlő óráink bemutatása
1. ÓRAVÁZLAT: Ismétlő órám témája az élő természet volt. Viszonylag nagy terjedelmű anyagrészt
kellett összefoglalnom. Igyekeztem úgy válogatni a módszereket és az eszközöket, hogy a
gyerekekben maradandó hatást érjek el. Ezért prezentációban összefoglaltam a főbb részeket, illetve a
hozzájuk tartozó felosztásokat. Először is átismételtük, hogy mi is a természet, majd felosztottuk két
részre: az élő és az élettelen természetre. Megbeszéltük, hogy milyen párhuzam van a kettő között,
illetve, hogy mik tartoznak az egyikhez, mik a másikhoz. Motivációként egy videót mutattam be, ahol
jól láthatóak voltak a növények, az állatok és az emberek. Így a gyerekek feltudták sorolni, hogy mi
minden tartozik az élő természethez. megbeszéltük, hogy ezeket közös néven élőlényeknek nevezzük,
és elmondtuk az élőlények közös tulajdonságait. Ezt közösen soroltuk fel, frontális munka
formájában. Ezekután rátértünk csak az élő természetre. Átismételtük, hogy az élő természethez az
ember, a növények és az állatok tartoznak. Megbeszéltük az emberre jellemző tulajdonságokat, majd
utána csoportosítottuk a növényeket vadon termő növényekre és termesztett növényekre.
Mindegyikről képeket mutattam be a prezentációmban, illetve megbeszéltük a fontosabb dolgokat.
Miért termeszti az ember ezeket a növényeket, milyen haszna származhat belőle. A vadon termő
növényeknél megbeszéltük, hogy hol találkozunk ilyen növényekkel, illetve megkértem a gyerekeket,
hogy saját példákat is mondjanak. Utána rátértünk az állatokra. Az állatoknál először a táplálkozás
módja szerint csoportosítottuk őket. Megbeszéltük, hogy mik tartoznak a húsevő, a növényevő és a
mindenevő állatokhoz. Majd ezekről is képeket mutattam be, illetve meghallgattam a gyerekek példáit
is. A másik csoportosítás a házi – és a vadállatok csoportja volt. A vadállatoknál megbeszéltük, hogy
hol élnek a vadállatok, hogyan jutnak táplálékhoz, majd képeket mutattam be róluk. A háziállatokról
videókat mutattam be, majd megbeszéltük, hogy miért is tenyészti az ember az egyes háziállatokat. Mi
haszna származhat belőle, miért fontosak az embernek. A szarvasmarháról nézett videóban láthattuk
ahogyan az emberek kézzel fejnek. Itt megbeszéltük azt is, hogy régen, míg nem találták fel a
fejőgépet az emberek kézzel fejtek. A videókkal nagy hatást értem el, a gyerekek csodálkozó
szemekkel nézték és nagyon motiváltak voltak. Az óra második felében csoportmunkában dolgoztak.
SZókártyákat osztottam ki nekik, amelyeken kérdések voltak az óra anyagával kapcsolatban. Ezeket a
kérdéseket meg kellett beszélniük, majd utána elmondták a válaszokat rájuk. Megkértem őket, hogy
egész mondatban válaszoljanak a kérdésekre, és példával támasszák alá a válaszukat. A csoportmunka
jól sikeredett. Az óra végén prezentáció segítségével mégegyszer átismételtük az óra anyagát, hogy
biztosan rögzítség az órán elhangzottakat. Azt tapasztaltam, hogy a prezentációra az óra végén már
nem is volt szükség, mert nagyon szépen eltudták mondani az óra anyagát, és ez csak egy kis segítség
volt számukra. Nagyon motiváltak voltak egész órán, amit részben a videóknak köszönhetek, részben
pedig annak, hogy sok szines képet láthattak, ami az emlékezetükben fog maradni.
2. ÓRAVÁZLAT: Ismétlő órám témája az ember munkája, termelése és fogyasztása volt negyedik
osztályban. Ennél a tanítási egységnél szükség volt a gyerekek előtudására az élő és nem élő
természetről, az ember munkájáról, termeléséről, fogyasztásáról, nyersanyagismeretéről,
energiaforrásokról. Mint látszik is, elég tág a téma, ezért arra törekedtem, hogy ezt mind
összefoglaljuk 45 percbe, de úgy, hogy a gyerekeknek érdekes legyen és még rögzüljön is a már
meglévő tudásuk erről. Sokat gondolkodtam azon, hogy ezt hogyan tudnám megvalósítani, hiszen
ezeket ők már mind tudják, és hogy ne csak egy száraz ismétlő óra legyen kérdésekkel, esetleg
feladatlappal, ezért úgy döntöttem, hogy csoportmunka lesz és panókészítés. Viszont ezt a
gondolatomat is tovább kellett szőnőm, hiszen nem állhatott abból, hogy ők csak válaszolgatnak
nekem és óra végén elkészítik a panókat. Arra gondoltam, hogy egész órán motiválom majd őket, mert
erre egy ismétlő órán nagy szükség van. Az órát a házi feladat ellenőrzése után azzal folytattuk, hogy
ismételtük az előző órán tanultakat. Játékosan oldottam meg. Vittem be nekik egy tarisznyát, amiben
kérdések voltak, sorszámok és tárgyak szókártyái. Aki a kérdést húzta az felolvasta, aki a sorszámot,
az válaszol a kérdésre, aki pedig szókártyát húzott az az asztalon meg kellett keresse a hozzá tartozó
képet, majd a táblához kellett mennie és felragasztani arra a helyre, amelyikre szerinte kellett, attól
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függően, hogy az nyersanyag, alapanyag vagy termék. Nagyon élvezték, és nagy örömömre a
kérdésekre is nagyon jól tudták a válaszokat. Motivációként egy videót mutattam be nekik, ami az
ember pusztító munkájáról, termeléséről és fogyaztásáról szól. A videó mondhatni elég szörnyű, és
azóta is többen osztják meg ezt a videót, és több weboldalon is szerepel. Meglepődve vettem észre,
hogy a gyerekek először nevetni kezdtek rajta, de ahogy haladt előre a videó, már ők is felfoghatták,
hogy amit látnak nem olyan vicces. Azután megbeszéltük, hogy mit láttak a videóban, majd
prezentáció formájában mutattam képeket valós környzetszennyezésről, hogy lássák nem csak
videóban van így. A folytatásban pedig arra gondoltam, hogy ne én legyek az, aki áll előttük és csak
mondja a száraz anyagot, hanem kerestem erre is egy alkalmas videót, és megállítva egyes részeknél
megbeszéltük, hogy mit láthattak, miért történik ez, és hogy mit lehetne tenni ellene, mit javasolnak
ők. Ez a videó is az ember negatív tevékenységeit mutatta be. Érdekes válaszaik voltak a
megoldásokat tekintve. Ezután rátérhettünk a panókészítésre, ami keretet adott az ismétlő órának és
emlékeztetőt a falon a későbbiekhez (mivel megtarthatták). A csoportoknak kiosztottam 3 nagy
hammert, az arra kerülő képeket és ragasztókat. Mint mondtam csoportmunkában gondolkodtam és
úgy is szerveztem meg az órámat. Három csoport volt, és mindegyiknek más volt a feladata a
panókészítésnél. Az egyik feldolgozta a nyersanyagokat és energiaforrásokat, a másik ezeknek a
felhasználását, a harmadik pedig a környezetvédelemmel foglalkozott. Borítékban kapták el a
felkerülő applikációkat, amit ők rendeztek el a panón. Erre 15 percet adtam. Közben sétáltam köztük,
hogy lássam hogyan haladnak, és ha kell, akkor egy kis útmutatást adjak. Ez is nagyon jól
megcsinálták. Majd következett a csoportok szöveges bemutatása a munkájukról. Kiválasztottam egy
szóvívőt minden csoportból, akik a tábla elé állva kihozzák a panójukat és beszámolnak a többieknek,
ezzel is rögzítve a tanultakat.
Az órán nagyon motiváltak voltak, amit a videóknak tudhatok be, és szerintem sikeres volt az órám,
mivel tudták is az anyagot és még jobban rögzültek bennük a tanultak.
3. Óravázlatok
3.1. Első vázlat
I. ÁLTALÁNOS ADATOK
Iskola, osztály és tagozat:
Széchenyi István Általános Iskola, 2.a osztály
Dátum és az óra megtartásának ideje:
2014. 03. 27. 7:30 – 8:15
Tanít:
Januskó Izolda
Osztálytanító:
Kobrehel Lenke
Vezető tanár:
prof. dr. Czékus Géza, Major Lenke
II. ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANI ADATOK
Környezetünk
Tantárgy:
Az élő természet
Téma:
Figyelem a természetben végbemenő változásokat – Az ősz
Előző tanítási egység:
Az élő természet
Tanítási egység:
A víz - életfeltétel
Következő tanítási egység:
Oktatási feladatok:
a már tanult tananyag felelevenítése (az élő és élettelen természetről)
elmélyíteni a már meglévő tudást: a természetről tanultak rendszerezése
rendszerezés (ismétlés): élő természet
az élőlényekre jellemző dolgok, haszonnövények, haszonállatok, háziállatok, vadállatok.
Az ismeretek rendszerezése az óra végi ismétlés alkalmával
Nevelési feladatok:
rendszeres és önálló munkára nevelés – A tanulók megtanítása a rendszeres és az önálló munka
végzésére (házi feladat).
fegyelemre való nevelés
kötelességtudat és a munka iránti helyes viszony fejlesztése – Jól álljanak hozzá a munkához, tudják mi
a feladatuk (csoportmunkánál)
mások munkájának, véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása – A más munkáját tudják
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értékelni. (egymás észrevételeit, hozzászólásait meghallgatni, értékelni)
a munkakultúra kialakítása - jelentkezés és nem bekiabálni a választ.
felelősségteljes viselkedés kialakítása másokkal és környezetünkkel szemben
Funkcionális feladatok:
emlékezőkészség fejlesztése – A már tanult ismeretek előkeresése, használata. (Az ismétlés során)
beszéd és kommunikációkészség fejlesztése – Választékos nyelvhasználat kifejlesztése, szép beszéd
művelése. (Kérdés-felelet módszerben jut kifejezésre).
az elsajátított ismeretek alkalmazása – A már megtanult ismeretek előidézése és felhasználása.
(Ismétlés folyamán jut kifejezésre, és az óra azon részeiben, ahol a tanulók felelevenítik az előző
tudásukat)
az érdeklődés felkeltése – A tanulók motiváltak legyenek. (Az óra motiváció részében alakul ki.)
Ismétlő óra
Óratípus:
tábla, projektor, laptop, Power Point bemutató, képek,.
Tan- és segédeszközök:
Frontális munka, egyéni munka, csoportmunka
Munkaformák:
-Verbális - textuális módszer: (szóbeli közlés, dialógus),
monológ (magyarázat, beszámoló, előadás)
dialógus (beszélgetés, kérdés-felelet, megbeszélés)
Tanítási módszerek:
- Vizuális (bemutatás és szemléltetés módszere)
tantermben történő bemutatás,
- A tanulók csoportos munkája
- Tantárgyon belül, ugyanehhez a témához tartozó előző évi tanítási
egységekkel.
- Tantárgyon belül az előző tanítási egységekkel
Korreláció:
- Környezetvédelemmel
- Magyar nyelvvel
Dr. Marinkovic Simeon, Markovic Slavica (2008) Környezetünk az
Tankönyv:
általános iskolák második osztálya számára, Kreatív Központ, Belgrád
Biljana Gacanovic, Dr. Biljana Trebjesanin, Ljiljana Novkovic:
Környezetünk, tankönyv az általános iskola második osztálya számára,
Ismeretforrások:
zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd (2008)
tanterem
Tanóra helyszíne:
III. AZ ÓRA SZEREKZETE
Óraszervezés
Bemutatkozás
Házi feladat ellenőrzése
1. Bevezető (előkészítő) rész (10 perc):
Ismétlés
Motiváció
Célkitűzés
Az élőlények közös tulajdonságai
Növények és jellemzőik
2. Központi rész (30 perc):
Állatok és jellemzőik
Ember
Csoportmunka
Összefoglaló ismétlés, rögzítés (ppt)
3. Befejező rész (5 perc):
Elköszönés
IV. AZ ÓRA MENETE
Az óra menete
Módszertani és didaktikai megjegyzések
BEVEZETŐ RÉSZ:
(10 perc, 07:30 – 07:40)
- Sziasztok gyerekek! Engem már ismertek, de aki Köszönés
esetleg elfelejtette volna a nevemet, annak újra Frontális munka
bemutatkozom. Izolda a nevem, és a mai környezet Üdvözlés, kapcsolatfelvétel
órát én fogom megtartani nektek.
-Volt-e valami házi feladat? Ellenőrizzük le A házi feladat leellenőrzése:
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közösen. (Leellenőrzöm a házi feladatot. Az
esetleges kérdéseket és a hibákat megbeszéljük. Aki
nem készítette el a házi feladatát, az a következő
órára pótolja be.)
- Ki mondaná meg nekem, hogy miről tanultatok az
elmúlt órákon? Ismételjük át! (hagyom, hogy a
gyerekek felsorolják, hogy mi mindent tanultak
meg az elmúlt órákon)
Ki tudná nekem megmondani, hogy mi a természet?
(a természet mindaz, ami körülvesz bennünket).
Már első osztályban tanultátok, hogy a természetet
2 csoportra oszthatjuk. Melyik ez a 2 csoport? (Élő
természet és élettelen természet).
- Mi tartozik az élettelen természethez? (levegő,
víz, napfény, hő, talaj).
- Mi alkotja az élő természetet? (emberek,
növények, állatok). Kivetítem a táblára a felosztást.
Gyerekek, hoztam nektek egy videót. Szeretném, ha
megnéznénk. (videó a növényekről, állatokról és az
emberekről). Mit láttunk a videóban? (kecskéket,
embert). Mit csináltak a kecskék? (legelték a füvet).
A fű mi? (növény). Hova tartoznak a növények az
állatok és az emberek? (az élő természethez).
A mai órán átismételjük, hogy mi minden tartozik
az élő természethez.

Munkaforma: frontális.
A tanulók házi feladatának a leellenőrzése.
Cél: rendszeres munkára nevelés, önálló
munkára nevelés.
Ismétlés:
Munkaforma: frontális.
Oktatási módszer:
Monológ: magyarázat
Dialógus: kérdés-válasz
Cél: az előző órákon tanultak felelevenítése,
emlékezőkészség fejlesztése,
beszédkézség és kommunikáció fejlesztése.
Korreláció:
A tanulók előző tudása tantárgyon belül az előző
tanítási egységekkel.
Magyar nyelvvel
Motiváció:
Munkaforma: frontális.
Oktatási módszer: szóbeli közlés
Cél: az érdeklődés felkeltése
Segédeszközök: Tábla, vetítő, laptop.
Melléklet1: videó a növényekről, állatokról, és
az emberekről – 1:30 ig tart.
Célkitűzés
Munkaforma: frontális.
Oktatási módszer: szóbeli közlés:
Monológ: magyarázat
Cél: az érdeklődés felkeltése.
Segédeszközök: Laptop, vetítő, ppt

KÖZPONTI RÉSZ:
( 30 perc, 07 : 40 – 08 : 10)
- Ki tudná nekem megmondani, hogy mik az Munkaforma: frontális.
emberek a növények és az állatok? (ezek Oktatási módszer:
élőlények). Vannak –e közös tulajdonságaik? Mik -szóbeli közlés, beszélgetés
ezek a
közös tulajdonságok? (születnek, -szemléltetés módszere
növekszenek, utódokat adnak, elhalnak).
Segédeszközök: Tábla, vetítő, laptop.
Ki tudná nekem megmondani, hogy hol élnek a
növények? (falusi tájakon, városokban, hegyeken,
tengerpart mellett, sivatagokban, víz alatt, más
növények törzsén és ágain). Igen, a növények
különböző helyeken fordulnak elő. Mire van
szüksége egy növénynek, hogy fenn tudjon Beszélgetés módszere
maradni? (oxigénre, vízre, fényre és talajra). Ki dialógus: kérdés-válasz
tudná megmondani, hogy milyen részei vannak a Segédeszköz: fehér tábla, laptop, projektor
növényeknek? (gyökér, ág, mag, termés, fakéreg,
virág, levél). Mivel veszi fel a növény a szükséges Melléklet 2: növény gyökere, ága, mag, termés,
vizet? ( a növények a szükséges vizet a gyökér fakéreg, virág, levél
segítségével a talajból szívják fel. Gyerekek, mit
gondoltok, hogyan nevezzük azokat a növényeket,
amelyek az erdőben, mezőn, vagy a mocsár
környékén élnek? Mit gondoltok ki ültethette Melléklet 3: vadnövények
ezeket? (ezeket senki sem ültette, hanem a vadon
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nőttek,
ezért
vadon
termőknek
vagy
vadnövényeknek nevezzük őket). Hogyan hívjuk
azokat a növényeket, amelyeket az ember termeszt?
(termesztett
növényeknek,
vagy
haszonnövényeknek). Miért termeszt az ember
növéyneket? (azért, hogy neki és a háziállatoknak
legyen mit enni, hogy szebb és egészségesebb
legyen a környezet). Szeretném, ha felsorolnátok
nekem
néhány
termesztett
növényt,
és Melléklet4: termesztett növények
elmondanátok, hogy miért termeszti az említett
növényt az ember. Az állatokra is jellemző, hogy
lélegeznek, növekednek, szaporodnak és elhalnak?
(igen). Mivel táplálkozhatnak az állatok? Melyik az
a három fő csoport, ahová be tudjuk őket sorolni? (
növényevők, húsevők, mindenevők). Szeretném, ha
mondanátok ezekre példákat is.
Hogyan hívjuk, azokat az állatokat, amelyek Munkaforma: frontális
önmagukról gondoskodnak, és kint erdőben, mezőn, Beszélgetés módszere
mocsárban, folyóban élnek? (vadállatok). Hogyan Dialógus: Kérdés - felelet
jutnak a vadállatok élelemhez? (vadászni járnak).
Tudnátok –e példákat mondani a vadállatokról?
(válaszok). Mit gondoltok, miért tenyészti az ember
a háziállatokat? (azért mert haszna van belőlük). Melléklet5: vadállatokról képek
Milyen haszna származhat az embernek a
háziállatokból? (tejet, húst, gyapjat adnak, és
segítenek a mezei munkálatoknál). Most nézünk
néhány videót a háziállatokról, és ti elmondjátok
nekem, hogy melyik állatból milyen haszna
származhat az embernek. Mit gondoltok gyerekek, Melléklet6: Háziállatok
nekünk
embereknek
is
lehetnek
közös Munkaforma: frontális
tulajdonságaink? (igen). Mik lehetnek ezek?
Szemléltetés módszere
Minden ember beszél
Dialógus: Kérdés - felelet
Tudunk gondolkodni
Tudunk járni
Tudunk tanulni
Nagyon sok közös tulajdonságunk van még. A
következőkben szeretném, ha csoportokban
dolgoznátok. Vannak nálam szókártyák, amelyeken
feladatok vannak. Húznotok kell egy szókártyát, és
az adott feladatot meg kell oldanotok. Értitek mi a
feladat? Hozzáfoghattok. Jó munkát!.
Melléklet7: Szókártyák
BEFEJEZŐ RÉSZ:
(5 perc, 08 : 10 – 08 : 15)
Gyerekek, szépen dolgoztatok, ügyesek voltatok.
Összefoglaló ismétlés, rögzítés:
Most szeretném, ha átismételnénk, az órán
Munkaforma: frontális, egyéni.
elhangzottakat. Miről is volt szó? (jelentkezők
-Figyelem fejlesztése
meghallgatása) Lesz egy összegző csoportosítás ami -Gondolkodás feljesztése
alapján át tudjuk ismételni a mai órán tanultakat.
- Emlékezet fejlesztése
Tetszett-e az óra?
Szépen dolgoztatok a mai órán. Köszönöm az aktív Értékelés
részvételt! Sziasztok!
Elköszönés
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V. A TÁBLA KÉPE AZ ÓRA VÉGÉN

3.2. Második vázlat
I. ÁLTALÁNOS ADATOK
Iskola, osztály, tagozat: Gróf Széchényi István Általános Iskola, 4.b osztály (Kovács Elvira)
Dátum és az óra megtartásának ideje: 2014. 2. 20. 11.05-11.50
Tanít: Komáromi Elena
Vezetőtanár: Dr. Czékus Géza, Major Lenke
II. ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANI ADATOK
Tantárgy: Természet és társadalom
Téma: Munka, energia, termelés, fogyasztás
Előző tanítási egység: Az ember és a természet viszonya
Tanítási egység: Az ember munkája, termelése és fogyasztása
Következő tanítási egység: Mozgás körülöttünk
Oktatási feladatok:
A már tanult anyag felelevenítése (az óra eleji ismétlő részben – energiaforrások, nyersanyagok,
ember élete és munkája)
Eddigi ismeretek gyakorlatban való kivitelezése (panó készítésénél)
Nyersanayagok és energiaforrások felhasználhatósága (a fő rész videója, a 2. csoport panója)
Nevelési feladatok:
Munkára való nevelés: rendszeresség (házi feladat ellenőrzésénél)
Erkölcsi nevelés: önállóság, türelem, fegyelem (az óra eleji imétlésnél, panó készítésénél)
Környezetvédelemre való nevelés (fő részben a beszélgetések alatt, a 3. csoport panója)
Természeti kincseink óvása (a fő rész videójának egyes részeinél)
Takarékosságra nevelés (a fő részben a beszélgetések alatt)
Természet tiszteletére és védelmére való nevelés (a fő részben a beszélgetések alatt)
Funkcionális feladatok:
A tanulók meglévő tudásának aktiválása (dialógusok alkalmával)
Összefüggések meglátása az eddigi ismereteik között (az eddig tanult dolgok ismétlésénél)
Megfigyelőképesség és összehasonlítási képesség fejlesztése, megfigyeltek elemzése, általánosítása
(videók bemutatásánál)
Beszédkészség fejlesztése (dialógusok alkalmával)
Hasonlóságok és különbségek felismerésének fejlesztése (a fő rész videójánál alkalmazott megállítás
és a véleményük kikérése)
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Emlékezet fejlesztése (az óra eleji ismétlésnél)
Logikus következtetésre szoktatás (dialógusok alkalmával)
Kíváncsiság fejlesztése (az elborzasztó képek bemutatásánál)
Óratípus: Ismétlő óra
Szemléltető- és segédeszközök: tábla, projektor, videók (2), prezentáció, hammer, ragasztó,
szókártyák, képek, amiket felragasztanak a táblára és a hammerra
Munkaforma: frontális munka, egyéni munka, csoportmunka
Tanítási módszerek: verbális, textuális
Ismert fogalmak: nyersanyag, természeti kincs, környezetvédelem, megújuló energiaforrások, nem
megújuló energiaforrások
Új fogalmak: üvegházhatás
Korreláció: Környezetünk előző és következő anyagai, képzőművészet
Ismeretforrások:
Videók:
http://www.youtube.com/watch?v=VPtKOrwf1h0
http://www.youtube.com/watch?v=tmhiglxga-4
Jane Elliott – Colin King (1989): Enciklopédia gyermekeknek, Budapest: Egyetemi Nyomda Vasiljević
Ivana – Radovanović-Penevski Vesna – Blažić Aleksandra (2006): Természet- és társadalomismeret
tankönyv az általános iskolák negyedik osztálya számára, Belgrád: Kreativni Centar
Tankönyv:
Biljana Trebješanin – Biljana Gačanović – Ljiljana Novković (2006): Természet és társadalom
tankönyv az általános iskolák negyedik osztálya számára, 34-35., Belgrád: Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva
A tanóra helyszíne: tanterem
III. Az óra szerkezete
Bevezető rész (10 perc)
bemutatkozás, kapcsolatfelvétel
házi feladat ellenőrzése
ismétlés kérdésekre adott válaszokkal
figyelem felkeltése, motiválás videóval
célkitűzés
Központi rész (25 perc)
a videó segítéségével felelevenítése a tanultaknak – energiaforrások, nyersanyagok, környzetvédelem
ismerete (10 perc)
3 panó készítése (15 perc)
Befejező rész (10 perc)
az elkészített panók bemutatása
elköszönés a diákoktól
IV. AZ ÓRA MENETE
Az óra menete
Módszertani megjegyzések
Bevezető rész (10 perc) 11:05-11:15
Sziasztok! Az én nevem Komáromi Elena, és a mai Bemutatkozás
Természet és társadalom órát velem fogjátok Kapcsolatfelvétel a diákokkal
eltölteni.
Mi volt a házi feladat? Körbemegyek és megnézem, A házi feladat leellenőrzése:
hogy mindenki megcsinálta-e, aki még nem, az Munkaforma: frontális
csinálja meg a következő órára!
Segédeszközök: füzet/könyv/munkafüzet
Cél: Munkára nevelés, rendszeresség
Házi feledat
MEGJEGYZÉS: „Nagyon szépen és
becsületesen elkészítettétek a házi feladatot,
ennek örülök, hogy ilyen jó osztályban
tarthatok órát.” – ezt még nem tudhatom előre,
csak akkor mondom, ha tényleg szépen és
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becsületesen megcsinálta mindenki.
Ha nem tudjátok a választ vagy a feladatot Cetlik kihúzása
megoldani, akkor átadjátok a lehetőséget egy MEGJEGYZÉS: Megkérem az egyik
jelentkező társatoknak. Érthető? Kezdhetjük?
évfolyamtársamat, hogy ő menjen körbe
köztük, hogy kihúzhassák a cetliket.
21 cetli lesz, 7 cetli számmal és kérdéssel, 7
cetli csak számmal, 6 cetli a tárgyak nevével, 6
kép ezekről a tárgyakról
Kérdések:
1.
Milyen energiaforrásokat ismersz? (megújuló
és
nem
megújuló
energiaforrásokat)
2.
Melyek a nem megújuló energiaforrások?
(kőolaj,
földgáz,
szén,
urán)
3.
Melyek a megújuló energiaforrások? (nap, vìz,
szél)
4.
Melyek azok az energiaforrások, amelyek nem
szennyezik
a
környezetet?
(a
megújuló
energiaforrások)
5.
Mit nevezünk természetes nyersanyagnak?
(Természetes nyersanyag mindaz, amit az ember a
természetből felhasznál, hogy belőle alapanyagot
kapjon tárgyak vagy élelmiszerek készìtéséhez.)
6. Honnan jut hozzá az ember a természetes
nyersanyaghoz? (Az élettelen természetből és
vannak amelyek növényektől vagy állatoktól
származnak.)
7. Mit kell tenni a vasérccel, hogy edény legyen
belőle? (A vasércből olvasztással igen magas
hőmérsékleten vasat kapunk, a vasból pedig öntéssel
edényeket.)
Szókárkyák és képek: gyapjú, cukorrépa, tej, cukor,
szobor, edény 1. sz. melléklet
Mivel ilyen okosan megválaszoltátok a kérdéseket és Motiváció:
megoldottátok a feladatokat, hoztam nektek egy Munkaforma: frontális
videót, amit együtt megnézünk, és utána Oktatási módszer: Dialógus
beszélgetünk róla! Rendben? (bemutatom a videót) Érdeklődés felkeltése, rávezetés az óra
anyagára
2. sz. melléklet
Hogy tetszett a videó? Mit láttatok? (spontán Cél: Memóriafejlesztés, a tanulók meglévő
válaszok) (ember, állatok, tárgyak, cselekvés, tudásának aktiválása, beszédkészség
rombolás, szennyezés...)
fejlesztése
Mit gondoltok, hogy ez az ember mit tett a Segédeszközök: kivetítő, tábla, videó
videóban? Mit akart ezzel bemutatni nekünk?
Összeségében mit mondhatunk el erről, hogy ez jó Videó
vagy rossz cselekedet volt? (rossz). Találkoztok MEGJEGYZÉS: A videót a vége előtt
ilyenekkel a mindennapokban? Szoktatok valamit leállítom, mert már a végén olyan rész van,
tenni ellene?
ami nem illik ide.
Hogy lássátok, hogy ez nem csak a rajzfilmben van Prezentáció
így, hanem a valóságban is, ezért hoztam nektek pár MEGJEGYZÉS: Megkérem az egyik
képet, amit megmutatok. 3. sz. melléklet
évfolyamtársamat, hogy ő indítsa el a
A mai órán pedig átismételjük mindazt, amit a prezentációt.
nyersanyagokról, energiaforrásokról tanultatok és Célkitűzés:
tudtok.
Munkaforma: frontális
Oktatási módszer: szóbeli közlés (magyarázat)
Cél: a tananyaggal való megismerkedés
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KÖZPONTI RÉSZ (25 PERC) 11:15-11:40
Ezek a dolgok mind ismertek számotokra, és Ismétlő anyag: Az ember munkája, termelése
szeretném, ha visszagondolnátok mindarra, amit és fogyasztása
mindezekről tudtok!
Cél: Ismeretek bővítése, fogalmak tisztázása,
megfigyelőkészség fejlesztése,
környezetvédelemre való nevelés
Munkaforma: frontális
Oktatási módszer:
- szóbeli közlés: monológ, beszélgetés
Segédeszközök: tábla, projektor, videó,
hammer, ragasztó, képek
Most egy videót mutatok be nektek, amit majd Videó
menet közben megbeszélünk. Azt szeretném, ha jól MEGJEGYZÉS: Megkérem az egyik
figyelnétek arra, amik történnek a videóban, mert a évfolyamtársamat, hogy indítsa el a videót. Ő
későbbiekben ezzel kapcsolatban lesz egy kis fogja kezelni a videó elindítását és leállítását
dolgotok, de arról majd aztán beszélek. menet közben.
A videót menet közben meg fogom állítani, hogy A videó haladásával beszélgetve fogunk
meg tudjuk beszélni mit láttatok, és arra is kíváncsi haladni az anyaggal. Az megállásoknál
leszek, hogy ti hogy oldanátok meg a feladatot. Majd megbeszéljük, hogy mit láttunk, majd azt,
látni fogjátok, hogy a videóban hogyan oldották hogy ők azt hogy oldanák meg, majd újra
meg. 4. sz. melléklet (elindítják a videót)
elindítom a videót, hogy lássák, hogy a
Mit láttunk ebben a részben? (légszennyezés, túl sok videóban azt a kérdést, hogy oldották meg.
energiahasználat...).
Mit használtak el, hogy fűtsenek? (pl gázt).
Mit
szennyezünk
ezzel?
(levegőt).
Ti mit tennétek ez ellen? Hogyan oldanátok meg,
hogy ez ne így legyen? (spontán válaszok
meghallgatása)
Ezek a megoldások is jók, de most nézzük meg,
hogy a videóban milyen megoldást találtak erre a
problémára. (tovább megyünk a videóval)
Mit láttunk ebben a részben? (légszennyezés).
Mit használtak el, hogy az autók menjenek?
(gázolajat /benzin).
Mi az, ami az autóból kijön ennek a folyamatnak a
során? (kipufogógáz).
Mit
szennyezünk
ezzel?
(levegőt).
Ti mit tennétek ez ellen? Hogyan oldanátok meg, MEGJEGYZÉS:
Itt
megemlítem
hogy ez ne így legyen? (spontán válaszok megoldásként a gyaloglást, kerékpározást vagy
meghallgatása)
a tömegközlekedést.
Ezek a megoldások is jók, de most nézzük meg,
hogy a videóban milyen megoldást találtak erre a
problémára. (tovább megyünk a videóval)
Mit láttunk ebben a részben? (túl sok vízhasználat).
Mit használtak el, hogy elintézzék a dolgaikat?
(vizet).
Mi történik, ha túl sok vizet használunk el? (az
emberi fogyasztásra szánt tiszta vízforrások
elfogynak
stb).
Ti mit tennétek ez ellen? Hogyan oldanátok meg,
hogy ez ne így legyen? (spontán válaszok
meghallgatása)
Ezek a megoldások is jók, de most nézzük meg,
hogy a videóban milyen megoldást találtak erre a
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problémára.
(tovább megyünk a videóval)
Mit láttatok ebben a részben? (túl sok energiaforrás
használata).
Mi lehet ennek a következménye? (elfogy vagy
túlterhelődik a rendszer).
Ti mit tennétek ez ellen? Hogyan oldanátok meg,
hogy ez ne így legyen? (spontán válaszok
meghallgatása)
Ezek a megoldások is jók, de most nézzük meg,
hogy a videóban milyen megoldást találtak erre a
problémára.
(tovább megyünk a videóval)
Mit láttatok ebben a részben? (a szemét
felhalmozódása, talajszennyezés).
Mit
szennyezünk
a
szeméttel?
(talajt).
Mi lehet ennek a következménye, ha túl sok a
szemét? (a talaj termőképessége romlik, mindenhol
szemét lesz stb).
Ti mit tennétek ez ellen? Hogyan oldanátok meg,
hogy ez ne így legyen? (spontán válaszok
meghallgatása)
(tovább megyünk a videóval)
Mit láttatok ebben a részben? (vízszennyezés).
Mivel szennyezték a vizet? (autómosás, mosogép
vize, gyárakból kijövő víz és szemét).
Mi történik, ha szennyezzük a vizet? (romlik a
minősége, a benne élő élőlényeknek árt stb).
Ti mit tennétek ez ellen? Hogyan oldanátok meg,
hogy ez ne így legyen? (spontán válaszok
meghallgatása)
(tovább megyünk a videóval)
Mit láttatok ebben a részben? (túl sok
energiafogyasztás).
Mi lett ennek a következménye? (a hőmérséklet
megemelkedett a Földön).
Tudja-e valamelyikőtök, hogy ezt, hogy hívjuk?
(üvegházhatás).
És tudja-e valaki közületek, hogy az mi? (olyan
állapotok alakulnak ki a Földön, mint egy fóliában,
üvegházban, fölmelegszik a levegő, és ezért olvad el
a jég a sarkvidékeken, és ezért emelkedik meg a
tengerek
szintje).
Mit láttatok, hogy ennek mi a következménye?
Ti mit tennétek ez ellen? Hogyan oldanátok meg,
hogy ez ne így legyen? (spontán válaszok
meghallgatása)
(tovább megyünk a videóval)
Mit láttatok ebben a részben? (erdőpusztítás,
fakivágás).
MEGJEGYZÉS: Itt elmagyarázom nekik,
Mi történik akkor, ha kiírtjuk az erdőket, fákat? hogy az üvegházhatás elnevezés mit jelent, a
(nem lesz mi megtartsa a talajt, termelje az oxigént, folyamatot nem.
élőhelyek
vesznek
ki
stb).
Ti mit tennétek ez ellen? Hogyan oldanátok meg,
hogy ez ne így legyen? (spontán válaszok
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meghallgatása)
Mivel ilyen jól és ügyesen megválaszoltátok a
kérdéseket, ezért most alkothattok is. Panót fogunk Panó készítése
készíteni, amit majd óra végén minden csoport MEGJEGYZÉS: 3 csoport lesz kialakítva, és
bemutat
a
többieknek. már óra előtt úgy fognak ülni.
Csoportban fogtok dolgozni. 3 csoport lesz, és Megérem három évfolyamtársamat, hogy ők
azoknak külön feladataik lesznek. Jól figyeljetek, ossszák ki a csoportok közt a hammereket,
hogy
kinek
mi
lesz
a
dolga! ragasztókat, képeket, de miután elmondtam
Miután elmagyaráztam, hogy mi lesz a feladatotok, nekik, hogy mi a feladatuk.
kiosztjuk nektek a szükséges eszközöket, ti pedig a Az óra utolsó 10 percében pedig minden
megadott utasítások alapján fogjátok elkészíteni.
csoport elmondja egyesével, hogy ők hogyan
Most jól figyeljen rám az első csoport! Ti lesztek az is dolgozták fel a feladatukat, miről is szól.
a csoport, aki majd bemutatja nekünk, hogy mi Amikor kijönnek elmondani a többieknek a
mindent használ el az ember a termelése során, feldolgozott feladatukat, akkor majd a táblára
miket fogyaszt el. Lehet ragasztani és írni is. 5. sz. ragasztjuk a panót, úgy könnyebb lesz nekik
beszélni. Erre majd két évfolyamtársamat
melléklet
Most jól figyeljen rám a második csoport! Ti lesztek kérem meg.
az a csoport, aki majd bemutatja nekünk, hogy az Mindegyik bemutatás után megköszönöm
ember hogyan vagy milyen módon, és mire nekik.
használja
ezeket
az
energiaforrásokat
és
nyersanyagokat. Lehet ragasztani és írni is. 6. sz.
melléklet
Most jól figyeljen rám a harmadik csoport! Ti
lesztek az a csoport, aki majd bemutatja nekünk,
hogy mit tehet az ember a környezete védelmében,
és azért, hogy az energiaforrások és nyersayagok ne
fogyjanak
el.
Lehet ragasztani is írni is. 7. sz. melléklet
Ha készen vagytok vele, akkor majd sorban kijöttök
csoportonként egymás után, és pár szóban
elmondjátok
a többieknek azt, hogy hogyan
dolgoztátok fel a feladatotokat.
BEFEJEZŐ RÉSZ (10 PERC) 11:40-11:50
Most pedig kérem, hogy az első csoport jöjjön ki a Ismétlés, összefoglalás.
tábla elé, hozza magával a panóját, és kérném, hogy Ismeretek rendszerezése, a munkák
XY számoljon be a többieknek a munkájukról! bemutatása.
Köszönöm, leülhettek a helyetekre!
Cél: az órán tanultak rendszerezése,
Most pedig kérem, hogy a második csoport jöjjön ki összefoglalása, ismétlése.
a tábla elé, hozza magával a panóját, és kérném,
hogy XY számoljon be a többieknek a munkájukról! Panók
Köszönöm, leülhettek a helyetekre!
MEGJEGYZÉS:
Megkérem
két
Most pedig kérem, hogy a harmadik csoport jöjjön ki évfolyamtársamat, hogy ők segítsenek
a tábla elé, hozza magával a panóját, és kérném, felragasztani a panókat.
hogy XY számoljon be a többieknek a munkájukról! Mikor elmagyaráztam nekik, hogy kinek mi a
Köszönöm, leülhettek a helyetekre!
dolga, akkor minden csoportból kijelölök egy
Tehát a mai órán átismételtük azt, hogy milyen valakit, aki majd beszámol a többieknek. Csak
energiaforrások vannak, milyen nyersanyagok azért nem önkéntest várok, mert ha kijelölök
találhatóak meg, és hogy ezeket az ember milyen valakit konkrétan, akkor ő már a feladat alatt is
módon és mire használja fel, amivel néha árt a máshogy fogja látni a dolgokat és a fejében
környezetnek.
össze tudja rakni.
Mindenki nagyon ügyesen megoldotta a feladatát!
Az óra értékelése
Köszönöm szépen a figyelmeteket és az
együttműködést! Sziasztok! 
Elköszönés a diákoktól
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MELLÉKLETEK:
1. sz. melléklet: szókártyák és a hozzájuk tartozó képek:
gyapjú
cukorrépa

tej
kristálycukor

szobor
edény

2. sz. melléklet: motivációs videó: http://www.youtube.com/watch?v=VPtKOrwf1h0
3. sz. melléklet: prezentáció a képekkel
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6. sz. melléklet: 2. csoport panója 7. sz. melléklet: 3. csoport
panója
panója
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REVISION LESSON
JANUSKÓ IZOLDA, KOMÁROMI ELENA
Mentor: Major Lenke
Summary
In our project we are going to present revision lessons which we gave in terms of the subject
called Methodology of Teaching Nature and Society. The type of the lesson always depends on the
main didactic task. Very often we have a possibility to solve more than one didactic task during one
lesson. The most essential didactic task of a particular lesson, which we want to put into practice,
defines the type of the lesson. The chosen lesson type was a revision lesson, which consists of
applying and reattaching the previously taught materials. Revision classes are also called classification
classes because during these the knowledge becomes consolidated - fixation and deepening of the
previously learned materials and creation of permanent knowledge. Naturally, we should not separate
every unit into its parts, but the most essential things should be revised. The children use the newly
acquired knowledge to practice how to solve exercises and problems and after that they use it
productively.
They also did it during my lesson - at the teaching unit work, production and consumption in 4th
grade. The pupils' prior knowledge on living and nonliving nature, energy sources, raw materials and
on the work, production, consumption of humans was essential. As we can see it is a quite broad topic.
I tried to summarize it in 45 minutes, but in a way that it consolidates the pupils' prior knowledge and
it still remains intresting. I chose the method of groupwork and I organized the lesson according to
that. There were three groups and each of them had a diffenrent task. One of them processed raw
materials and energy sources, the second one did the use of the previous concepts and the third group
processed environmental protection. I motivated the students on the beginning of the lesson with a
little terrifying video, and I think it had a great impact on them. They stayed motivated during the
whole lesson. We proceeded according to an another video. After that I gave them a task to make a
panorama. It gave frame to the revison lesson and children got a reminder on the wall to the future
lessons (because they were allowed to keep it).
The 2nd lesson was the part of the unit called Teaching Living Nature in 2nd grade. Firstly I presented
them the connection between the living and nonliving nature. Then we went on with living nature and
its classification. The elements of the living nature - the animals, plants and people themselves were
being showed in a Power Point presentation. The plants were classified into wild and cultivated. The
animals were classified according to the food they eat into herbivores, carnivores and omnivores. They
were also classified into wild and domestic animals. During its part about humans, the presentation
showed the most typical features of people. We talked about these things in detail and I let the children
to give their own examples, asked them questions and then told them my examples. I also presented
pictures about each category. Regarding domestic animals I used my own video. The video helped me
to show students why are domestic animals useful to people. It is very practical to form groups and to
pose questions at the end of the lesson, because children always listen each other carefully, and they
speak from their own point of view. We can work on questions which had not been asked during the
lesson but occur in the topic. At the end of the class it is useful to watch again the presentation and its
pictures, but we should let the child to tell everything alone.
Keywords: revision, classification, teamwork, motivation
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A SZÜLŐK ÉS GYERMEKEK SPORTOLÁSI SZOKÁSAINAK
ÖSSZEFÜGGÉSEI
KISS KRISZTINA
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Mentor: Doc. Dr. Lepeš Josip, Msc. Halasi Szabolcs
Összefoglaló
Az életmódbeli változásoknak köszönhetően a sporttevékenységekre kiterjedő kutatások mind
nagyobb teret hódítanak. A gyermekek szempontjából e probléma talán még kiélezettebb, ugyanis
gyerekkorban elengedhetetlen a mozgásigény kielégítése. Olyan családban, ahol a testmozgás fontos
szerepet játszik, a szülők is végeznek valamilyen sporttevékenységet, a gyermek számára is
természetessé fog válni a helyes életmód. A dolgozat Magyarkanizsa alsós tanulóinak a sportolási
szokásait kutatja, kiemelten koncentrálva arra, hogy milyen összefüggés van szülők sportolási
szokásaival, illetve mennyire lenne az ő feladatuk a pozitív példamutatás. A kutatást 2. és 4. osztályos
gyermekek és szüleik körében végeztük el. A tanulók az iskolában a szüleik befolyásától függetlenül
töltötték ki a kérdőívet, a szülők pedig otthon végezték el ezt a munkálatot. Az így kapott
eredményeket vetettük össze különböző szempontokat figyelembe véve. A dolgozat részletesen
ismerteti, hogy a gyermekek jelenleg folytatott sporttevékenységére milyen hatással van a szülők
sportolási tapasztalata, illetve a szülők iskolai végzettsége. A munkában többek között azt is
vizsgáltuk, hogy mennyire hasonlítanak, illetve mennyire térnek el a szülők és a gyermekek által adott
válaszok az attitűd-kérdésekre. A kutatásban bebizonyosodik, hogy a szülő sportolással kapcsolatos
attitűdjei meghatározzák a gyermek sportolással kapcsolatos attitűdjeinek kialakulását. A kutatási
eredmények bebizonyították, hogy a vizsgált populációban a szülők mintája befolyásolja a gyermekek
sporttevékenységét.
Kulcsszavak: gyermek, szülő, sport, életmód, attitűd
1. Bevezető
Munkámban az alsós tanulók sportolási szokásait kutatom, különös figyelmet szentelve a
szülőknek illetve a szülők hatásának, hiszen a család a gyermek nevelésének elsődleges színtere. A
sport egy olyan magatartási forma, aminek az egészségvédő hatásai széles körben elismertek. Ezt a
sokak által vizsgált területet szerettem volna én is felmérni a községemben, Magyarkanizsán.
A pedagógiai gyakorlataim során a számos pozitív mellett találkoztam negatív példákkal a
sporttevékenységek végzése terén. Leendő pedagógusként foglalkoztatott, hogy mennyire okozói
ennek a szülők, illetve mennyire lenne az ő feladatuk a pozitív példamutatás. Ennek következtében
végeztem el a kutatásaimat 2. és 4. osztályosok körében a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj
Általános Iskolában, ahova én is egykor jártam. A gyermekek válaszai mellett ezért kíváncsi voltam a
szülők meglátásaira is, így szükséges volt őket is felmérni. Még a tanulók az iskolában a szüleik
befolyásától függetlenül töltötték ki velem a kérdőívet, a szülők ezt a munkálatot otthon végezték el
annak érdekében, hogy az így kapott eredményeket össze tudjam vetni különböző szempontokat
figyelembe véve. A téma fontosságát abban látom, hogy a kapott eredményekkel rávilágíthatok egy
esetleges problémára, és a szülői példáról nyújtott általános kép bemutatásával, a javaslataimmal utat
mutathatok úgy a pedagógusoknak, mint a szülőknek.
Munkámban az alsós tanulók sportolási szokásait kutatom, különös figyelmet szentelve a szülőknek
illetve a szülők hatásának, hiszen a család a gyermek nevelésének elsődleges színtere. A sport egy
olyan magatartási forma, aminek az egészségvédő hatásai széles körben elismertek. Ezt a sokak által
vizsgált területet szerettem volna én is felmérni a községemben, Magyarkanizsán.
A pedagógiai gyakorlataim során a számos pozitív mellett találkoztam negatív példákkal a
sporttevékenységek végzése terén. Leendő pedagógusként foglalkoztatott, hogy mennyire okozói
ennek a szülők, illetve mennyire lenne az ő feladatuk a pozitív példamutatás. Ennek következtében
végeztem el a kutatásaimat 2. és 4. osztályosok körében a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj
Általános Iskolában, ahova én is egykor jártam. A gyermekek válaszai mellett ezért kíváncsi voltam a
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szülők meglátásaira is, így szükséges volt őket is felmérni. Még a tanulók az iskolában a szüleik
befolyásától függetlenül töltötték ki velem a kérdőívet, a szülők ezt a munkálatot otthon végezték el
annak érdekében, hogy az így kapott eredményeket össze tudjam vetni különböző szempontokat
figyelembe véve. A téma fontosságát abban látom, hogy a kapott eredményekkel rávilágíthatok egy
esetleges problémára, és a szülői példáról nyújtott általános kép bemutatásával, a javaslataimmal utat
mutathatok úgy a pedagógusoknak, mint a szülőknek.
2. A család és a gyermeknevelés
A család szót minden ember általában egyéni módon értelmezi. E szó hallatára egyedi vonásokkal
teli kép jelenik meg mindenki előtt. Legtöbbször érzelmileg is reagálnak az emberek, általában pozitív
élmények jutnak eszükbe. A család szót nehéz definiálni, mert nagyon tág fogalom, és sokrétűsége
miatt nehéz egy definícióba foglalni, ezért többféle meghatározás él.
A családszociológiai irodalomban legelterjedtebb az a meghatározás, ami a családtagok közötti
állandó érintkezést, interakciót tartja a legfontosabbnak. Mások szerint a család, mint társadalmi
rendszer értelmezhető (Cseh-Szombathy, 1979). Ez abból adódik, hogy a családtagok interakciói
egymáshoz való viszonyuk által vezethetők le. Ezen kívül figyelembe kell venni a család kapcsolatait
a társadalom egészével. Robert F. Winch A modern család (1963) című könyvében 5 alapvető funkciót
tart fontosnak a család meghatározásánál: az első a reprodukciós folyamat, a második a gazdasági
funkció, a harmadik a „politikai” funkció, amely a konfliktusok megoldására utal, a negyedik a
szocializáló és nevelő funkció, az ötödik a vallási funkció. Másik, gyakran használt felosztás:
termelési, fogyasztási, reprodukciós, pszichés, szocializációs funkció.
A családszociológiai kutatások eredményei nem érthetőek meg, ha a család eseményeit csak a
párkapcsolattól vizsgáljuk, mert a párkapcsolatban szereplő személyek egy másik családból jöttek,
ahol körülbelül két évtizedet töltöttek. Ebben az előző családjukban gyermekként számos normát
tanultak meg, melyet átvisznek az új családjukba, ahol hasznosítják a gyermekként elsajátított
viselkedési normát, ahol szocializálódtak. A szocializáció egy tanulási folyamatot jelent, melynek
során az ember megszerzi azt a tudást, gyakorlati ismereteket, amelyek segítségével be tud illeszkedni
a társadalomba, tehát mondhatjuk, hogy eredményeként kialakul egy alkalmazkodási készség. A
gyermek a társadalom tagjává válik, megtanulja a legfontosabb normákat, értékeket. Az említett
alkalmazkodás kialakulása történhet tudatos oktatással/neveléssel, vagy egyszerűen a szülők
utánzásával. Az utánzással az azonosulás fogalmát is együtt szokták emlegetni, hiszen a gyermek
azzal próbál azonosulni, akit utánoz. Az azonosulás közvetlen is megnyilvánulhat, cselekedetekben,
vagy a látott mintát el is raktározhatjuk, és a későbbiek folyamán évek múltán az elraktározott mintát
elő is vehetjük. Ennek köszönhető, hogy a gyermekek olyan magatartásokat is megtanulnak, amit
tudatosan a szülők sosem tanítottak neki (Cseh-Szombathy, 1979). Agykutatók kísérletekkel
bizonyították, hogy életünk minden egyes pillanata elraktározódik az agyunkban, csak persze erre nem
emlékszünk. Az összes elraktározott dolog pedig befolyásolja a cselekedeteinket. A gyermek már
akkor is mindent „megért”, amikor még nem tud beszélni (Horváth-Szepesi, 2000). A gyermek azt
tanulja meg, amire az emberi környezete megtanítja. Ebből következik a nevelés fontossága és szerepe
a fejlődésben (Vajda, 1994).
3. Sportra és egészséges életmódra nevelés a családban, helyes életrend
Az életrend az egyén mindennapjaiban szokásszerűen visszatérő tevékenységek köre, melynek
kialakítása mindig egyéntől függő és egyénhez igazodó kell, hogy legyen (Bíróné, 2004). Az életrend
középpontjában az egészséges életmód, a rendszeres munkavégzés, pihenés, regenerálódást biztosító
tevékenységek állnak (Tordáné, 2010). Legfontosabb feltétele az egészség megtartása. A kialakítása
bizonyos alapvető arányok megtartását teszik szükségessé, ilyenek a pihenés és munka, aktív és
passzív pihenés, munka és pihenés napi rendszeres elosztása, egészséges és rendszeres táplálkozás,
élvezetek mértéke életkoronként (Tordáné, 2010).
A sport egyfajta eszköz az egyén életrendjének kialakítására (Tordáné, 2010). A sport mint társadalmi
jelenség és sajátos emberi tevékenység mind anyagi mind szellemi téren beletartozik az egyetemes
kultúrába, és vissza is hat a társadalom anyagi és szellemi kulturális termékeire, ezért mondhatjuk,
hogy a sport értékteremtő funkcióval is bír (Bíróné, 2004). A sport, mint nevelési eszköz is nagyon
fontos szerepet játszik (Andrzej Wohl, 1967).
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Magatartásformáló hatása van, erkölcsi meggyőződések kialakításának eszköze, szocializációs hatásai
ismertek, vagyis az egyén szocializációjára is eszköz lehet, és emellett munkáltató funkciója is van.
(Bíróné, 2004) Machalikné (1995) kutatásában megállapította, hogy a gyermekek rendszeres
sporttevékenysége az egészség megszilárdítása szempontjából jelentős hatással bír. Amikor az
egészségről beszélünk, figyelembe kell vennünk, hogy az egészségnek pszichikai, fizikai és szociális
feltételei is vannak. Akkor beszélünk egészséges emberről, ha ezek a feltételek összhangban vannak
(Pucsok, 1990). Az egészséget nem csak orvosi feladatként kell tekintenünk, hanem a nevelési
célokkal összhangban kell értelmeznünk, ezért a nevelés szempontjából az aktív, egészségfejlesztő
oldalt kell kiemelnünk. A sportot az iskolai pedagógiai folyamat mellett az egészségmegőrző
tevékenységre nevelés leghatásosabb színterének tartják (Bíróné, 2004). Mivel ez az egyik
legfontosabb egészségfejlesztő terület, ezért kiemelten fontos, hogy ne csak az iskolában, ahol a
gyermek életének kb. egyharmadát tölti, hanem a családban is sportra ösztönözzék a gyerekeket.
Sokszor előfordul, hogy maga a család az, aki hibás életmódmintát közvetít. Ekkor általában külső,
negatív hatások jutnak kifejezésre mintaként. A szülők, nagyszülők egészségtelenül, rendszertelenül
élnek, ezzel alkalmatlanná válva a mintakép megformálására (Bíróné, 2004). Az olyan családban
viszont, ahol a testmozgás fontos szerepet játszik, beszédtéma a sport, a szülők is
sportoltak/sportolnak, a gyermek nap mint nap ezt látja példaként, és neki is ez egy természetes
igénnyé fog válni az életében. Ha a család támogatja a gyermeket a sporttevékenységben, bátorítja a
testmozgásra, ez pozitív hatással lehet az önbizalomra és a teljesítményre egyaránt (A család szerepe a
sportban, http://szjuszti.oldal.biz/).
A 6-12 éves gyermekek fizikailag a legaktívabbnak számítanak, ezért produktívan kell kihasználni a
szabadidejüket; kerékpározni, barkácsolni, kirándulni kell velük, valamilyen sporttevékenységre
ösztönözni őket, hiszen ebben a korszakban a legajánlottabb valamilyen sportot elkezdeni. A
szabadidő sokoldalú felhasználása, amelyben a sport is megfelelő helyet kap, egyelőre nem megoldott
társadalmi probléma (Bíróné, 2004). Azt kellene elérnünk, hogy a rendszeres testedzés az ember
életének éppoly természetes igénye legyen, mint a munkáját megkönnyítő gépek használata
(Machalikné, 1995). A szabadidőnek két fajtáját ismerjük, a passzív és az aktív pihenést. A passzív
szabadidő eltöltés az, amikor kipihenjük a szellemi és fizikai munkát, a tevékenységünknek nincs
egyéb célja (Andrzej Wohl, 1967). Aktív pihenés folytán olyan tevékenységeket folytatunk, amelyek
során mozgósítjuk a különböző képességeinket. A testnevelés, a különböző sporttevékenységek az
aktív szabadidőben foglalnak helyet (N. I. Ponovarjov, 1966). A szabadidős tevékenységek
rendszerében a különböző sportok fontos szerepet töltenek be, hiszen számos kutatás bizonyította,
hogy a sporttevékenységeknek rendkívül pozitív az egészséges életmódra gyakorolt hatása (PikóKeresztes, 2007).
4. A kutatás bemutatása
4.1. A kutatás helyszíne
Magyarkanizsa községben három önálló általános iskola működik, amelyeknek egyike Jovan
Jovanović Zmaj Általános Iskola. Az iskola központi épülete a Zmaj épület, mely Magyarkanizsán
található, ahol a kutatásomat végeztem. Az objektum több mint száz éves. Az 1980-as évek közepétől
egészen máig Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola néven működik, és a magyar nyelven alsó és
felső tagozaton 324, szerb nyelven pedig 66 felsős diák tanul (a szerb ajkú alsós diákokat egy másik
magyarkanizsai
iskolaépületben
oktatják).
(Bemutatkozunk
http://www.jjzkanjiza.edu.rs/)
Elmondható, hogy a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában nagy igény mutatkozik a
sporttevékenységek iránt, és a pedagógusok büszkén számolhatnak be arról, hogy számos diák
kiemelkedő sikereket ér el.
4.2. Népesség és minta
A kutatás mintáját a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola központi épületének
másodikos és negyedikes tanulói alkották. A vizsgálatban összesen 74 tanuló vett részt, 29 fiú és 45
lány. A kitöltött szülői kérdőívek száma 69, ami azt jelenti, hogy csupán 5 szülő nem küldte vissza a
kérdőívet. A kutatás elvégzésekor a következő megoszlás volt:

162

3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE
4.3. A kutatás célja
A kutatást 2013. december 10-én és 11-én végeztem a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj
Általános Iskolában.
Kutatásom célja az volt, hogy felmérjem, milyenek a gyermekek sportolási szokásai, ha nem
sportolnak, akkor miért, és milyen hatással van az említett tevékenységekre a szülő. Ezért a kérdőívet
a gyermekek mellett a szülők is kitöltötték, hogy betekintést nyerjek, mennyire befolyásolja a
gyermekek életmódját, sporttevékenységét a család, illetve mennyire hasonlít egy gyermek és egy
szülő által kitöltött kérdőív.
4.4. A kutatás hipotézisei és kérdései
A következő hipotéziseket állítottam fel, melyeket a munkám során bebizonyítok, illetve
megcáfolok:
1. A szülők iskolai végzettsége döntően meghatározza a gyermekek sportolási szokásait
2. A szülők sportolási tapasztalata döntően meghatározza a gyermek sportolási szokásait
3. A szülők sportolással kapcsolatos attitűdjei meghatározzák a gyermekek sportolással kapcsolatos
attitűdjeit
4. A szülők többsége pozitív attitűdöket épített ki a sport irányában
4.5. Az adatgyűjtés módszere, eszköze és az eljárás
A kutatásban a kérdőíves kikérdezés módszerét, eszközként pedig a kérdőívet használtam. A
kérdőív zárt típusú, pár kérdésnél konkrét feleletet kell adni. A gyerekeknek szánt kérdőív 30, a
szülőknek szánt kérdőív 31 kérdést tartalmaz. Ezekre kérdéstől függően 2-11 válaszlehetőséget
ajánlottam fel. A kérdéseknél több válaszlehetőséget is megjelölhettek. A kérdőív anonim volt. A
gyerek és a szülői kérdőívek párosítása érdekében az egybe tartozó kérdőíveket megszámoztam.
A felmérést a Zmaj (központi) épületben végeztem, 4 osztályt mértem fel. Egy másodikos és egy
negyedikes délelőttös osztályt, és egy másodikos és egy negyedikes délutános osztályt. A kérdőíveket
az osztály összes tagja kitöltötte, emellett minden egyes diák vitt egy kérdőívet haza a szülőnek is,
melyet másnapra hoztak vissza. Először a tanítókkal ismertettem a kutatásom célját, és menetét. Ezt
követően kijelöltünk egy időpontot, amikor meglátogattam az osztályt, és kiosztottam a páros szülőgyerek kérdőíveket. A szülői kérdőíveket a gyerekek az utasításomra a táskába tették, és ezután a
nekik szánt kérdőíveket a segítségemmel kitöltötték. Biztosítottam a gyerekeket, hogy ez nem
tudásfelmérő, nem kapnak rá jegyet, és a nevüket sem kell sehova feltüntetni, senki sem fogja tudni,
hogy ki-mit válaszolt, tehát a kérdőív anonim. A következő napokra a gyerekek 93%-a visszahozta a
szülői kérdőíveket, vagyis a 74 szülőből 69 kitöltötte a kérdőívet, ami azt mutatja, hogy a szülők
nagymértékben együttműködtek velem a kutatásom megvalósításában. A kérdőívek begyűjtése után az
adatok számítógépbe történő bevitele, majd elemzése következett, ezután pedig a következtetések
levonása.
5. Kutatási eredmények és értékelésük
5.1. A szülők iskolai végzettsége döntően meghatározza a gyermekek sportolási szokásait
Kutatásom elején fontosnak tartottam megvizsgálni, hogy a szülők iskolai végzettsége milyen
hatással van a gyermekek iskolán kívül végzett sporttevékenységére, ugyanis számos irodalom
alátámasztja ezt a feltételezést, és kíváncsi voltam, beigazolódik-e az általam vizsgált populációban is.
A szülők által kitöltött 69 darab kérdőíveken a végzettségre vonatkozó kérdéseket vizsgáltam
összevetve a kérdőív „párjával”, vagyis a gyermekek által kitöltött kérdőívekkel, mégpedig a
sportolásra vonatkozó kérdésekkel. A hipotézisem beigazolódott, mely az alábbi, 1. diagramon
látható. χ2 próbával megállapítottuk, hogy a szülők iskolai végzettsége döntően meghatározza a
gyermekek sportolási szokásait (χ2=23,38; p=0,00).
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1. diagram
A szülő iskolai végzettségének és a gyermek sporttevékenységének kapcsolata
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Nem sportoló gyermekek

A szülő általános iskolát végzett
A szülő három éves középiskolát végzett
A szülő négy éves középiskolát végzett
A szülő egyetemet vagy főiskolát végzett

Az 1. diagramon lila színnel jelöltem azokat a gyermekeket, akik sportolnak és a szülő egyetemet
vagy főiskolát végzett. Jól látható az arány, miszerint ők vannak többségben (21 gyermek). Közepes
arányban találhatók azok a sporttevékenységet folytató gyermekek (piros és zöld szín a sportoló
gyermekeknél), akikhez hozzátartozó szülők négy vagy három éves középiskolát végeztek. Kékkel
jelöltem azokat a sportoló gyermekeket, akiknek a szülei általános iskolát végzett, ők alacsony
számban találhatók meg a populációmban, vagyis csak három ilyen gyermek van.
Ha a minta nem sportoló gyermekeit figyeljük, egyiküknél sem végzett egyetemet vagy főiskolát a
szülő. (0 gyermek). 5-5 nem sportoló gyermek van, akiknél a szülő három vagy négy éves
középiskolát végzett, az összes többinél a szülő általános iskolát végzett.
5.2. A szülők sportolási tapasztalata döntően meghatározza a gyermek sportolási szokásait
A viselkedési mintákat a gyermek az iskolában, családban, és a környezettől is elsajátíthatja, de a
meghatározó viselkedési mintákat természetesen a családi környezetből, a szülőktől hozza. A
rendszeres testedzést, mozgástevékenységet általában az általános iskolával egy időben kezdi el, ezért
a sportra ösztönzés történhet az iskolában is, de nagyrészt a viselkedési mintákból kifolyólag a
családban kezdődik. Korábbi kutatások is bizonyítják, hogy a szülők jelenleg is aktív és korábbi
sporttevékenysége szignifikánsan befolyásolja a gyerekek sportaktivitását. (Pikó-Keresztes, 2007)
Emellett azok a szülők sportolnak felnőtt korukban is, akik ezt fiatal korukban megszerették. (Frenkl,
1974) Ez okból kifolyólag vizsgáltam meg, hogy a gyermekek jelenleg folytatott sporttevékenységére
milyen hatással van a szülők sportolási múltja, illetve jelenlegi sporttevékenysége az én mintámban.
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2. diagram
A szülők hatása a tanulók sportolási szokásainak kialakulására
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A gyermek sportol és a szülő régen sportolt, de a sporttevékenységük nem egyezik
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Gyermek sportol, szülő nem sportolt soha
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Az eredmények bebizonyították, hogy a vizsgált populációban a szülők mintája befolyásolja a
gyermekek sporttevékenységét. A 69 válaszadóból 6 gyermeknek egyezik a sporttevékenysége a szülő
múltbéli/fiatalkori (2) vagy mostani (4) sporttevékenységével, ami egyértelműen a pozitív szülő
ráhatást mutatják, és a szülőknek meghatározott célja van a gyermek mozgásos tevékenységének
kialakításánál. A pozitív élmények mesélése, és a hasonlóan megélt sportélmények ösztönzőleg hatnak
a gyermekre.
A legtöbben (a 2. diagramon piros színnel jelölt) azok a gyerekek voltak (23), akik sportolnak, és
akiknek a vizsgált szülője fiatalabb korában rendszeresen végzett valamilyen sporttevékenységet,
viszont ez nem egyezik a gyermek jelenlegi sporttevékenységével. 13 olyan gyermek van, aki jelenleg
sportol, és a felmért szülője régen is rendszeresen sportolt és/vagy jelenleg is végez
sporttevékenységet, de a sporttevékenységük szintén nem egyezik. E két helyzetben annak ellenére,
hogy a gyermek és a szülő sporttevékenysége nem ugyanaz, maga a mozgás, mint életforma jelen van
a gyermek családi környezetében. A pozitív példa a szülőn keresztül kihat a gyermekre, és nagy a
valószínűsége, hogy a család nagymértékben ösztönzi a mozgástevékenységre.
Ahogy a táblázatban látszik, négy olyan gyermek van, aki jelenleg sportol, de a szülő nem sportolt
soha. Kíváncsi voltam, hogy ezt a négy ifjút ki/mi ösztönözte a mozgásra, ezért megvizsgáltam az ide
vonatkozó kérdéseket. Egy gyermek volt, aki azt jelölte be, hogy kizárólag ő szeretett volna, kettőt a
barátai hívtak, ami pozitívumnak számít, és egy gyermeket pedig a család ösztönzött. Mivel a
kérdőívet a két szülőből csak az egyik töltötte ki, így valószínűsíteni lehet, hogy a másik szülő végez
vagy végzett sporttevékenységet, ezért ösztönözték utódukat is erre.
A 2. diagramon narancssárga színnel jelölt, kilenc olyan gyermek van, aki nem sportol, de a szülő
valaha végzett sporttevékenységet. Ennek az okát is megvizsgáltam. A kilenc gyermekből hatan,
vagyis a legtöbben anyagi okokból nem engedhetik meg maguknak, hogy valami sportra járjanak, ami
eléggé elszomorító, hiszen a szülők valószínűleg nem tudják kifizetni a tagságdíjat, és lehetséges,
hogy ezek a gyermekek kellően motiváltak is lennének a sportra. A 3 megmaradt gyermek közül
kettőnek nincs kedve sportolni, egynek pedig nem engedik, hogy valamilyen sportra járjon. Ennek az
okát sajnos nem tudtam kideríteni. Egy gyermek nem sportol, de a szülő viszont jelenleg is folytat
sporttevékenységet. Neki nem felelnek meg az időpontok más elfoglaltságai miatt.
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13 gyermeknél azt az eredményt kaptam, hogy sem ő, sem a szülő nem végez és nem is végzett soha
semmilyen sporttevékenységet, ami elég magas aránynak számít, a diagramon rózsaszín színnel
jelöltem. Ebből is látszik, hogy a negatív szülői minta ugyanúgy befolyásolhatja a gyermek attitűdjét,
mint a pozitív. Ha a szülőt nem érdekli a testmozgás, nagy a valószínűsége, hogy a gyermeket sem
fogja.
5.3. A szülők sportolással kapcsolatos attitűdjei meghatározzák a gyermekek sportolással
kapcsolatos attitűdjeit
A szülő és a gyerekek számára összeállított kérdőíveimbe is beletettem ugyanolyan kérdéseket,
mely a sportolási attitűdöt vizsgálja, vagyis azt, hogy hogyan viszonyul a bizonyos személy a
sporthoz, mi a véleménye a sporttevékenység jótékony hatásairól. Egy skálát készítettem táblázat
formájában, ahol az alábbi állításra a kérdőívet kitöltő személy egy X-szel megjelölhette, számára
mennyire igaz a felkínált állítás, kijelentés. Az alábbi lehetőségek közül választhatott egy ötfokozatú
skálán: egyáltalán nem (1), kissé (2), közepesen (3), eléggé (4), teljes mértékben (5). A következő
hipotézisemben azt vizsgálom, hogy mennyire hasonlítanak, a szülők és a gyermekek által adott
válaszok az attitűd-kérdésekre, illetve mennyire határozzák meg a szülők sportolással kapcsolatos
attitűdjei a gyermekek sportolással kapcsolatos attitűdjeit.
A 3. diagramon látható, hogy itt is hasonlóan értékelték a nem sportoló szülők és a nem sportoló
gyermekeik az attitűdre vonatkozó kijelentéseket. A legnagyobb eltérés a közérzetre vonatkozó
kijelentésnél látható, amit a nem sportoló gyermekek egy egységnyivel magasabbra értékeltek.
3. diagram
Sportoló és nem sportoló gyermekek sportolási attitűdje
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Megállapítható, hogy az értékek igen közel vannak egymáshoz, mégis úgy tűnik, hogy a sportoló
gyerekek némileg jobb véleménnyel vannak a sporttal kapcsolatos tevékenységekről. χ2 próbával
megállapítottuk, hogy a sportoló gyerekek szerint több barátja lehet annak, aki sporttal foglalkozik
(χ2=9,007; p=0,04) Ez a tapasztalatból adódhat, hiszen köztudott a sporttevékenységek
közösségformáló ereje, és az a gyermek, aki sportol, biztosan szerzett a tevékenysége alkalmával új
barátot.
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4. diagram
Sportoló és nem sportoló szülők sportolási attitűdje
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Megállapítható, hogy a sporttal foglalkozó/foglalkozott szülők némileg jobb véleménnyel vannak a
sporttal kapcsolatos tevékenységekről. χ2 próbával megállapítottuk, hogy a sportoló szülők szerint a
sportoló gyerekek egészségesebbek (χ2=4,471; p=0,03) A testmozgás valóban nélkülözhetetlen az
egészségünk megőrzéséhez, ugyanis többek között megelőzhető az elhízás, a cukorbetegség, a magas
vérnyomás, a tartáshibák, testtartási deformációk kialakulása, lassítja az öregedési folyamatot és
vitálisan tartja a belső szervek működését.
A sportoló/sporttal foglalkozott szülők véleménye szerint a sportoló gyerekeknek jobb a közérzete.
(χ2=11,411; p=0,009) Testmozgás alkalmával az agy endorfin hormont termel, amely
boldogságérzetet vált ki. Ez az érzés a sportolás abbahagyását követően még órákig megmarad,
aminek köszönhetően a gyerekek vidámabbnak és vitálisabbnak érezhetik magukat. Emellett a
rendszeres mozgásnak köszönhetően a gyermekek stressz tűrése is jobb lesz. A sportolás elősegíti a
nyugodt alvást a gyermekeknél.
5.4. A szülők többsége pozitív attitűdöket épített ki a sport irányában.
Az attitűdre vonatkozó kérdések közül a szülői kérdőíveken a 28. kijelentést (A sportolásnak
köszönhetően a gyermekem ügyesebb, jobb teljesítményűvé válhat az iskolában.) és a 29. kijelentést
(Sportolás után jobb lesz a gyermekem kedve, közérzete.) vizsgáltam meg, és megfigyeltem, mennyire
pozitív a szülők általános hozzáállása a sporthoz. Negatív attitűdnek vettem a skálán az 1-es és a 2-es
négyzetbe esett voksokat. Aki a 3-ast ikszelte be, azt tartózkodónak vettem, és aki a 4-est és ötöst
jelölte be, azt pozitív attitűdnek vettem. Az. 5. diagramon láthatóak az eredmények, miszerint a szülők
többsége pozitív attitűdöt épített ki a sport irányában.
5. diagram
Pozitív sportolási attitűd kiépítése
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6. Hipotézisek értékelése az eredményekkel összhangban
A kapott adatok alapján, a kutatás kezdetén felvetett hipotéziseim a következő módon nyertek, ill. nem
nyertek megerősítést:
1. Az általam elvégzett kiértékelés alátámasztja, hogy az első hipotézisem beigazolódott, vagyis a
szülők iskolai végzettsége döntően meghatározza a gyermekek sportolási szokásait
2. A harmadik hipotézisem, miszerint a szülők sportolási tapasztalata döntően meghatározza a
gyermek sportolási szokásait beigazolódott.
3. A negyedik hipotézisem beigazolódott, vagyis a szülők sportolással kapcsolatos attitűdjei
egyértelműen meghatározzák a gyermekek sportolással kapcsolatos attitűdjeit.
4. Az utolsó hipotézisem szintén beigazolódott, miszerint a szülők többsége pozitív attitűdöket épített
ki a sport irányában.
7. Összefoglalás, javaslatok
Dolgozatom egy kutatást mutat be, melyet magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános
Iskola másodikos és negyedikes tanulóival és szüleivel végeztem el. A munkám során a következő
eredményeket állapítottam meg:
A Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola másodikos és negyedikes tanulóinak többsége rendszeresen
végez sporttevékenységet (61%-a), és az ő sportolási szokásaikra döntően kihatással van szülők
sportolási tapasztalata, mivel a követendő mintákat a gyermek a családi környezetből hozza. A
kutatási eredmények alátámasztották, hogy a szülők iskolai végzettsége döntően meghatározza a
gyermekek sportolási szokásait, a 45 sporttevékenységet folytató gyermekből 21-nek a szülője
egyetemet vagy főiskolát végzett.
Kutatásom további részeiben a szülők által a sport irányában kiépített attitűdöket vizsgáltam meg,
vagyis azt, hogy hogyan viszonyul a bizonyos személy a sporthoz. Egy skálán az alábbi lehetőségek
közül választhatott az alany: egyáltalán nem (1), kissé (2), közepesen (3), eléggé (4), teljes mértékben
(5). Megállapítottam, hogy a szülők sportolással kapcsolatos attitűdjei meghatározzák a gyermekek
sportolással kapcsolatos attitűdjeinek kialakulását, emellett a munkám során az a kijelentés is
alátámasztást nyert, hogy a szülők többsége pozitív attitűdöket épített ki a sport irányában.
Munkám során összegyűjtött tapasztalataim alapján az egészséges életrend kialakítása szempontjából
azt javasolhatnám, hogy a gyermekek az iskolai testnevelés órán kívül minél többet végezzenek
sporttevékenységet. A dolgozatomban rávilágítottam arra, hogy bár az iskola az egyik legfontosabb
nevelési színtér, mégis, ami a gyermek életében döntő a mintakövetésben, az mindenképp a család.
Ezért leendő pedagógusként azt tanácsolnám az osztálytanítóknak illetve tanároknak, hogy nagyon
fontos a szülőkkel való jó viszony és együttműködés fenntartása, és a szülők felvilágosítása a gyermek
helyes életmódjának céljából. A szülők sokszor mutatnak negatív követendő példát a gyermekeiknek,
ami gyakran történhet akár tapasztalatlanságból, tájékozatlanságból, féltésből vagy jóhiszeműségből.
Ezért kell minden esetben pozitívan állni a szülőkhöz, megpróbálni a probléma mögé látni, és
rávezetni őket a gyermek helyes életmódjának kialakítására, hiszem az ő példamutatásuk minden
esetben meghatározó. A szülőket be kell vonni a különböző tevékenységekbe, szülőértekezleteken,
fogadó órákon ismertetni velük, mit és hogyan kellene máshogy tenniük. Ahhoz, hogy kialakuljon a
napi szokások között a rendszeres testedzés, mint szabadidő eltöltési forma, nagyon fontos úgy az
iskolai környezet, mint a szülői ráhatás. Amennyiben ez megtörténik a gyermeknél, a későbbi évei
során az ideálisan kialakított életmódja lehetővé fogja tenni, a társadalom teljes körű, egészséges,
munkaszerető tagja legyen, és hogy ő is a pozitív, követendő mintát adja át a jövő generációjának.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTAL AND CHILD SPORTING HABIT
KRISTINA KISS
Mentor: Doc. Dr. Lepeš Josip, Msc. Halasi Szabolcs
Summary
Due to lifestyle changes people carry out more and more research related to sports. This problem
is even more severe among children because the necessity of exercising in childhood is even more
crucial than in adulthood. In a family in which sport is in a focal point, and parents also do some
sports, habitual and healthy lifestyle will become natural for children. The present research
investigates the sports habits of primary school pupils’ in Kanjiža, with a special focus on the
relationship between children’s and parents' sports habits, to be specific, how it is the parents
responsibility to set positive examples for their children. The survey was carried out among second
and fourth grade children and their parents. The pupils filled in questionnaire in school, and their
parents filled them in at home. The results were compared and analyzed form various aspects.
The analysis reveals what impact parents’ sports habits and their educational levels have on their
children’s current sports activities. The research also examined - among others – what similarities and
deviations can be noticed between parental and children's attitudes towards sports activities. The
survey proved that the parents’ attitudes towards sport activities determine their children’s attitudes.
The research results have shown that the examined sample of parents influences children sports
activities.
Keywords: children, parents, sports, lifestyle, attitudes
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EFEKTI PRIMENE GIMNASTIČKIH SADRŽAJA KAO DODATNOG
PROGRAMA U NASTAVI FIZIČKOG VASPITANJA NA RAZVOJ
SNAGE KOD UČENIKA PRVOG RAZREDA SREDNJE ŠKOLE
MARKO LAZAREVIĆ, DANILO RADANOVIĆ, ANA MARIJANAC, DRAGAN MARINKOVIĆ,
SAŠA SEMEREDI
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad

Sažetak
Uzorak ispitanika činilo je 45 dečaka, učenika srednje tehničke škole "Milenko Brzak-Uča" iz
Rume, uzrasta 14-16 godina. Učenici su podeljenji u dve grupe, kontrolnu (20 učenika) i
eksperimentalnu (25 učenika). Kontrolna grupa je pohađala časove fizičkog vaspitanja po redovnom
planu i programu, dok je na eksperimentalnu grupu u periodu od 6 meseci primenjen modifikovani
program sa gimnastičkim sadržajima. Rezultati multivarijatne analize kovarijanse pokazali su da se
dve grupe ispitanika statistički značajno razlikuju u celokupnom sistemu motoričkih varijabli, dok su
rezultati univarijatne analize kovarijanse pokazali da je eksperimentalna grupa imala bolje rezultate u
3 od 4 motorička testa koji procenjuju snagu. Na osnovu dobijenih rezultata autori su potvrdili bitnu
ulogu i široku primenu gimnastičkih sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja.
Ključne reči: dečaci, motoričke sposobnosti, motorički testovi.
1. Uvod
Efekti nastave fizičkog vaspitanja ogledaju se prvenstveno u pozitivnom uticaju na rast i razvoj
mladog organizma, s jedne, i povećanja motoričkih sposobnosti, s druge strane (Višnjić i sar., 2004;
Marković, 2008). Sadržaji gimnastike u nastavnom planu i programu osnovne škole imaju za cilj
prvenstveno pospešivanje pravilnog biološkog rasta i razvoja, kao i zdravstvenog statusa dece.
Programi gimnastike se zasnivaju na učenju bazičnih gimnastičkih veština i samim tim pružaju
mogućnost usvajanja i razvijanja osnovnih motoričkih znanja i sposobnosti. Pored toga što
predstavljaju odličnu osnovu za bilo koji drugi sport, mogu da budu dobra osnova i za dalje bavljenje
sportskom gimnastikom, kao takmičarskom disciplinom, u slučaju prepoznavanja potencijala, odnosno
visokog stepena sposobnosti određenog deteta za ovaj sport (Radanović i sar., 2013).
Životni stil današnje dece uglavnom je podređen sedenju u školi, informatičkim radionicama,
muzičkim školama, školama stranog jezika. Dakle, deca i nakon nastave ostaju u sedećem položaju s
minimalnim kretanjem. Ovakav način života, te loša i brza hrana dovode do toga da sposobnosti dece,
učenika, sve više zaostaju u odnosu na njihov fizički razvoj. Stoga uključivanje učenika u odabranu
sportsku aktivnost ima veliki značaj. Jer čovek nije građen za nekretanje. Naprotiv, on je i opstao,
odnosno razvijao se zahvaljujući kretanju (Findak, 1997). Period u srednjoj školi bitan je u stvaranju
određenih životnih navika kod pojedinaca koji kroz adolescenciju prelaze iz dečaštva u odraslu osobu.
Radne navike, kao i navike redovnog bavljenja fizičkom aktivnošću, stvorene u doba osnovne i
srednje škole traju i u kasnijem životu (Paavola i sar., 2004).
U nastavnom procesu neophodna je primena naučne metodologije za utvrđivanje strukture
antropoloških dimenzija, njihovih relacija i razvojnih karakteristika kao i efikasnih postupaka u
primeni metoda rada, organizacionih oblika, adekvatnog intenziteta i obima opterećenja, i izbora
motoričkih vežbi. Ovakvim pristupom moguće je sprovesti optimalno programiran i homogenizovan
nastavni proces, prilagođen individualnim sposobnostima i osobinama dece i omladine (Višnjić,
2008). Fizičko vaspitanje u školama ima, kao jedan od osnovnih ciljeva pozitivan uticaj na sve
bazično-motoričke sposobnosti. Dodatna fizička aktivnost, prema većini dosadašnjih istraživanja
(Nićin, 2000; Petković, 2007) povećava pozitivne efekte kako fizičkog razvoja, tako i bazičnomotoričke sposobnosti. Programi gimnastike se zasnivaju na učenju bazičnih gimnastičkih veština pa
samim tim pružaju mogućnost usvajanja i razvijanja osnovnih motoričkih znanja i sposobnosti i
predstavljaju odličnu osnovu za bilo koji drugi sport.
Za uspešnu realizaciju programskih zadataka redovne nastave fizičkog vaspitanja neophodno je da
učenici, uporedo sa nivoom fizičke pripremljenosti, poseduju visok nivo tehničko-taktičkih
sposobnosti (Zdanski i Galić, 2002). Utvrđeno je da trenažni rad za povećanje nivoa eksplozivne snage
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utiče snažno na sposobnost mišića za eksplozivno ispoljavanje naprezanja i povećanje nivoa
funkcionalnih sposobnosti (Čoh, 2004). U više različitih istraživanja dobijeno je da 50-60% učenika
školskog uzrasta ima loše držanje tela. Prema Američkom koledžu za sportsku medicinu (1993), 50%
povreda koje se javljaju kod učenika mogu se sprečiti u velikom delu kroz dobro osmišljen trening
snage na času.
Razvoj eksplozivne snage ima i veliki zdravstveni učinak na koštani sastav, pa dostignuta gustina
kostiju u mladosti određuje i gustinu kostiju u odrasloj dobi. Nakon navršene 14. godine, kod većine
dece se rast i razvoj uravnotežuju, u ćelijama postoji dovoljna količina testosterona, te je moguće
postupno usavršavati delove tela koji su odgovorni za snagu (Mišigoj–Duraković, 2008). To ima
pozitivan uticaj na sportsko izvođenje, na povećanje nivoa snage (Faigenbaum i sar., 1996), zatim na
prevenciju povreda (Bielcheck, 1989; Faigenbaum i Schram, 2004) te opšte unapređenje zdravlja.
Takođe ima pozitivan uticaj na psihosocijalne karakteristike tj. unapređenje samopouzdanja,
samopoštovanja i mentalno zdravlje (Faigenbaum, 1995).
Trening snage donosi i određene rizike, pa treba napraviti potrebne korake da bi se ti rizici sveli na
minimum. Ti koraci su: zdravstveni pregled pre započinjanja aktivnosti, pregled opreme kojom će se
vežbati, te plan kako će se vežbe izvoditi, kao i nadgledanje izvođenja vežbi za vreme treninga ili na
času fizičkog vaspitanja (Herbert, 1993).
S obzirom na izloženo, cilj rada je da se ustanove efekti kontinuiranog i standardnog planiranja i
realizacije programskih sadržaja nastave fizičkog vaspitanja, kao i eventualne razlike između dva
modela.
2. Metod
Uzorak ispitanika činilo je ukupno 45 ispitanika prvog razreda Srednje škole "Milenko BrzakUča" iz Rume, podeljenih u dve grupe. Eksperimentalnu, koju je sačinjavalo 25 učenika i kontrolnu,
20 učenika. Kontrolna grupa je pohađala časove fizičkog vaspitanja po redovnom planu i programu,
dok je kod eksperimentalne grupe nastava tokom cele školske godine u prvoj polovini časa posebno
organizovana, isplanirana i metodski vođena primenom gimnastičkih vežbi. Na vratilu je rađeno
njihanje u visu prednjem, sunožni zamasi nazad u uporu prednjem, kovrtljaj napred i nazad u uporu
prednjem, zatim zgibovi i zgibom uzmak. Na krugovima su rađeni razni položaji u uporu kao i u visu
prednjem, stražnjem i uznetom. Na paralelnom razboju izvođeno je njihanje u uporu, potporu, zatim
upor prednjihom, upor zanjihom, prednos u uporu na razboju, saskoci i "propadanja". Od parternih
vežbi rađeni su kolut napred i nazad sa varijantama, stav u uporu i premet strance. Sve vežbe su rađene
uz asistenciju dok učenici nisu savladali pravilno izvođenje. Drugu polovinu časa su radili po
redovnom planu i programu.
Za procenu snage korišćeni su sledeći motorički testovi:
1) Skok udalj iz mesta – za procenu eksplozivne snage
2) Zgibovi – za procenu repetitivne snage
3) Trčanje 30m iz visokog starta – za procenu eksplozivne snage
4) Bacanje medicinke iz stojećeg stava – za procenu eksplozivne snage
Za svaku motoričku varijablu izračunati su osnovni centralni i disperzioni parametri: aritmetička
sredina (AS) i standardna devijacija (S). Značajnost razlika rezultata u motoričkim varijablama između
dve grupe ispitanika utvrđena je primenom multivarijatne analize kovarijanse (MANCOVA) i
univarijatne analize kovarijanse (ANCOVA).
3. Rezultati i diskusija
Pre primene eksperimentalniog tretmana izvršeno je inicijalno merenje kako bi se utvrdilo
zatečeno stanje ispitanika. Grupe su formirane nasumičnim odabirom, a učenici koji su bili u
eksperimentalnoj grupi su pokazali bolje rezultate u 3 od 4 motorička testa, dok su na finalnom
merenju te razlike drastično veće u sva 4 motorička testa. U tabeli 1 možemo videti osnovne parametre
za svaku varijablu, aritmetičku sredinu i standardnu devijaciju, i videti prosečne vrednosti kod
kontrolne i eksperimentalne grupe pre i nakon tretmana. Vidi se da su rezultati nakon
eksperimentalnog tretmana u svim varijablama bolji u odnosu na kontrolnu grupu koja je takođe
napredovala ali ne kao eksperimentalna. Istraživanja su pokazala da se podizanjem nivoa repetitivne i
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eksplozivne snage u nastavi fizičkog vaspitanja deluje na optimalan razvoj unutrašnjih organa,
hormonalnog i lokomotornog sistema (Hollmann i Hettinger, 2000). Dobro osmišljena progresija
eksplozivne snage na času fizičkog vežbanja rezultiraće jačanjem ligamenata i tetiva, što će učenicima
omogućiti da se bolje suoče sa naporima koji ih očekuju u nastavnom procesu i u velikoj meri spreče
moguće povrede (Kramer i Fleck, 1993). Rezultati multivarijatne analize kovarijanse pokazali su da
postoji statistički značajna razlika u celokupnom sistemu motoričkih varijabli (F=5,946, na nivou
statističke značajnosti P=0,00). Ova metoda daje realnu sliku o prisutnim razlikama s obzirom da
anulira razlike sa prvog merenja na taj način što ih uključuje u analizu kao kovarijate. Pretpostavlja se
da je primenjeni trenažni proces pozitivno uticao na transformaciju snage kod ispitanika
eksperimentalne grupe.
Tabela 1.
Osnovni deskriptivni parametri motoričkih varijabli i rezultati MANCOVE i ANCOVE:
Varijabla

Gr.

AS1

S1

AS2

S2

Skok udalj iz mesta

1
2
1
2
1
2
1
2

187,00
184,50
4,24
4,40
5,301
5,457
4,444
4,335

15,679
15,551
2,603
1,729
0,341
0,356
0,689
0,744

194,80
186,00
5,60
4,60
5,139
5,407
5,068
4,610

15,843
17,290
3,109
1,536
0,334
0,350
0,723
0,791

Zgibovi
Trčanje 30m iz visokog
starta
Bacanje medicinke iz
stojećeg stava

F=5,946

f

p

3,015

0,09

8,434

0,00

5,739

0,02

10,47

0,00

P=0,00

Legenda: Gr.=grupe (1=eksperimentalna, 2=kontrolna); AS1=aritmetička sredina eksperimentalne
grupe prvog merenja; S1=standardna devijacija eksperimentalne grupe prvog merenja;
AS2=aritmetička sredina eksperimentalne grupe drugog merenja (nakon tretmana); S2=standardna
devijacija kontrolne grupe drugog merenja; f=f-test univarijatna analiza kovarijanse; p=statistička
značajnost univarijatne analize kovarijanse; F=F-test multivarijatne analize kovarijanse;
P=statistička značajnost multivarijatne analize kovarijanse
Rezultati univarijatne analize kovarijanse pokazuju smer razlika, u korist eksperimentalne grupe
koja je pokazala bolje rezultate u 3 od 4 motorička testa na nivou značajnosti p=0,05. U varijabli Skok
udalj postoje razlike koje nisu statistički značajne ali se vide bolji rezultati eksperimentalne grupe.
Slična istraživanja imamo kod (Marković, 2007), kod kojih je takođe bilo napretka u motoričkim
sposobnostima. Kada učenici nauče pravilno izvođenje tehnike, mnogo lakše i brže izvode zadate
elemente. Prema (Ivanović M. i Ivanović U., 2013), koji su istraživali sportiste i nesportiste muškog
pola u adolescenciji takođe vidimo razlike u snazi, brzini itd. Na osnovu rezultata vidi se da je
napredak prikazan u gornjim ekstremitetima učenika. Učenici u tom uzrastu su već u pubertetu i
logično je da se snaga povećava. Nakon 15. godine razvoj snage kod dečaka se nastavlja (Zdanski i
Galić, 2002). Učenici srednjih škola, koji su ušli u pubertet pokazuju značajan napredak u snazi i
brzini koji se nastavlja tokom tinejdžerskog doba (Berk, 2005). Učenici u srednjim školama su manje
fizički aktivni što ujedno ima i snažan uticaj na njihov antropološki status (Edwards i Tsouros, 2009).
Zaključak
Rezultati pokazuju da je uticaj pomenutih gimnastičkih sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja
doveo do statistički značajnih promena u snazi kod ispitanika. Može se pretpostaviti da su ove
pozitivne promene nastale kao rezultat pravilnog metodičkog oblikovanja redovne nastave fizičkog
vaspitanja i tretmana u procesu planiranja i programiranja, doziranja, distribucije i kontrole
primenjenih opterećenja, kao i povećanja intenzifikacije nastavnog rada u skladu sa autentičnim
potrebama ispitanika. Takvim radom se u procesu realizacije redovne nastave fizičkog vaspitanja sa
ispitanicama doprinelo optimalnom režimu rada pojedinih organskih sistema i organizma u celini, što
je omogućilo racionalan i efikasan proces njihove adaptacije na primenjena opterećenja. Povećanje u
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mišićnoj snazi tokom detinjstva i adolescencije neće samo predstavljati dobru osnovu za razvoj snage
u kasnijim periodima života, već će deca i adolescenti poboljšati sigurnost u svoje fizičke sposobnosti.
Kako je ovo pilot istraživanje dalo dobre rezultate, smatra se da bi istraživanje na većem broju
ispitanika bilo od velike koristi.
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GYMNASTIC EXERCISES AS ADDITIONAL PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION THE EFFECTS ON STRENGTH DEVELOPMENT IN FIRST GRADE HIGH SCHOOL
STUDENTS
MARKO LAZAREVIĆ, DANILO RADANOVIĆ, ANA MARIJANAC, DRAGAN MARINKOVIĆ,
SAŠA SEMEREDI

Summary
Sample consisted of 45 boys, first grade students of high school, "Milenko Brzak-Uča" from
Ruma, aged 14-16. Two groups were formed, the control one (20 students) and the experimental one
(25 students). Students from the control group have attended physical education classes of the regular
curriculum, while on the experimental group, for the period of 6 months, the modified program with
gymnastic exercises have been applied. Results of multivariate analysis of covariance showed that the
two groups of respondents differ significantly in the overall system of motor abilities variables.
Results of analysis of covariance showed that the experimental group has better scores in 3 of 4 motor
ability tests, which are used for strength assessment. Based on these results it can be concluded that
gymnastic exercises are crucial and widely applicable in physical education.
Keywords: boys, motor abilities, motor tests
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A CSALÁD SZOCIÁLIS STÁTUSZA ÉS AZ ALSÓS TANULÓK
MOZGÁSOS TEVÉKENYÉGE
JOSIP LEPEŠ
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Összefoglaló
Kutatási adatok alapján jól ismert tény, hogy a hátrányos helyzetű családok szegény, iskolázatlan
szülők gyermekei igen komoly induló hátrányokkal kezdik el iskolai pályafutásukat
Kisgyermekkori kognitív készségeik gyakran olyan jelentős elmaradást mutatnak kortársaikhoz
képest, melynek behozására többnyire csak jó minőségű, hosszabb időn át tartó, kompetens
kompenzáló programok képesek. Ezeknek az ellensúlyozó tényezőknek a hiányában a hátrányos
helyzetű gyermekek iskolai pályafutásuk során olyan mértékű hátrányokat halmozhatnak fel,
melyeknek kiegyenlítésére a közoktatásban eltöltött 8-12 év sem elegendő
Kulcsszavak: család, szociális státusz, relációk, sport, iskolás gyermek,
Bevezetés
A vajdasági életkörülményket ismerve kiemelten fontos feladatként jelentkezik a szociálisan hátrányos
helyzetű iskoláskorú tanulók rizikómagatartásának mérsékelése, visszaszorítása. A szülőkkel,
tanulókkal de a pedagógusokkal is sürgőssé vált a helytelen táplálkozási szokásokból, a mozgás
hiányából és az iskolai stressz hatásából adódó problémák kezelési lehetőséheinek feltárása.
Megállapitott tény, hogy a az óvoda elhagyása és az iskolába lépés nagy módosulás a gyermek
élettörténetében. Az óvodai élet mesés, játékos világát a jóval teljesítmény-centrikusabb iskolai
kötöttség-halmaz váltja fel. A családokra is más feladatok hárulnak, hiszen kooperatív közvetítőként
kell, hogy segítsék mind gyermekeik, mind a tanitók munkáját. Komoly probléma elé kerül a tanitó, ha
a szülő nem támogatja megfelelően gyermeke tanulmányait és ilyenkor jön a kérdés mi a teendő? A
tanitónak állandóan figyelnie kell a képességeket, az életkori adottságokat és a külső hatótényezőket.
Komoly konfliktusforrás az is, hogy a pszichikus fejlődés nem párhuzamos az életkorral. Az iskolai
nevelés problémáit elemezve a horgosi Október 10. Általános Iskolában arra a felismerésre jutottunk,
hogy a szociálisan hátrányos helyzet negatívumai nem elsősorban a kognitív képességek fejlettségi
szintjének az elmaradásában mutatkoznak, hanem a pszichoszociális és az érzelmi nevelés terén. A
csoporthatások az alsó tagozatban már kezdenek kibontakozni, a szociometrikus pozíció egyre
fontosabbá válik. A tanitónak az alsó osztályokban érdemes a csoporterőket a vetélkedés, a
teljesítmény fokozása és a megfelelő életmód kialakításának érdekében felhasználni. Ennek kötetlen,
szabad kivitelezése az iskolában a délutáni mozgásos tevékenységek lehetőségeit figyelembe véve
képzelhető el olyan eszközökkel, amelyek biztosítják a sikert. Ilyen lehet például a mozgás, a
mozdulattal való önkifejezés. Az iskolai alsó osztályos mozgásprogram elsődleges célja a teljes
boldog élet megélése, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése a mozgásos aktivitás (közösségi
cselekvés) által.
A szocio-ökonómiai háttér értékelése számos ellentmondást rejt magában. A gyermekkorban
folytatott vizsgálatok némelyike azt az eredményt hozta, hogy ezen életkori állapot mentes a felnőtt
korúak társadalmi helyzetével konvergáló egészségi különbségektől. Más elemzések szerint a felnőtt
korúak egészségi állapotát döntően megszabja a gyermekkorú egészségi státusz. A józan ész persze
inkább azt ismertetheti fel, hogy a gyermek – szülő kapcsolatban a szülő aktuális társadalmi helyzete
nem determinálja azt, hogy milyen egészségi paraméterekkel bír a gyermek. Azt viszont határozottan
körvonalazza, hogy milyen lesz felnőttként a gyermek egészségi állapota. Egyfajta időbeli eltolódással
van tehát dolgunk. Hiszen alapvető, hogy a gyermek teherbíró képessége formálja a felnőtt
egészségét, és fontos a táplálkozás milyensége is.
Kutatásból,amelyet Vajdaságban végeztek el 680 kisiskolás felmérésével kiderül, hogy a család
szociális státusza nagy hatással van a gyermekek mozgásos tevékenységére. A szülők munkahelyi
helyzete meghatározó tényezőként jelentkezett a felnőttek és a gyermekek mozgásos tevékenységének
gyakoriságánál (Maksimović és Matić (2006). A szülők szociális státusza és az általános iskolás
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gyermekek mozgásos tevékenysége közötti összefüggést állapitották meg Vajdaság öt városában 364
szülő részvételével. A kutatás csak megerősitette, hogy a megfelelő szociális dimenziók pozitivan
befolyásolták a család és igy a gyermekek mozgásos tevékenységét is (Mikalački, Hošek-Momirović
és Balla (2006). Nagyszámú kutatás foglalkozott az iskoláskor előtti és a kisiskolások mozgásos
tevékenységének kapcsolatával a család szociális státuszának figyelembe vételével ( Poest,Williams,
Witt, Atwood, 1989; Davison, Cutting, Birch, 2003; Đorđić, 2007; Đorđić, Balla, 2006). Generálisan
megállapitható, hogy a családi légkör különösen a szülők mozgásos szokásai döntően hatnak a
gyermekek mozgásos szokásainak kialakulására.
A koherencia érzés kialakulásában nagy szerepe van a családnak és a környezetnek, hiszen
kimondottan a gyermek első éveiben alakul ki a stabilitás a jutalmazó és gátló folyamatok által
(Konkoly, 2008). Az esélyteremtés alapja a szalutogenezis három ponton is csatlakozik a koherens,
boldog emberi lét megteremtéséhez, ezek: a személyes jól-lét, az én-hatékonyság és a tanult
leleményesség, ami az esélyteremtés fontos része lehet (Konkoly, 2008). A fizikai aktivitás az
egészséges életmóddal együtt járva kihat az életminőségre, és ez összefügg az egészséggel (Vullemin,
Boinin, Bertrais, Tesser, Oppert, Hercberg, Gullemin és Briancon, 2005). A testnevelés jelentősége a
primordiális prevenció kapcsán jelentkezik (Tari-Keresztes, 2009). A mozgásos tevékenységek hatását
az életminőség javulása, a szemléletben bekövetkezett változás és az életben elfoglalt helyzet
bizonyítja. A mozgásos aktivitás protektív hatását elsősorban a mozgás során megélt flow élmény
Csíkszentmihályi (2001) és a társas együttlét adja. Hiszen hangulatjavító hatása is van a mozgásnak,
valamint csökkenti a stresszt (Biddle és Mutrie, 2001; Anderson és Brice, 2011; Dasilva, Guidetti,
Buzzachera, Elsangedy, Krinski, és De Campos, 2011). A sport a társadalmilag leszakadt rétegek
felzárkózásának lehetősége is lehet (Borkovits, 2013a, Egressy, 2005). Az anyagi helyzet
meghatározza az egyének élretmódját, a szociális háttér befolyásolja az egészség magatartást ( Schaub,
2010; Schaub és Bácsi, 2011; Borkovits, 2012).
A szociális státusz hatása a mozgásfejlődésre
Tanulmányok rámutatnak, hogy szociális státusz vizsgálata alkalmával
észlelt hátrányos
életkörülmények fokozhatják a csecsemő, kisgyermek jelentős elmaradottságát a mozgásfejlődésben,
a motoros problémák miatt, az esetek többségében előrevetíti az iskolában megjelenő tanulási
nehézségek lehetőségét. A mozgásfejlődés zavarai általában valamilyen motoros funkciót érintenek,
ezek visszahatnak a beszédfejlődésre, nyelvi készségekre is. A mozgásfejlődés minden szakasza
jelentőséggel bír, figyelemfelkeltő, ha kimarad ebből a fejlődésből például a kúszás szakasza. A
különböző motoros funkciók, nagymozgás, finom mozgás szoros összefüggést mutat a későbbi írásos,
rajzolásos, olvasási feladatok megfelelő teljesítésével.
A szakemberek több, mint egy évtizede rámutattak a tanulási zavarok mellett társdeficitként
megjelenő pszichoszociális zavarokra (Balogh és Tóth, 1997) illetve figyelemzavarra, hiperaktivitásra
(Gyarmathy, 1998). Ez megerősítést nyert azokban a kutatásokban, ahol alátámasztották a tünetek
együttjárásának hipotézisét és kimutatták a szociális problémák jelenlétét a mozgáskoordinációs
zavarokkal küzdő gyerekeknél (Tseng, Howe, Chuang és Hsieh, 2007), (Dewey, Kaplan, Crawford és
Wilson, 2002). Az eredményekre támaszkodva feltételezhető, hogy a motoros problémák
csökkentésével és más okokból fennálló tanulási zavarok kiküszöbölésével a pszichoszociális
problémák is megelőzhetővé válnak, amik a gyermek nem megfelelő iskolai teljesítménye miatt
jelentkeznek. A motoros funkciók, az idegpályák ingerlésével javíthatók, a fejlesztés nyomán fellépő
jobb iskolai teljesítmény, az írás, olvasás, számolás terén jelentkező eredmények és a vele járó pozitív
élmény kihathatnak az aktivitás és figyelem fokozódására is, hiszen megszűnik a sikertelenség miatt
fellépő kedvetlenség, ami az iskolai munka iránti érdektelenséghez vezetett. Az előnytelen szociális
státusz ismerete a tanitó részéről felhívja a gyerekekkel foglalkozó szakemberek figyelmét arra, hogy
mennyire fontos a hátrányos helyzetből eredő tanulási zavarok kiváltó okainak korai felismerése, az
okok megszüntetése vagy csökkentése fejlesztéssel és az eredmények elérése után a későbbi
figyelemmel kísérés is.
Az ingerszegény közegbén élő gyermekek között több a mozgáskoordinációs zavarokkal küzdő
gyermek és bizonyitott, hogy rosszabb eredményeket értek el a figyelmi funkciók mérésénél, az
olvasási készségeket felmérő feladatoknál, társdeficitként szocializációs problémák merültek fel.
Gyakorlatban bizonyítást nyert a mozgás, finommozgás hatása a tanulásra – rajzolási technikák
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elsajátítására, betűk írására. A motoros deficit kiváltó okként jelenik meg a tanulási nehézségeknél. Az
továbbra is kérdés, hogy magát a motoros deficitet milyen mértékben váltja ki a szociális státuszból
eredő hátrányos helyzet. Feltételezhetően az elkövetkező kutatások ezen összefüggéseket fogják
vizsgálni.
A család szerepe a gyermekek fejlődésében
Ma már elfogadott tény, hogy ,,a pedagógia legáltalánosabb feladata az egyén szocializálása,azaz
magas szintű társadalmi funkciók és feladatok ellátására történő felkészítése”. A testnevelés
mozgásanyaga önmagában is személyiségfejlesztő hatású, hiszen az ember csakis pszichoszomatikus
voltában értelmezhető, de igazán akkor tekinthető a nevelési folyamat funkcionális részének, ha a
kognitív és affektív szféra, elsősorban a jellem is fejlődik, s ezáltal értékes szokások alakulnak ki
(Rókusfalvi, 1980, 276. o.). Bábosik (2004, 29. o.) szerint „az egészség fenntartását szolgáló
magatartásformák közül mindenekelőtt a mozgást kell kiemelni”.
A családnak a nevelésben játszott kitüntetett szerepe kiemeli a család pedagógiai felelősségének
kérdését. Kényes pontja ez az egész társadalomnak. A családok számot tevő része ugyanis bizonyos
okok miatt nem tud megfelelni ennek a feladatnak és a feladattal összefüggő felelősségnek” (Kalapács,
1990, 39. o.). A probléma éppen abból adódik, hogy nagyon sokféle család van, s így igen
sokféleképpen értelmeződik a gyerek életszükséglete. Nyilvánvaló, hogy lumpen családnál a lumpen
életvitel szükségletei és készségei tanulhatók meg stb. E probléma ráirányítja a figyelmet a családdal
kapcsolatos össztársadalmi gondoskodás szükségességére.
A szegénység következményeiként is értelmezhető növekedési és fejlődési hatások alapján a
gyermekorvosok már korábban „kemény adatokat” szolgáltattak. Bizonyított az, hogy tartós a
malnutritio következtében mérhetően változik:
a/ a testméretek és a testarányok korfüggő növekedési mintázata, sebessége és tempója,
b/ a csontfejlődés menete
c/ a biológiai érettség kialakulásának időpontja.
A humánbiológusok a fentieket kiegészítették azzal, hogy a tartós malnutritio következtében lassul a
motorikus fejlődés és jelentősen csökken a habituális fizikai aktivitás is. Több megfigyelés utal arra is,
hogy a gyermekkori malnutritio fokozott kockázatot jelent a fiatal felnőttkori obesitas kialakulására is.
Kutatás bemutatása
Célkitűzés
A hosszmetszeti elemzés célja összehasonlítani a hátrányos helyzetű és a rendezett körülmények
között élő tanulók fizikai aktivitás és a családi háttér azon hatásait, amelyek a gyermekek szomatikus
fejlődésének jellemzőivel, a testösszetételt leíró becslésekkel és a motorikus próbák eredményeivel
megbízhatóan számszerűsíthetők. Célkitűzésünket a következő kérdések megválaszolásával kívántuk
megvalósítani: 1. Van-e humánbiológiai különbség a vizsgált két minta (rendezett körülmények között
élő tanuló, és a hátrányos helyzetű tanuló) testméretei, testösszetétel és motorikus jellemzői között
vizsgálatonként? 2. Van-e humánbiológiai vagy statisztikai különbség a két minta kinantropometriai
jellemzőinek korfüggő fejlődésmenetében?
Hipotézis
Ho A hátrányos helyzetű és a rendezett körülmények között élő tanulók antropometriai és motoros
teljesitményei között szignifikáns különbség tapasztalható.
H1 A hátrányos helyzetű és a rendezett körülmények között élő tanulók közötti különbségek a
hátrányos helyzetű tanulók gyengébb teljesitményeiből erednek.
Anyag és módszerek
Az antropometriai és a motorikus teljesítmény vizsgálatot 2014. márciusában végeztük Horgoson. A
vizsgálatban 128 tanuló adatait rögzítettük. Ez a létszám vizsgálatonként csak kismértékben változott,
igy a végleges elemszám a hiányzások következtében sem csökkent jelentősen.
A vizsgáltak csoportba rendezésekor a gyermekek naptári életkora mellett (az adatfelvétel alkalmával
6,5- 10,5 év között) a minták teljes függetlensége volt a meghatározó vezérlő elv. A 128 gyermeket
két csoportba rendeztük, de egy gyermek csak egy csoportba került besorolásra. 1. A rendezett
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életkörülményű (a továbbiakban: A1) csoportba soroltuk azokat a gyermekeket, a vizsgálat időtartama
alatt rendesen látogatták az iskolát a család pedig nem kapott szociális támogatást. E mintában a
vizsgáltak fizikai aktivitását csak az órarend szerinti testnevelés órák jelentették. Az iskolán kívüli,
rendszeres fizikai aktivitás gyakorisága a mintában értelmezhetetlenül kicsi volt. Ezek a tanulók
fizikailag aktívabbnak, bár ők sem sportolók. Heti rendszeres fizikai aktivitásuk, a kötelező délutáni
foglalkozásokkal együtt: 5×45 perc. 2. A hátrányos helyzetű tanulók csoportja ( a tivábbiakban A2).
A szociális támogatás kritériumát az érvényes mércék alapján határoztuk meg. Ezek: munkanélküli
segély, szociális segély, gyermekét egyedül nevelő szülő, háromnál több gyermek a családban,
tartósan sérült vagy beteg gyermek a családban.
Az antropometriai jellemzés során szakirodalmilag elfogadott humánbiológiai technikákat
alkalmaztunk. A konstitúciót a nemzetközileg elfogadott metrikus és plasztikus index-párral
jellemeztük. A tápláltsági állapot becslésére kiszámoltuk a testtömeg indexet, a relatív testzsír
Csoportjaink motorikus teljesitményét a következő próbában elért eredményekkell minősítettük.
‒ gyorsaság (20 m futás, lapérintés)
‒ hajlékonyság (törzshajlitás előre e terpeszben ülve)
‒ egyensúly (dinamikus, statikus egyensúly-nyitott szemmel, statikus egyensúly-csukott
szemmel)
‒ erő (távolugrás helyből, függés hajlitott karral, felülések
‒ gyors helyzetfelismerés (nyolcas futás törzshajlitással)
‒ koordináció (csúszólépés, labda dobása és elkapása , labdavezetés helyben)
‒ ritmusérzék (ritmusváltásos futás )
Az adatok elemzéséhez az SPSS 20.0 statisztikai programot alkalmaztuk. Munkánkban a szociális
helyzetük alapján felosztott csoportok antropometria mutatóinak, motoros képességeiknek és
labdaügyességüknek bemutatásához leíró statisztikát alkalmaztunk, amiben kimutattuk a csoportok
változónkénkénti átlagát, szórását, valamint a csoportok közötti (hátrányos helyzetű és normál
képességű) különbségek feltárásához kétmintás t-próbát használtunk, minden változónál.
Eredmények és megbeszélés
A csoportosítási szempontoknak nem volt hatása a testmagasság mintánkénti növekedési sebességére,
de a hátrányos helyzetű gyermekek szignifikánsan alacsonyabbak voltak. A statisztikai valószínűségek
alapján a termet következetes különbségében a genetikai hatásokat kizártnak tekintjük, a következetes
differenciát a környezeti retardáló hatásaként értelmezzük. A vizsgált mintában a legnehezebbek a
rendezett körülmények között élő tanulók, akiknél a testtömeg növekedési sebessége is a legnagyobb,
de a hátrányos helyzetű tanulók testtömege is gyorsabban nőtt, mint a korábbi kutatási mintákban
szereplőké. A tömeg csoportonkénti különbségei és eltérő növekedési sebessége alapján meglapozott
következtetést nem vonhatunk le, ez csak a tápláltsági állapot változása ismeretében lehetséges. A
BMI évenkénti növekedése a rendezett körülmények között élő tanulók és a hátrányos helyzetűek
között statisztikailag egyforma. Jellemző az A2 csoportban a túlsúlyos és elhízott fiúk relatív
gyakorisága. A zsírakkumuláció a hipoaktív életmódjukkal és az egészségtelen táplálkozásukkal
egyaránt kapcsolatban van, vagyis ez a differencia is környezeti hatás eredménye. Vizsgáltjaink testi
felépítésére, testösszetételére és e jellemzők naptárikorfüggő változására vonatkozó hipotéziseink
fenntartás nélkül tarthatók. A motorikus teljesítmények változására vonatkozó null és kutatási
hipotéziseink tarthatók
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1. táblázat:
A hátrányos helyzetű és a rendezett körülmények között élő tanulók motoros képességei
Csoportok új
Átlag
felosztása
A2
57,75
20 m futás
A1
46,72
A2
348,67
Akadálypálya hátrafelé
A1
241,11
A2
15,40
Lapérintés
A1
19,72
A2
31,67
Törzshajlitás ülve
terpeszben
A1
39,17
A2
110,67
Távolugrás helyből
A1
130,94
A2
85,00
Fűggés hajlitott karral
A1
122,72
A2
18,36
Felülések
A1
25,94
A2
2,80
Dinamikus egyensúly
A1
3,00
145,53
Stat. egyensúly nyitott A2
szem
A1
192,78
71,79
Stat. egyensúly csukott A2
szem
A1
90,31
A2
291,77
Nyolcas futás
A1
225,61
A2
214,13
Csusztatott lépés
A1
155,83
A2
3,13
Labda dobása és
elkapása
A1
3,83
A2
2,13
Labdavezetés helyben
A1
3,78
t-kétmintást-próba; p -szignifikancia szint (p<0,05).
Változók

Szórás
16,869
5,062
123,551
70,316
4,085
2,675
5,924
5,113
33,980
24,625
145,496
114,605
9,966
6,384
,561
,000
65,412
30,641
53,386
56,262
71,891
31,035
70,391
19,728
2,167
2,121
1,885
2,211

T

p
2,622

,014

3,139

,004

-3,652

,001

-3,905

,000

-1,985

,056

-,821

,418

-2,618

,014

-1,518

,139

-2,732

,010

-,963

,343

3,115

,007

3,368

,002

-,935

,357

-2,272

,030

A leiró statisztikából megállapitható, hogy a többségi tanulók jobb eredményeket értek el a hátrányos
helyzetű tanulóktól és ez statisztikailag is szignifikáns a 20 m futás (t=2,622; p=0,014), akadálypálya
hátrafelé (t=3,139; p=0,004), a lapérintés (t=-3,652; p=0,001), a törzshajlitás ülve terpeszben (t=3,905; p=0,000), a felülések (t=-2,618; p=0,014), a statikus egyensúly nyitott szemmel(t=-2,732;
p=0,010;), a nyolcas futás ( t=3,115; p=0,007), a csusztatott lépés (t=3,368; p=0,002) és a
labdavezetés helyben (t=-2,272; p=0,030) változóknál.
A táblázatból jól látható, hogy szignifikáns különbségek jelentkeztek a hátrányos helyzetű és a
többségi tanulók kondicionális és koordinációs képességei között. Minden szignifikáns különbség
esetében a hátrányos helyzetű gyermekek produkálták a gyengébb eredményeket. Ez különösen fontos
ha tudjuk, hogy a tanulási képességek nivóját erőssen befolyásolják a kondicionális és a koordinációs
képességek fejlettségi mutatói. A kondicionális képességekben jelentkező lemaradás a hátrányos
helyzetű gyermekek részéről arr utal, hogy ezek a gyermekek fokozatosan lemaradnak a fejlődésben,
és ezáltal csökken munkabiró képességük is. Jól kivehető, hogy a gyorsaság (2o méteres futás), a
hajlékonyság (törzshajlitás előre terpeszben),az erő (felülések) mint alapképességek már szignifikáns
lemaradást mutatnak y hátrányos helyzetű gyermekek részéről. Mivel ezeknek a képességeknek a
fejlettsége meghatározza a tanulók sikeres teljesitését a testnevelési tevékenységekben alig várható el,
hogy a hátrányos helyzetű gyermekek sikerélmény hiányában szivesen kapcsolódjanak úgy az iskolai
mint az iskolán kivüli mozgásos tevékenységekhez. Igy viszont a kialakuló passzivitással teljesen
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kizárják magukat a sport és a mozgásos tevékenységek alapján kialakuló társadalmi történésekből. A
sikeres tanulási felzárkozás szempontjából fontos koordinációs képességek fejlettségének tekintetében
is (egyensúly, gyors helyzetfelismerés, koordináció, ritmusérzék) lemaradást tapasztaltunk a
hátrányos helyzetű tanulók esetében.
Összegzés
Az emberré válás korábbi szakaszaiban élt emberfélék életminőségét elsősorban a természeti
környezet befolyásolta. A Homo sapiens esetében azonban már a társadalmi-gazdasági tényezők
szerepe a döntő az életminőség kialakításban, amely jól mérhető a testméretek és a testösszetétel
paramétereivel is.
A hátrányos helyzetű családok szegény, iskolázatlan szülők gyermekei igen komoly induló
hátrányokkal kezdik el iskolai pályafutásukat. Elemi alapkészségeiket tekintve, a társadalom átlagát
képviselő gyermekekhez képest mintegy fél-másfél szórásegységgel vannak lemaradva
Az elmúlt évtizedekben a nevelés területén felértékelődnek azok a területek, ahol intenzívebben és
hatékonyabban folyhat a nevelés. Ilyen terület lehet a testnevelés. A testneveléssel erkölcsi, akarati
tulajdonságokat gyakorlati készségeket fejlesztünk a gyermekben, és felkészítjük őket az egészséges
életmódra, valamint a munka világában történő helytállásra. A mozgás során pozitív élményeket
szerezve lehetőség nyílik a testi, szellemi, érzelmi energiák újrateremtésére. A szülő iskolai
végzettsége és a gyermek iskolához, testneveléshez való viszonya között összefüggés található. A
többség beletörődik saját sorsába, és nem motivált az iskolai tevékenységekre. A szülői támogatás
hiányában a gyermek magára van utalva, így a tanitóra nehéz feladat hárul.
A bizonyított és általános (tehát nemcsak egy-egy tulajdonságot érintő) fizikai teljesítmény csökkenés
felveti az iskolai testnevelés tartalmi reformjának a halaszthatatlanságát és a testnevelést oktatók
képzési törzsanyagának a bővítését is. Amennyiben a tanítóképzés egyik deklarált célja az, hogy a
végzettek testnevelést is taníthatnak, az alapvető mozgásformákat és az alkalmazható eszközöket
alkalmazható szinten kell megismerniük.
IRODALOMJEGYZÉK
Balogh, L., Tóth, L. 1997. Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből I. Tanulmánygyűjtemény.
Debrecen: KLTE, 321.
Borkovits Margit 2012. The impact of social background and nutrition on physical performance–
educational survey. Word Leisure Congress, Rimini. 2012. 09. 30.–10. 3.
Borkovits Margit 2013a. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek testnevelési teljesítményének
vizsgálata. Iskolakultúra, 23. 1. sz. 3–9.
Biddle, S. J. H. és Mutrie, N. 2001. Psychology of physical activity. Routledge, London.
Csíkszentmihályi Mihály 2001. „Flow” - Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai
Kiadó, Budapest. 20.
Dasilva, S. G., Guidetti, L., Buzzachera, C. F., Elsangedy, H. M., Krinski, K. és De Campos, W. 2011.
Psychophysiological response to self-paced treadmill and overground exercise. Medicine and
Science Sports and Exercise, 43. 6. 1114–1124.
Davison, K.K., Cutting, T. M., Birch,L.L. 2003. Parents’ activity-realted parenting practices predict
girls’ physical activity. Medicine & Science in Sports& Exercise, 35 (9), 1589-1595.
Dewey D., Kaplan BJ., Crawford SG., Wilson BN. 2002. Developmental coordination disorder:
associated problems in attention, learning, and psychosocial adjustment. Human Movement
Science, 21(5-6):905-18.
Gyarmathy Éva 1998. Tanulási zavarok szindróma a szakirodalomban. Új Pedagógiai Szemle
,XLVIII. évf. 59-68.
Đorđić,V. 2007. Fizička aktivnost predškolske dece. U G. Bala (ur.) Antropološki status i fizička
aktivnost dece i omladine (str.331-363. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Đorđić,V., Bala, G. 2006. Fizička aktovnost predškolske dece. U G. Bala (ur.) Antropološki status i
fizička aktivnost dece i omladine (str.57-74). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Halaši,Sabolc.,Lepeš,Josip 2010. Razlike u motoričkim sposobnostima i telesnoj kompoziciji između
dečaka i devojčica od 7 godina. Sportske nauke i zdravlje, 2,(1),75-79.
Kalapács.János 1990. A döntés iskolája.. OPI, Budapest.

180

3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE
Konkoly Thege Barna 2008. A szalutogenetikus megközelítés lehetőségei az esélyteremtésben. In:
Kopp Mária (szerk.): Magyar lelkiállapot. Semmelweis Kiadó, Budapest. 64.
Nataša Sturza Milić 2009. Identifikacija motorički darovitih učenika mlađeg školskog uzrasta,Visoka
škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Vršac
Maksimović, N., Matić, R. 2006. Socioekonomske karakteristike kao determinante u fizičkoj
aktivnosti roditelja i njihove dece. U G. Bala (ur.) Antropološki status i fizička aktivnost dece i
omladine (str.257-264). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Mikalački, M., Hošek-Momirović, A., Bala, G. 2006. Povezanost socijalnog statusa roditelja sa
fizičkom aktivnošću učenica osnovnih škola. U G. Bala (ur.) Antropološki status i fizička
aktivnost dece i omladine (str.249- 256). Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Poest, C. A., Williams, J. R., Witt, D. D.&Atwood, M. E. 1989. Physical activity patterns of preschool
children. Early Childhood Research Quarterly, 4. 367-376.
Rókusfalvy Pál 1980. A sporttevékenység regulációs felfogása. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Schaub Gáborné 2010. Délutáni mozgásprogram szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek
felzárkóztatására Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series Tom. 37. Eger. 97–108.
Schaub Gáborné és Bácsi Kitty 2011. Táplálkozási szokások nemzetközi összehasonlítása 10-12 éves
gyermekek körében. Iskolakultúra, 21. 10–11. sz. 138–146.
Tari–Keresztes Noémi 2009. Fiatalok szabadidős fizikai aktivitásának magatartástudományi
vizsgálata. Doktori értekezés. Kézirat. Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok
Doktori Iskola, Magatartástudományi Program, Budapest.
Tseng MH., Howe TH., Chuang IC., Hsieh CL. 2007. Cooccurrence of problems in activity level,
attention, psychosocial adjustment, reading and writing in children with developmental
coordination disorder. International Journal of Rehabilitation Research, 30(4):327-32.
Vullemin, A., Boinin, S., Bertrais, S., Tesser, S., Oppert, J. M., Hercberg, S., Gullemin, F. és
Briancon, S. 2005. Leisue time physical activity and health-related qaliti of life. Prevetive
Medicine 41. sz. 562–569.
SOCIAL STATUS OF THE FAMILY AND PHYSICAL ACTIVITY OF THE SCHOOL
CHILD
JOSIP LEPEŠ
Summary
The paper deals with relations social status and physical activity of school children. The sample
included 128 children from the region of Vojvodina, (Horgos), at the age 6, 5-1o, 5. Social status and
physical activities of children were assessed by means of questionnaires about status characteristics of
both parents and physical activities of their children, which were filled in by parents. Social status was
analyzed in terms of the following status characteristics of parents: education, qualifications. We have
determined the distribution of social status and physical activities of their children, as well as their
mutual relations by means of the chi-square test.
Generally speaking, the results of this research as well as the results similar research works confirm
that the social-status characteristics of the family are significant correlation with numerous modalities
of physical activities of children and their parents.
Keywords: family, social characteristics, relation, sport, school child
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A KÖRNYEZETI NEVELÉS MÓDSZERTANA
MAJOR LENKE
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Összefoglaló
A 21. század társadalmát a technológia rohamos fejlődése és a globális környezeti problémák
fenyegető jelenléte jellemzi. Az egyensúlyi állapot megőrzése és a fenntartható fejlődés érdekében a
felnövekvő nemzedéknek ismernie, és tiszteletben kell tartania az életformák változatosságát,
létjogosultságát, meg kell tanulnia tudatosan használni a rendelkezésre álló erőforrásokat. A
környezeti nevelésnek fontos szerepe van a környezet megóvásához szükséges elhivatottság
kialakításában, segít a környezettel kapcsolatos problémák felfedezéséhez és azok megoldásához
szükséges készségek elsajátításában, az elsajátított ismeretek gyakorlatban történő felhasználásában.
A környezeti nevelés alapvető célja, hogy kialakítsa a tanulókban a természet és a környezet ismeretén
és szeretetén alapuló környezettudatos magatartást, segítsen elsajátítani a természeti és környezeti
értékek megóvásához szükséges tudást, a környezet problémáival kapcsolatos ismereteket, a környezet
megóvását célzó attitűdöket.
Munkámban a környezeti nevelés sajátos módszertani elemeit mutatom be, többek között a környezeti
nevelés és a fenntartható fejlődés fogalmának kapcsolatát, a környezeti nevelés újszerű, hatékony
módszereit, változatos színtereit, valamint az általános iskolai oktatás folyamatába való beépítésének
számtalan lehetőségét.
Kulcsszavak: környezeti nevelés, fenntartható fejlődés, módszertan, oktatás
1. A környezeti nevelés és a fenntartható fejlődés fogalma, kapcsolata
Az 1975-ben az ENSZ által elfogadott Belgrádi Charta volt az első olyan dokumentum, mely a
környezeti neveléssel foglalkozik, és a következő célkitűzést fogalmazza meg: „... a világ népei
számára tudatosítani és ismertetni kell azt, hogy a környezet és a hozzá kapcsolódó problémák
megoldása és az újabbak megelőzése egyénileg és közösségekben megfelelő tudást, felkészültséget,
készségeket, attitűdöket, indítékokat és együttműködési szándékokat igényel, amelyek biztosítása a
környezeti nevelés feladata.” (Havas 1995).
A környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiájának kapcsolata történeti eredetű. A
fenntarthatóság fogalma 1987-ben, a Burtland Bizottság Közös Jövőnk című kiadványában jelent meg
először: „A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely biztosítani tudja a jelen szükségleteinek
kielégítését anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségeit saját szükségleteik
kielégítésére.” (Németh 2008).
Mindazok az alapvető szempontok és értékek, amelyek a környezeti nevelést meghatározzák,
érvényesek a fenntarthatóság pedagógiájára is. A fenntarthatóság pedagógiája a környezeti nevelés
kibővült tartalmára épül. A két fogalom abban különbözik, hogy a környezeti nevelés a természeti
könyezettel foglalkozik, míg a fenntarthatóság pedagógiája azt a felfogást közvetíti, hogy a természeti
környezet megóvása lehetetlen a társadalom fenntarthatóságának elérése nélkül (Major 2012).
2. A környezeti nevelés és a fenntartható fejlődés célja, tartalma
A környezeti nevelés célja nem egyszerűen a tanulást szolgáló információk átadása, közvetítése,
hanem olyan felelős és törődő állampolgárok nevelése, akik intellektuálisan és pszichológiailag
felkészültek arra, hogy szembesüljenek a környezeti kérdésekkel, és megoldják azokat (Vőcsei et al.
2008).
A környezeti nevelést a környezetről, környezetért, környezetben való tanítás hármas vezérfonalának
követése jellemzi. A környezetről szóló nevelés a környezeti problémákra vonatkozó ismeretek
átadását, és a környezetért való aggodalom kialakítsását célozza meg. A környezetben történő nevelés
esetén maga a környezet képezi a tanulás-tanítás eszközét, eredménye pedig az önálló élményszerzés
lehetőségének megteremtése. A környezetért való nevelés során a cél a környezettel szembeni
gondoskodó magatartás, valamint az egyéni felelősség érzetének és a környezetért való cselekvés
képességének kialakítása (Palmer–Neal 1998).
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A fenntarthatóság pedagógiájának célja egy egész életen át tartó tanulási folyamat, amely olyan
informált és tevékeny állampolgárokat nevel, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal
rendelkeznek, eligazodnak a természet-és környezettudomány, a társadalom, a jog és a gazdaság terén,
és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös intézkedésekben. Ezek az intézkedések
biztosítják az egészséges környezetet és a hatékony gazdaságot a jövő számára (Wheeler et al. 2001).
A fenntartható fejlődés három alappillérből tevődik össze, a társadalom, a gazdaság és a környezet
alrendszeréből. A fenntarthatóságra nevelés azt jelenti, hogy az oktatás kapcsolatokat hozzon létre a
három rendszer között abból a célból, hogy megértessük e kapcsolatok működési szabályait. Mindez
tantárgy- és tudományközi megközelítést, integrált rendszerszemléletet és élethosszig tartó tanulást
igényel (Németh 2008).
3. A környezeti nevelés helye a tantárgyak és a tudományok rendszerében
A környezeti nevelés több tudományterület tartalmából meríti azt a tudáskészletet, amelynek
átadására vállalkozik. Nem önálló tantárgyként, hanem a többi tantárgyba integrálva jelenik meg,
összekapcsolva a különböző tantárgyak ismeretkészletét. A környezeti nevelés iskolai gyakorlatában
ötvöződik a környezettudományi és a társadalomtudományi ismeretek köre. Megjelenik az összes
tantárgy tartalmán belül, valamint ötvözi a természet és társadalom alapját képező
tudományterületeket (pl. biológia, földrajz, történelem, fizika, kémia, szociológia, filozófia stb.).
Módszertana a pedagógiai tudományok rendszerében a szakmódszertanok között helyezkedik el, mint
a pedagógia egyik résztudománya.
Tantárgyközi és tudományközi fogalom is egyben, amelynek több kapcsolódási pontja van a többi
tantárggyal és tudományterülettel.
Megjelenik a pedagógiának az iskolán belül és az iskolán kívül alkalmazott területeiben, mint például
a neveléselméletben, az oktatáselméletben, a tantárgypedagógiában, zoopedagógiában,
múzeumpedagógiában stb. (Major‒Czékus 2011).
4. Az attitűdök szerepe a környezettudatos magatartás kialakításában
A környezeti nevelés alapvetően nem az ismeretek átadását jelenti, hanem beállítódások,
attitűdök, érzelmi viszonyulások alakítását (Lehoczky 1998). A környezethez való viszonyainkat,
cselekvéseinket, életvitelünket az attitűdjeink határozzák meg. Az attitűdök pszichés képződmények, a
lelki élet rugói, az indítékokat kötik össze a cselekvés céljával, értékrendjével (Havas 1993).
Az attitűd lehet pozitív vagy negatív irányultságú. A pozitív környezeti attitűd törődést,
felelősségvállalást, odafigyelést jelent a környezetre, a negatív környezeti hatások minimalizálására
törekszik. A negatív környezeti attitűd pedig egyfajta nemtörődömséget, az értékmegőrző cselekedetek
hiányát jelenti (Havas‒Varga 1998).
A környezeti nevelés alapfeladata a környezettudatosság, a környezettudatos magatartás fejlesztése, az
értékrend, az attitűd és az érzelmi viszonyulások formálása, és a környezetről-társadalomról
kialakítható tudás bővítése (Mikházi 2006; Thiengkamol 2011). A környezeti tudatosság egy olyan
életviteli sajátosságot jelöl, amely keretében az emberek jobban odafigyelnek az apró, mindennapos
környezeti szokásaikra. Ez az állandó odafigyelés, tudatosság elsősorban attitűdök és érzelmi
viszonyulások bázisán nyugszik (Mikházi 2006).
A környezettudatos magatartás kialakításához szükséges kompetenciák a környezetről való
gondolkodásmód és a környezettel szembeni vislekedés megváltoztatásával érhetők el (Varga‒Fűz
Kószó‒ Mayer‒ Sleurs 2007). Ez a korábbiaktól eltérő viszonyulásokat, irányultságot igényel. Más és
új értékrend elfogadását, olyan cselekvési és döntési képességek kialakítását, amelyek az emberek
életvitelének tudatos megváltoztatását eredményezik (Molnár 2009).
Mindez leginkább kisgyermekkorban alakítható ki, amikor a gyerekek még fogékonyak a környezet
hatásaira, befogadóbbak a környezeti nevelés elemei iránt, könnyebben kialakítható bennük a
környezettudatos magatartás (Sadik‒Sari 2010).
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5. A környezeti nevelés színterei
A környezeti nevelést már a családban el kell kezdeni. Valójában a családon belül számos
környezetvédelmi feladatot oldanak meg, tervezés nélkül is. A gyerekek részvétele a takarításban, a
kertgondozásban, a családi programok, kirándulások a természetben mind-mind szerves részét képezik
a környezeti nevelésnek.
Az iskolákban a környezeti nevelés megvalósulhat tantárgyi és tantárgyközi keretek között egyaránt.
Megjelenhet a tanórákon, tantárgyakban, különböző iskolán belüli vagy iskolán kívüli helyszíneken.
Mivel a kisiskolás korú gyerekek jellemző sajátossága az érzelmek dominanciája, ezért igyekezni kell
minél több olyan helyzetet teremteni, amelyben megszerettethetjük velük a természetet. Fontos, hogy
ne csak a természetismereti foglalkozások biztosítsák a környezeti nevelés megvalósítását, hanem
annak szelleme, tevékenységei és eszközei komplex módon jelenjenek meg az összes tantárgyon belül
(Major‒Czékus 2011).
5.1. Környezeti nevelés a tanórákon
A tanítási órákon történik az ismeretek megalapozása és a természethez fűződő pozitív jellegű
magatartás formálása. Az iskolák környezeti nevelési céljaikat legtöbbször a természettudományi
tantárgyakon belül igyekeznek megvalósítani. A környezeti problémák alapjukat tekintve ugyanakkor
nem természettudományi jellegűek, mert mögöttük valamilyen emberi cselekvés, érdekek és ellentétek
húzódnak meg. Éppen ezért a környezeti nevelésnek át kell fognia az alsó tagozatos tantárgyak körét,
valamennyi tantárgy ismeretanyagába beépítve a környezettudatos magatartás alapelveit. Az első és
második osztályban inkább az érzelmi beállítódás alakítása a természettel, a környezettel való
ismerkedés, és a környezetbarát szokások formálása a fő cél, később fokozatosan alakul ki a
tudatosság és elkötelezettség szintje.
A környezeti nevelés tantervbe illesztésének egyik megvalósítási módja a „beleoldás”. Beleoldásnak
vagy tematikus tanításnak nevezzük azt a módszert amikor a környezeti nevelési fogalmakat
feladatokat és példákat a már meglévő tantervi célkitűzésekbe építik be. Ezt a módszert
alkalmazhatjuk egyetlen téma tanításánál vagy úgy is hogy az egész tantervet áthatja a környezeti
nevelés szemlélete (Berty‒Juhász‒Soltész 2004).
5.2. Környezeti nevelés a tanórákon kívül
A környezeti nevelésnek be kell épülnie az iskolai élet mindennapjaiba, így a tanítási órákon
kívüli tevékenységekbe is. A környezeti nevelés leggazdagabb színtere a tanórán kívüli iskolai élet. A
tanórán kívüli nevelésnek arra kell összpontosítania, ami a tanórákon nem történhet meg, így a
globális ismeretekre, a globális szemlélet formálására is. A környezeti nevelés szempontjából kiemelt
jelentősége van a tanórán kívüli iskolai tevékenységeknek. A szabadabb keretek nagyobb teret
engednek a többirányú pedagógiai módszerek alkalmazásához. A nem hagyományos foglalkozások,
illetve a tanórán kívüli környezeti nevelési programok közé tartozik például a témanap és témahét,
jeles napok, szakkörök, akciók, kiállítások és vetélkedők szervezése is (Schróth, 2004).
5.3. Iskolán kívüli környezeti nevelés
Az iskolán kívül, szervezett formában megvalósított környezeti nevelés lényege, hogy a tanulók
közvetlenül is kapcsolatba kerüljenek azzal a környezettel, melyről ismereteiket szerzik. A szabadban
megvalósított oktatás legfontosabb céljai közé tartozik többek között elősegíteni a természettel való
mélyebb kapcsolat kialakulását, a problémamegoldó képesség javítását, a csapatmunka és a vezetői
képességek fejlesztését, a természeti környezet megértését (Fűzné Kószó 2013).
Az iskolán kívüli környezeti nevelésre rövidebb és hosszabb időkeret áll a tanár rendelkezésére. A heti
órarendbe jól beilleszthetők például a múzeumi és állatkerti órák, a rövidebb tájséták,
terepgyakorlatok, valamint az üzemek és önkormányzatok meglátogatásai. Az éves iskolai programba
kell beépíteni az erdei iskola, a többnapos terepgyakorlat vagy a környezeti neveléshez
kapcsolhatótanulmányi kirándulás szervezését. Fontos szerepe van az iskola életében a környezeti
témákkal foglalkozó nyári táboroknak is (Schróth 2004).
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6. Korszerű munkaformák a környezeti nevelésben
A környezeti nevelés során alapvetően nem ismeretek átadása történik, hanem beállítódások,
attitűdök, érzelmi viszonyulások alakítása (Lehoczky 1998). Magas szintű készségek – kritikai
gondolkodás, kreatív gondolkodás, integrálókészség és problémamegoldás – fejlesztése valósulhat
meg a környezeti nevelés által, mivel valós problémákat vet fel, amelyeket tanulmányozni vagy
szimulálni lehet. A környezeti nevelést úgy is értelmezhetjük, mint a viselkedés megváltozásával
összefüggő készségek és értékek fejlesztését, amelyek szerves részét alkotják az ökológiai
műveltségnek (Fűzné Kószó 2002).
A környezeti nevelés interdiszciplináris jellegű, tartalma beépülhet az általános iskolai tantárgyak
tartalmába, iskolán kívüli foglalkozások témájába egyaránt (Pace 2003). Éppen ezért fennáll a
veszélye annak, hogy a környezeti nevelés által közvetítendő tudás felaprózódik, felhígul a sok
tantárgy tartalmán belül. Ezért van szükség korszerű oktatási módszerek alkalmazására az eddig
kialakult nevelési gyakorlat mellett a környezeti nevelés során. Ezek olyan élményközpontú, tevékeny
módszerek, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanulók aktívan részt vehessenek a tanítás-tanulás
folyamatában. A módszerek alkalmazása azonban csak szemléletváltással valósítható meg, ami azt
jelenti, hogy az ismeretközpontú oktatást fel kell, hogy váltsa a cselekvés-központú oktatás, vagyis a
mindennapi gyakorlatban is jól alkalmazható tudás megszerzésére irányuló gyakorlat.
6.1. Játék a környezeti nevelésben
A környezeti nevelés módszereinek segítségével felkelthető a gyerekekben a természeti
jelenségek megfigyelése iránti vágy, bemutatható az élővilág sokszínűsége, az élőlények egyedisége,
és rávezethetőek az ember felelősségére az élővilág megőrzésében. A kisiskolások számára minden a
meséken, a játékon keresztül közelíthető meg, amelyek számukra nagyon fontos dolgok. A gyerekek
még nem értik meg az elméleteket, a valóságot csak konkrét, érzékelhető jelekben képesek megérteni
és megragadni. Még ha komoly, tudományosnak látszó tevékenységet is folytatnak (például babot
csíráztatnak, ami lényegében egy biológiai vizsgálat), a gyerekek számára ez nem más mint játék. A
csírázás, mint jelenség, egyszerűen csak szórakoztató folyamat a gyerekek számára, és nem érdeklik
őket például a csírázás feltételei. Amelyik bab valamilyen oknál fogva nem csírázik ki, az csak
elrontja a játékot, és nem lesz fontos, hogy mely feltételek nem teljesültek a kísérlet folyamán
(Major‒Czékus 2011).
Az alsó tagozatos gyerekek életkori sajátosságaiból kiindulva nagyon fontos, hogy a környezeti
nevelés elsősorban játékos legyen. Mivel ennek a korosztálynak minden lehet játék, keresni kell a
lehetőségeket arra, hogy mindig olyat játszanak, amiből tanulnak is valami hasznosat a környezeti
nevelés szempontjából. Ilyen tevékenységek lehetnek például a növények és állatok megismerése,
elnevezése, a tantermi vagy szabadon élő növények és állatok megfigyelése, tulajdonságaik
megfogalmazása, szavakba öntése, a természet utáni rajzolás, stb. Ezek mind olyan játékos
tevékenységek, amelyek nagyon fontos környezeti nevelési tevékenységek is egyben.
Alkalmazásuknak csak a pedagógusok képzelete szab határt.
6.2. Projektmódszer
A projektoktatás alapjait John Dewey amerikai nevelésfilozófus fektette le a 20. század elején.
Olyan oktatási módszereket tartott célravezetőnek, amelyek a már megszerzett tapasztalatokra építő
tevékenységek közben adnak lehetőséget újabb tapasztalatok, új ismeretek megszerzésére, valamint
újabb készségek megtanulására (Bandiné Liszt et al. 2007).
A projektmódszer lényege, hogy nem egy-egy hagyományos tantárgy belső logikája szerint szervezi a
tanulási folyamatot, hanem valamely konkrét, elvégzendő feladat köré vagy egy választott téma minél
több oldalú feldolgozására alapozva (Vásárhelyi‒Victor‒ Sajdlik, szerk. 1998). A tanulókat érintő
alapvető (környezetvédelmi) problémákból indul ki, és ehhez kapcsolja hozzá a tanulók meglévő
ismereteit, tudásanyagát (Kacsúr 1995). A projektmunka jól kidolgozott terv alapján valósul meg. A
projektorientált tevékenység eredményeként egy kézzelfogható termék készül, amelynek
létrehozásához a tanulóknak információt kell gyűjteniük, ismereteket kell szerezniük, meg kell
tervezniük a folyamatot, illetve a termék létrehozásának módját. Ezáltal az ismeretek és készségek
elsajátítása tevékenység közben, kreatív légkörben zajlik (Bandiné Liszt et al. 2007).
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6.3. Környezeti nevelési programok
A környezettel és a fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységek beépítése a tantervekbe és a
tananyagba, a napi oktatási-nevelési gyakorlatba, számos akadályba ütközik. Ezek közül az egyik
legalapvetőbb probléma, hogy a fenntarthatóság pedagógiájának tudományközi és összetett tartalma
nehezen illeszthető a tantárgyközpontú helyi tantervekbe, illetve az oktatási folyamatba. Az iskolai
környezeti nevelés nem szűkíthető le a „tananyag leadásától a számonkérésig” húzódó ívre. A
tevékenységeknek ennél sokkal szélesebb körét foglalja magában, s ezeknek csupán kis hányada
illeszthető be a tanórák adta lehetőségek közé. Sok olyan oldala van, amely a tanterem vagy az iskola
falain is túlnyúlik.
A probléma megoldását az intenzív környezeti nevelési programok bevezetése jelentheti az eddig
kialakult nevelési gyakorlat mellett (Carleton-Hug‒Hug 2010). A környezetnevelési programok
keretében intenzívebb, maradandóbb élményekkel, komplexebb tudásanyaggal gazdagodhatnak a
gyerekek. A megfelelően szervezett programok kedvező irányban befolyásolhatják a gyerekek
környezettel szembeni hozzáállását, környezettudatos magatartását (Dimopoulos‒Paraskevopoulos‒
Pantis 2008).
7. Konkrét környezeti nevelési program bemutatása
A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatói 2013. március 11. és 23. között kéthetes, Élményt
nyújtó környezeti nevelési program kidolgozásában és végrehajtásában vettek részt. A program egy
doktori kutatómunka részeként került megvalósításra, 11 alsó tagozatos osztályban zajlott, 14
tanítóképzős hallgató részvételével. Három témakör került feldolgozásra, a tanítóképzősök így három
csoportot alkotva teljesítették a megtervezett tevékenységeket.
7.1. A program célja
A kéthetes program célja a tanítóképzős hallgatók, és alsó tagozatos tanulók környezettudatos
magatartásának fejlesztése volt.
7.2. Résztvevők
A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar negyedéves hallgatói, összesen 14 tanuló, valamint a
Széchenyi István és a Majsai Úti Általános Iskolák alsó tagozatos tanulói, összesen 216 diák.
7.3. Témakörök
Második osztályokban a vízvédelem, harmadik osztályokban a hulladék kérdése, negyedik
osztályokban pedig az energiafelhasználás témája került feldolgozásra.
7.4. Helyszínek
A környezeti nevelés módszertani elveinek megfelelően a következő helyszíneken került
megrendezésre a program:
- iskolai helyszíneken a tanórák keretein belül: környezetünk illetve természet és társadalom órákon,
képzőművészet órákon, zenei nevelés órákon;
- tanórán kívüli tevékenységek során: előadásokon, projektmunka, kiállítás keretein belül;
- iskolán kívüli helyszíneken: állatkerti látogatások során, illetve a tanítóképző karon megrendezett,
„Óvjuk környezetünket” elnevezésű program alkalmával.
7.5. A tanítási órák alkalmával feldolgozott egységek
Második osztályokban, a víz témakörével kapcsolatban a következő tanítási egységek kerültek
feldolgozásra a program során:
- A víz tulajdonságai (a környezetünk tantárgy keretein belül);
- Vízszennyezés, vízvédelem - plakátkészítés (a képzőműveszet tantárgy keretein belül);
- Ess eső ess - daltanulás (a zenei nevelés tantárgy keretein belül);
- Vizeink élővilága (a környezetünk tantárgy keretein belül);
- Jégsapkák olvadása - hideg és meleg színek használata (a képzőműveszet tantárgy keretein belül).
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Harmadik osztályokban, a hulladék témakörével kapcsolatban a következő tanítási egységeket
dolgozták ki a hallgatók:
- Környezetvédelem a mindennapokban (a természet és társadalom tantárgy keretein belül);
- Anyagok újrahasznosítása (a természet és társadalom tantárgy keretein belül);
- A hulladék életre kel - hulladékhangszerek, hulladékszobrok készítse (a képzőművészet tantárgy
keretein belül);
- Hulladékhangszereken játszunk (a zenei nevelés tantárgy keretein belül);
Negyedik osztályokban, az energia témakörével kapcsolatban a következő tanítási egységek kerültek
kidolgozásra:
- Energiaforrások (a természet és társadalom tantárgy keretein belül);
- Energia - kísérletek (a természet és társadalom tantárgy keretein belül);
- Energiatakarékos/energiapazarló háztartás (a természet és társadalom tantárgy keretein belül);
- Energiaforrások - plakátkészítés (a képzőművészet tantárgy keretein belül);
7.6. Tanórán kívüli tevékenységek
A tanítási órákon kívül az adott témakörhöz kapcsolódó előadások, illetve projektmunkák keretein
belül valósították meg a hallgatók és a gyerekek a környezeti nevelési programot.
Második osztályokban, a víz témakörével kapcsolatban megvalósított tevékenységek:
- A víz (előadás);
- Jégkorszak (filmvetítés, a látottak megbeszélése);
- A Palicsi-tó élővilága (vendégelőadó: Vinkó Tamás környezetkutató);
- Takarékoskodjunk a vízzel (egyhetes projekt).
Harmadik osztályokban, a hulladék témakörével kapcsolatban megvalósított tevékenységek:
- Szelektív hulladékgyűjtés (előadás);
- Hulladékfeldolgozás, újrahasznosítás (kézműves foglalkozás);
- A hulladék útja (előadás);
- Hulladékgyűjtési akció (egyhetes projekt);
Negyedik osztályokban, az energia témakörével kapcsolatban megvalósított tevékenységek:
- Mi az energia? (előadás);
- Energiaforrások (filmvetítés, a látottak megbeszélése);
- Vízenergia (előadás);
- Zárd el a csapot, oltsd le a lámpát! (egyhetes projekt).
7.7. Iskolán kívüli tevékenységek
Az állatkerti látogatás volt az egyik iskolán kívüli tevékenység, amelynek keretein belül
igyekeztünk megvalósítani a környezeti nevelési programot. Másik iskolán kívüli tevékenység az a
kiállítás volt, melyet a gyerekeknek a két hét során készített munkáiból rendeztek a Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Kar épületében. Ugyancsak a tanítóképzőben került megrendezésre a kéthetes program
lezárását képező környezetvédelmi nap, melynek az “Óvjuk környezetünket!” nevet adták a hallgatók.
A rendezvény során különféle, a környezetvédelem, illetve a víz, hulladék, energia témaköréhez
kapcsolódó foglalkozásokkal, vetélkedőkkel, játékokkal várták a tanítóképzősök az érdeklődő
gyerekeket.
IRODALOMJEGYZÉK
Bandiné Liszt Amália‒Golubeva Irina‒Poór Zoltán‒Poór Zsuzsánna: Projektfolyamatok a
gyermekkori nyelvpedagógiában: Tanári módszertani kézikönyv. Veszprém: Tanárok Európai
Egyesülete.
Carleton-Hug, Annelise–Hug, William 2010: Challenges and Opportunities for Evaluating
Environmental Education Programs. Evaluation and Program Planning, 33/2: 159-164.

187

3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE
Dimopoulos, Dimitrios‒Paraskevopoulos, Stefanos‒Pantis, John 2008: The cognitive and attitudinal
effects of a conservation educational module on elementary school students. Journal of
Environmental Education, 39/3: 47-61.
Fűzné Kószó Mária 2002: Transzdiszciplináris tervezés a környezeti nevelési projektekben. In:
Hegedűs Gábor‒Lesku Katalin (szerk.) 2002: Projektmódszer. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző
Főiskolai Kar, Kecskemét. 59-67.
Havas Péter 1993: A környezeti nevelés pszichológiai és pedagógiai alapjai. In: Kisiskolások
környezeti nevelése, Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért, Budapest.
Havas Péter 1995. A biológia tanítása és a környezeti nevelés. Módszertani lapok. Biológia 2/4: 5-11.
Havas Péter‒Varga Attila 1998: Általános és középiskolás diákok környezettel kapcsolatos attitűdjei
és ismeretei. Összehasonlító vizsgálat a "Természettudományokkal Európán Keresztül" program
hatékonyságáról. [2012.05.02.] [online] http://www.oki.hu/sae/tap2.htm
Kacsúr István 1995: Az ökológi-környezetvédelem tanításának, tanulásának módszerei. Veszprém:
Veszprémi Egyetem. 151.
Lehoczky János 1998: Iskola a természetben - avagy a környezeti nevelés gyakorlata. Budapest:
RAABE.
Major Lenke 2012. A fenntartható fejlődés elméleti alapjai. Évkönyv, Újvidéki Egyetem Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar. 6/1: 42-51.
Major Lenke‒ Czékus Géza 2011: A környezeti nevelés mint a fenntarthatóság pedagógiájának
alapvető eleme. A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában: III.
Nemzetközi Tudományos Konferencia, Selye János Egyetem, Komarno.
Mikházi Zsuzsanna 2006: A környezetvédelem és a környezeti tudatformálás összefüggései. Mezőtúr:
XII. Nemzetközi Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Diákkonferencia.
Molnár Katalin 2009: Erdővel kapcsolatos ismeretek gyermeket nevelő családok körében. Doktori
(PhD) értekezés. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron.
Németh Gáborné Doktor Andrea 2008. A fenntartható fejlődés koncepciója. Új pedagógiai szemle
58/10: 3-16.
Pace, Paul 2003: Environmental education: providing a context for a meaningful science education.
Journal of Baltic Science Education, 3/1: 28-35.
Palmer, Joy–Neal, Philip 1998. A környezeti nevelés kézikönyve. Budapest: Körlánc Környezeti
Nevelési Program.
Sadik, Fatma‒Sari, Mehida 2010: Student Teachers Attitudes Towards Environmental Problems And
Their Level Of Environmental Knowledge. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39/3:
129-141.
Thiengkamol, Nongnapas 2011: Development of Model of Environmental Education and Inspiration
of Public Consciousness Influencing to Global Warming Alleviation. European Journal of Social
Sciences, 25/4: 506-514.
Varga Attila‒Fűz Kószó Mária‒Mayer, Michela‒Sleurs, Willy 2007: Developing teacher competences
for education for sustainable development through reflection: the Environment and School
Initiatives approach. Journal of Education for Teaching 33/2: 241-256.
Vásárhelyi Tamás‒Victor András‒Sajdik Ferenc (szerk.) 2003: Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia
: alapvetés. Budapest: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület.
Vőcsei Katalin–Varga Attila–Horváth Dániel–Carvalho, Graca Simoes de 2008. Pedagógusok és
pedagógusjelöltek környezeti attitűdjei. Új pedagógiai szemle 58/2: 61-75.
Wheeler, Keith–Bijur, Anne Perraca szerk. 2001: A fenntarthatóság pedagógiája–A remény
paradigmája a XXI. századra. Budapest: Körlánc Környezeti Nevelési Program.
Berty László‒Juhász Ilona‒Soltész Ágnes 2004: Környezeti nevelési program. Dunakeszi: Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola.
Schróth Ágnes 2004: Környezeti nevelés a középiskolában. Budapest: Trefort Kiadó.
Fűzné Kószó Mária 2013: Out of Classroom Projects for Biodiversity Education in Hungary: A Case
Study. US-China Education Review B 3/11: 870-881.

188

3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE
THE METHODOLOGY OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
MAJOR LENKE
Summary
The society of the 21st century is continuously threatened by the presence of the rapid
development of technology and global environmental problems. In the interest of maintaining balance
and sustainable development the growing generations need to know and respect the versatile life
forms, their reasons for existence, they also need to learn how to consciously use resources at their
disposal. Environmental Education has an important role in the establishment of environment friendly
thinking and enhancing the development of skills that contribute to the resolution of environmental
problems as well as the practical application of acquired knowledge.
The fundamental purpose of Environmental Education is to develop environmental conscious behavior
among pupils through the knowledge and interest in nature and environment, to teach pupils acquire
the necessary knowledge in order to protect nature and environment, knowledge related to
environmental issues and positive attitudes towards nature protection.
The present study introduces the unique methods of Environmental Education among others the
relationship between the concepts of Environmental Education and sustainable development, the
innovative, efficient methods of Environmental Education, its varying domains as well as the
countless possibilities of involvement of its education into the educational processes of primary school
teaching.
Keywords: Environmental Education, sustainable development, methodology, education
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JEDAN ASPEKT PROGRAMA OBRAZOVANJA VASPITAČA EFEKTI
PROGRAMA VEŽBI OBLIKOVANJA NA KVALITET POKRETA KOD
PREDŠKOLSKE DECE
Eksperiment je realizovan u saradnji sa studentima Visoke strukovne skole za obrazovanje vaspitača specijalističkie studije, odsek za fizičko vaspitanje, Šabac
DR SAVA MAKSIMOVIĆ1, DRAGAN STOJNIĆ2, SLAVICA PAVIĆ3
1
Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača Šabac, Šabac, Srbija
2
Doktorant, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Beograd, Srbija
3
Vaspitač – specijalista za fizičko vaspitanje, Šabac, Srbija
Sažetak
Uvod Uticaj vežbi oblikovanja na organizam predšklskog deteta je višestruk i u suštini vema složen,
kompleksan. Može se reći da je uticaj ovih vežbi najviše upravljen na razvoj i održavanje mišićne
snage, održavanje pokretljivosti zglobova i otklanjanje mišićne napetosti. Naravno, njihov uticaj je
usmeren i na motoriku u celini kao i na koordinaciju. One povoljno utiču na funkcionisanje čitavog
organizma (angažuju se svi organi, muskulatura, posturalni status, koštano-ligamentarni sistem,
kardiovaskularni, respiratorni, nervni sistem ... kao i celokupni metabolizam deteta), kao i na
poboljšanje zdravlja dece u celini. Budući na značaj vežbi oblikovanja u fizičkom vaspitanju
predškolskog deteta jasno je da studente treba osposobiti za analiziranu problematiku. Cilj rada bio je
da se utvrde efekati programa vežbi oblikovanja, u trajanju od četiri meseca, na decu uzrasta šest
godina iz vrtića „Sloboda“ u Šapcu. Pošlo se od hipoteze da će eksperimentalni faktor imati značajan
transformacioni efekat na poboljšanje kvaliteta pokreta kod ispitivane dece.
Metod Uzorak je činilo 40-oro dece, oba pola, uzrasta šest godina (± dva meseca) iz vrtića „Sloboda“
u Šapcu. Procena kvaliteta pokreta vršena je petostepenom skalom sa sledećim vrednostima: 1.
nedovoljno koordinisani pokreti; 2. dovoljno koordinisani pokreti; 3. dobro koordinisani pokreti; 4.
vrlo dobro koordinisani pokreti; 5. odlično koordinisani pokreti.
Procenjivani su pokreti: predručenja, uzuručenja, zaručenja, odručenja, kruženja rukama, prednoženja,
zanoženja, odnoženja, pretklon trupa, sukanja trupom. Primenjena je eksperimentalna metoda sa
paralelnim grupama – eksperimentalnom i kontrolnom. Eksperimentalni faktor predstavljao je poseban
program vežbi oblikovanja. Obrada podataka obuhvatila je deskriptivnu statističku proceduru;
komparativnu – T-test za testiranje značajnosti razlika aritmetničkih sredina za nezavisne i zavisne
uzorke, na nivou značajnosti 0,01.
Rezultati s diskusijom U eksperimentalnoj grupi, posle delovanja eksperimentalnog faktora utvrđena
je razlika u svim procenjivanim pokretima. Utvrđena ja razlika u svim pokretima u finalnom merenju i
na nivou grupa, u korist eksperimentalne grupe. Rezultati T-testa, na nivou značajnosti 0,01, ukazuju
da je razlika statistički značajna. Poboljšanje kvaliteta pokreta može se pripisati eksperimentalnom
faktoru.
Zaključak Stručno komponovanje programa i njegova sistematska realizacija može dovesti do
značajnih pozitivnih promena na dečjem organizmu. Dobijeni rezultati jasno ukazuju da studente
osnovnih i specijalističkih strukovnih studija treba osposobiti, kako za analizu kvaliteta pokreta, za
sastavljanje novih programa, tako i za samostalnu realizaciju eksperimentlne procedure. Postoji
potreba da se u nastavi stude-nata strukovnih specijalističkih studija uvede neposredno učestvovanje u
eksperimentalnim procedurama.
Ključne reči: eksperiment, deca, studenti, pokreti, programi, petostepena skala procene
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1. Uvod
Sistematskim radom u fizičkom vaspitanju ostvaruju se pozitivni transformacioni procesi u
fiziološkoj, emocionoalnoj, intelektualnoj i sociološkoj razvojnoj komponenti.
Svaka fizička vežba, pa tako i vežbe oblikovanja, ima sledeće sturkturalne karateristike: kinematičku,
dinamičku, ritmičku i kvalitativnu. Kvalitativne karakteristike su: tačnost, ekonomičnost, energičnost,
harmoničnost i elastičnost. Sam kvalitet fizičke vežbe zavisi od individualnih sposobnosti i nivoa
utreniranosti samog vežbača, kao i od zahteva same vežbe.
Uticaj vežbi oblikovanja na organizam predškolskog deteta je višestruk i u suštini vema složen,
kompleksan. Može se reći da je uticaj ovih vežbi najviše upravljen na razvoj i održavanje mišićne
snage, održavanje pokretljivosti zglobova i otklanjanje mišićne napetosti. Naravno, njihov uticaj je
usmeren i na motoriku u celini kao i na koordinaciju. One povoljno utiču na funkcionisanje čitavog
organizma (angažuju se svi organi, muskulatura, posturalni status, koštano-ligamentarni sistem,
kardiovaskularni, respiratorni, nervni sistem ... kao i celokupni metabolizam deteta), kao i na
poboljšanje zdravlja dece u celini.
S obzirom na značaj uticaja vežbi oblikovanja na decu predškolskog uzrasta smatramo da postoji
potreba da se ispita mogućnost njihovog uticaja na poboljšanje kvaliteta pokreta kod predškolske dece.
Shodno navedenom, cilj rada je da se utvrde efekati programa vežbi oblikovanja, u trajanju od četiri
meseca, na decu uzrasta šest godina iz vrtića „Sloboda“ u Šapcu.
Pošlo se od hipoteze da će eksperimentalni faktor imati značajan transformacioni efekat na poboljšanje
kvaliteta pokreta kod ispitivane dece.
Uzorak je činilo 40-oro dece, oba pola, uzrasta šest godina (± dva meseca) iz vrtića „Sloboda“ u
Šapcu.
Procena kvaliteta pokreta vršena je petostepenom skalom sa sledećim vrednostima:
(1) nedovoljno koordinisani pokreti
(2) dovoljno koordinisani pokreti
(3) dobro koordinisani pokreti
(4) vrlo dobro koordinisani pokreti
(5) odlično koordinisani pokreti.
Procenjivani su sledeći pokreti: predručenja, uzručenja, zaručenja, odručenja, kruženja rukama u
sagitalnoj ravni, prednoženja, zanoženja, odnoženja, pretklon trupa, sukanja trupom.
Primenjena je eksperimentalna metoda sa paralelnim grupama – jednom eksperimentalnom i jednom
kontrolnom.
Obrada podataka obuhvatila je deskriptivnu statističku proceduru; komparativnu – T-test za testiranje
značajnosti razlika aritmetničkih sredina za zavisne uzorke i nezavisne uzorke, na nivou značajnosti
0,01.
Program eksperimentalne grupe obuhvatio je 12 kompleksa vežbi oblikovanja (Maksimović, S. 2009,
156-167) koji su realizovani svakodenevno u okviru motornih aktivnosti, koje su realizovane svakog
dana u jutarnjim satima. Eksperiment je trajao četiri meseca, od 1 septembra do 31. decembra 2013.
Vežbe su kategorisane po topološkom principu: vežbe za ruke i rameni pojas, vežbe za trbuh, vežbe za
leđa i vežbe za noge. Vežbanje je išlo od glave prema stopalima – cefalokaudalni pravac slaganja
vežbi. Kontrolna gupa radila je po „Godišnjem planu i programu vaspitno-obrazovnog rada za stariju
uzrasnu grupu“.
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2. Interpretacija rezultata i analiza
2.1. Vežbe za ruke i rameni pojas – R1, R2 i R3
Tabela 1.
Rezultati inicijalnog i finalnog merenja kontrolne i eksperimentalne grupe – ruke i rameni pojas
KONTROLNA GRUPA
M (inic)
M (fin)
dif
t
df
p
R1 inic. - R1 fin.
3.475
3.65
0.018
-.185
-2.479
39
R2 inic. - R2 fin.
0.323
3.4
3.425
-.025
-1
39
R3 inic. - R3 fin.
3.375
3.425
0.599
-.050
-0.53
39
EKSPERIMENTALNA GRUPA
R1 inic. - R1 fin.
3.400
4.25
0.000
-.850
-7.682
39
R2 inic. - R2 fin.
3.275
4.5
0.000
-1.225
-8.426
39
R3 inic. - R3 fin.
3.575
4.475
-.900
-5.264
39
0.000
Negativan predznak ispred diferencije aritmetičkih sredina (dif) pokazuje poboljšanje rezultata
Kod prve vežbe za ruke i rameni pojas ostvarena je diferencija od 0,185. Deca su pokazala značajno
veći stepen ovladanosti pokreta, na nivou značajnosti p=0,018. Kod druge vežebe R2 ostvaren je
napredak od 0,025, ali nije na statistički značajnom nivou p=0,323. U trećoj vežbi ruku i ramenog
pojasa R3 deca nisu ostvarila značajanu razliku u finalnom merenju 0,050; p=0,599.
U eksperimentalnoj grupi, posle realizacije eksperimentalnog programa, utvrđeno je da su deca
ostvarila napredak u kvalitetu pokreta u prvoj vežbi R1 za 0,850, u drugoj R2 za 1,225 i u trećoj R3 za
0,900, na nivou značajnosti p=0,000.
Deca iz kontrolne grupe ostvarila su značajan napredak u procenjivanom kvalitetu pokreta samo u
jednoj, a deca iz ekpserimentalne grupe u sve tri vežbe za ruke i rameni pojas.
Tabela 2.
T-test razlika finalnih rezultata procene kvaliteta pokreta kod vežbi ruku i ramenog pojasa
eksperimentalne i kontrolne grupe
K2 - E2
R1
R2
R3

Difer
-.600
-1.075
-1.050

T - test
t
-4.029
-8.363
-6.936

p
.000
.000
.000

Upoređujući prosečne vrednosti finalnih merenja eksperimentalne i kontrolne grupe može se uočiti da
je veće poboljšanje rezultata imala ekperimentalna grupa za 0,600 kod prve vežbe R1, na nivou
značajnosti p=0,000; kod druge vežbe R2 1,075 na nivou značajnosti p=0,000; trećoj vežbi R3 1,050
na nivou značajnosti p=0,000. Može se reći da je eksperimentalni faktor uveden u pedagoški proces
imao značajnog uticaja na poboljšanje kvaliteta procenjivanih pokreta kod ispitivane dece.
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2.2. Vežbe za trbušnu muskulaturu – T1, T2 i T3
Tabela 3.
Rezultati inicijalnog i finalnog merenja kontrolne i eksperimentalne grupe – vežbe za trbuh

T1 inic. - T1 fin.
T2 inic. - T2 fin.
T3 inic. - T3 fin.
T1 inic. - T1 fin.
T2 inic. - T2 fin.
T3 inic. - T3 fin.

KONTROLNA GRUPA
M (fin)
dif
t
3.475
.000
0
3.425
-.025
-0.572
3.425
.050
1.433
EKSPERIMENTALNA GRUPA
3.4
4.275
-.875
-8.062
3.425
4.275
-.850
-7.309
3.475
4.25
-.775
-5.894

M (inic)
3.475
3.55
3.5

df
39
39
39

p
1
0.57
0.16

39
39
39

0.000
0.000
0.000

U kontrolnoj grupi rezultati kod prve vežbe T1 pokazuju da nema razlike između inicijalnog i finalnog
merenja p=1,00; p=1,000. U drugoj vežbi T2 deca su pokazala bolji kvalitet merenog pokreta za 0,025 što
nije značajno p=0,57. Kod treće vežbe T3 ostvaren je negativan rezultat od 0,050; p=0,160, naime deca su
dobila slabije ocene u finalnom u odnosu na inicijalno stanje. Realizovani program nije značajno
poboljšao kvalitet pokreta kod dece.
U eksperimentalnoj grupi kvalitet pokreta u prvoj vežbi za trbuh T1 značajno je poboljšan 0,875, p=0,00.
U drugoj vežbi T2, takođe, je došlo do značajnog poboljšanja kvaliteta pokreta za 0,850 na nivou
značajnosti p=0,000. kvalitet pokreta u trećoj vežbi T3 poboljšan je za 0,775, što je statistički
signifikantno p=0,00. Dakle, eksperimentalni faktor je u značajnoj meri uticao na poboljšanje pokreta u
eksperimentalnoj grupi.
Tabela 4.
T-test razlika finalnih rezultata procene kvaliteta pokreta kod vežbi za trbuh eksperimentalne i
kontrolne grupe
K2 - E2
T1
T2
T3

Difer
-.800
-.700
-.800

T - test
t
-5.270
-4.907
-5.311

p
.000
.000
.000

Upoređujući prosečne rezultate finalnih merenja eksperimentalne i kontrolne grupe vidi se da
eksperimentalna grupa ima bolje prosečne rezultate u sve tri vežbe. Ostvarena diferencijacija od 0,800 u
prvoj vežbi je statistički značajna p= 0,000. U drugoj vežbi ostvarena razlika je 0,700; p=0,000. Takođe,i
u trećoj vežbi deca iz eksperimentalne grupe ostvarila su značajno bolji rezultat od 0,800; P=0,000.
Ostvareni pozitivni transformacijski efekti u sve tri vežbe, na kvalitet pokreta kod ispitivane dece može se
pripisati uticaju eksperimentalnom faktoru.
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2.3. Vežbe za leđa – L1,L2 i L3
Tabela 5.
Rezultati inicijalnog i finalnog merenja kontrolne i eksperimentalne grupe – vežbe za leđa

L1 inic. - L1 fin.
L2 inic. - L2 fin.
L3 inic. - L3 fin.
L1 inic. - L1 fin.
L2 inic. - L2 fin.
L3 inic. - L3 fin.

KONTROLNA GRUPA
M (inic)
M (fin)
dif
t
3.550
3.575
-.025
-0.227
3.475
3.6
-.125
-2.36
3.525
3.425
.100
1.275
EKSPERIMENTALNA GRUPA
3.575
4.225
-.650
-4.759
3.525
4.6
-1.075
-8.53
3.400
4.25
-.850
-6.985

df
39
39
39

p
0.822
0.023
0.21

39
39
39

0.000
0.000
0.000

U odnosu na inicijalno stanje, kod prve vežbe za leđa L1 deca su pokazala bolji kvalitet pokreta za 0,025,
ali vrednost T-testa pokazuje da ona nije statistički značajna. Deca su poboljšala kvalitet pokreta u drugoj
vežbi L2 za 0,125 na statistički značajnom nivou p=0,023. U trećoj vežbi L3 došlo je do diferencije od
0,100, ali on nije snačajna. U kontrolnoj grupi od tri vežbe za leđa deca su posle realizacije programa
značajno poboljšala kvalitet pokreta samo u drugoj L2 vežbi.
Studentovim T-testom utvrđeno je da postoji statistički signifikantna razlika između prosečnih vrednosti
inicijalnog i finalnog stanja 0,650; p=0,000 kod prve vežbe L1. Deca su značajno poboljšala kvalitet
pokreta za 1,075 u drugoj vežbi L2, što je statistički značajno p=0,000. U trećoj vežbi, takođe, je došlo do
napretka od 0,850 na statistički signifikantnom nivou p=0,000.
Dakle, u eksperimentalnoj grupi, posle realizacije ekperimentalne procedure, deca su značajno poboljšala
kvalitet pokreta u sve tri vežbe.
Tabela 6.
T-test razlika finalnih rezultata procene kvaliteta pokreta kod vežbi za leđa eksperimentalne i
kontrolne grupe
T - test

K2 - E2
L1
L2
L3

Difer

t

p

-.650
-1.000
-.825

-5.636
-7.868
-6.481

.000
.000
.000

Upoređujući prosečne ocene kvaliteta pokreta sa finalnih provera dece eksperimentalne i kontrolne grupe,
uočava se diferencija: prva vežba L1 od 0,650, druga vežba L2 od 1,000 I treća vežba L3 od 0,825 u
korist eksperimentalne grupe. Postojeća razlika je statistički značajna p=0,000 za sve tri navedene vežbe.
Statistički parametrinam daju za pravo da možemo reći da je eksperimentalni faktor uveden u motorne
aktivnosti imao značajnog uticaja kod dece na poboljšanje nivoa kvaliteta usvojenosti pratećeg pokreta.
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2.4. Vežbe za noge – N1, N2 i N3
Tabela 7.
Rezultati inicijalnog i finalnog merenja kontrolne i eksperimentalne grupe – vežbe za noge

N1 inic. - N1 fin.
N2 inic. - N2 fin.
N3 inic. - N3 fin.
N1 inic. - N1 fin.
N2 inic. - N2 fin.
N3 inic. - N3 fin.

KONTROLNA GRUPA
M (fin)
dif
t
M (inic)
3.55
3.65
-.100
-2.082
3.55
3.4
.150
2.623
3.575
3.65
-.075
-1.778
EKSPERIMENTALNA GRUPA
3.5
4.3
-.800
-8.973
3.7
4.45
-.750
-5.454
3.55
4.125
-.575
-5.107

df
39
39
39

p
0.044
0.012
0.083

39
39
39

0.000
0.000
0.000

Posle realizacije programa u kontrolnoj grupi ostvaren je napredak u kvalitetu pokreta u vežbi N1 za
0,100 I to na statistički signifikantnom nivou p=0,044. Kvalitet pokreta u drugoj vežbi N2 je značajno
oslabio u odnosu na inicijalno merenje za 0,150 statistički značajno p=0,012. U trećoj vežbi N3 došlo je
do poboljšanja rezultata za 0,075, koje nije na statisitički značajnom nivou p=0,083. U kontrolnoj grupi
ostvaren je statistički signifikantan napredak u kvalitetu pokreta samo u prvoj vežbi N1.
Kvalitet pokreta u prvoj vežbi N1 kod dece eksperimentalne grupe, posle delovanja eksperimentalnog
faktora, pospešiose za 0,800, sto je statistički značajno p=0,000. Na nivou značajnosti p=0,000
ostvareno je poboljšanje pokreta za 0,750 u drugoj vežbi N2. deca su značajno poboljšala kvalitet
pokreta i u trećoj vežbi N3 za 0,575; p=0,000. očigledno da je eksperimentalni program doprineo
poboljšanju kvaliteta ispitivanog pokreta u sve tri vežbe kod dece.
Tabela 8.
T-test razlika finalnih rezultata procene kvaliteta pokreta kod vežbi za noge eksperimentalne i
kontrolne grupe
K2 - E2
N1
N2
N3

Difer
-.650
-1.050
-.475

T - test
t
-4.436
-7.636
-2.723

p
.000
.000
.000

Deca eksperimentalne grupe su u finalnoj proveri ispoljili viši nivo kvaliteta ispitivanog pokreta u odnosu
na decu kontrolne grupe sa diferencijom: u prvoj vežba N1 od 0,650, u drugoj vežbi N2 od 1,050 i u
trećoj vežbi N3 od 0,473. Postojeća diferencija je statistički značajna, što potvrđuju vrednosti T-testa u
sve tri vežbe na nivou značajnosti p=0,000. Statistički parametri finalne provere daju nam za pravo da
zaključimo, da je eksperimentalni faktor uveden u pedagoški proces imao značajanog uticaja na
transformacijske procese poboljšanja kvaliteta pokreta kod ispitivane dece.
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3. Zaključak
Posle primene eksperimentalnog tretmana u eksperimentalnoj grupi pojavile su se značajne
pozitivne promene u strukturi kvaliteta pokreta kod ispitivane dece.
Relizacija programa kontrolne grupe doprinela je poboljšanu kvaliteta pokreta u četiri od dvanaest vežbi.
Eksperimentalni program, kao kineziološki operator, je u svim vežbama doprineo pozitivnim promenama
u kvalitetu procenjivanih pokreta kod ispitivane dece.
Sagledavši sve pokazatelje istraživanja možemo sa velikom dozom sigurnosti reći da je hipoteza
„Eeksperimentalni faktor će imati značajan transformacioni efekat na poboljšanje kvaliteta pokreta kod
ispitivane dece“ potvrđena.
Sagledavši efekte eksperimentlne procedure možemo reći da stručno komponovanje programa i njegova
sistematska realizacija može dovesti do značajnih pozitivnih promena na dečjem organizmu.
Dobijeni rezultati jasno ukazuju da studente osnovnih i specijalističkih strukovnih studija treba
osposobiti, kako za analizu kvaliteta pokreta, za sastavljanje novih programa, tako i za samostalnu
realizaciju eksperimentlne procedure.
Postoji potreba da se u nastavi studenata strukovnih specijalističkih studija uvede neposredno
učestvovanje u eksperimentalnim procedurama.
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ONE ASPECT OF THE CURRICULUM FOR PRESCHOOL TEACHERS EDUCATION –
EFFECTS OF THE SHAPING EXERCISES PROGRAMME ON THE QUALITY OF
PRESCHOOLERS’ MOVEMENTS
SAVA MAKSIMOVIĆ, DRAGAN STOJNIĆ, SLAVICA PAVIĆ
Summary
Itroduction Effects of the shaping exercises on preschool children’s body is multiple and in essence
very complex. It might be as well said that the effect of such exercises is predominantly directed to
development and maintanance of muscle strength, maintenance of joint mobility and relieve of muscle
tension. Their effect is, by all means, aimed at the motor functioning as a whole and coordination as
well. They have benefitial effect on the functioning of the whole body (all body parts are engaged,
musculature, postural status, skeletal and ligament system, cardiovascular, respiratory, nervous system
... and complete metabolism of children) and also on improvement of children’s health in general.
The aim of this paper was to determine the effects of the shaping exercises programme, in duration of
four months, on children aged six from the Kindergarten ’’Sloboda’’ in Šabac. The initial hypothesis
was that the experimental factor could have significant transformational effect on improving the
quality of movement in the children assessed. Considering the importance of shaping exercises in
physical education of preschool children, it is rather evident that students should be better qualified for
the analyzed issues.
Method The sample consisted of 40 children, both genders, aged six (+ two months), from the
Kindergarten ’’Sloboda’’ in Šabac. Assessment of the movements’ quality was carried out by applying
the five-level rating scale with the following values: 1. insufficiently coordinated movements, 2.
sufficiently coordinated movements, 3. well coordinated movements, 4. very well coordinated
movements, 5. excellently coordinated movements.
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The following movements were assessed: arms outstreched, arms upstretched, arms lowered, arms
stretched aside, circulation of arms, leg raised, leg lowered, leg stretched aside, bent trunk, circulation
of trunk.
The experimental method with two parallel groups – experimental and control, was applied.
Data processing comprised the frequency and percentage of the grades, difference between the groups
as well as the significance of the statistical difference between the initial and final states assessed by
chi-square test. The experimental factor was based on the special programme of shaping exercises.
Data processing comprised descriptive statistical procedure; comparative – T-test for testing
significance of differences in arithmetic mean for independent and dependent samples at the level of
significance of 0.01.
Results with discussion After the experimental factor had made its effects on experimental group, the
difference among all the assessed movements was determined. There was also noticeable difference in
all movements in the final assessment and at the level of the groups in favour of the experimental
group. The T-test results, at the level of significance of 0.01 indicate that the difference is statistically
relevant. Improvement of the quality of movements can be attributed to the experimental factor.
Conclusion Qualified composition of the programme and its systematic realisation could lead to
significantly positive changes in children’s body.
The results obtained clearly indicate that students of the first level of vocational studies and specialist
vocational studies should be trained to analyse the quality of movements, to prepare programms and
independently apply experimental procedure as well.
It is recommendable to introduce direct participation of students in experimental procedures at the
level of specialist vocational studies.
Keywords: experiment, children, students, movements, programmes, five-level rating scale.
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A KÖRNYEZETISMERET FOGLALKOZÁSOKON HASZNÁLT
MUNKAFORMÁK
MÁRIÁS KRISZTINA, BOZSÓKI ANASZTÁZIA
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Mentor: Horák Rita
Összefoglaló
A tanítás-tanulás eredményességét jelentősen befolyásolja az, hogy az óvodapedagógus milyen
munkaformát használ. Az óvodai (3-7 éves gyermek) környezetismeret foglalkozásain alkalmazható
munkaformák: a frontális munka, az egyéni munka, a páros munka, és a csoportmunka. Munkánkban a
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar negyedéves óvodapedagógus hallgatóinak környezetismeret
módszertan foglalkozás tervezeteit elemeztük. A dolgozatban az alkalmazott munkaformák
gyakoriságát vizsgáltuk. Arra szerettünk volna választ kapni, melyik munkaforma dominál, az
óraszerkezet különböző részeiben (bevezető-, fő- és befejező rész) melyek a legtöbbet illetve a
legkevesebbet használt munkaformák és hogy van-e változás a vizsgált évek között.
Kutatásunkban felfigyeltünk arra, hogy az óvodapedagógus jelöltek a frontális munkaformát használják
leggyakrabban és ezt párosítják más munkaformákkal.
2011/12-es év foglalkozás tervezetinek elemzése után megállapíthatjuk, hogy egyforma gyakran
alkalmaztak csak frontális munkaformát, illetve a frontális, egyéni és csoportos munkaformát
kombinálva egy foglalkozáson belül. A 2012/13-as évben toronymagasan a frontális és csoport munkát
részesítették előnyben a hallgatók. A második leggyakoribb alkalmazás a sima frontális munka, illetve
3 munkaforma kombinálása (frontális, egyéni és csoportos) egy foglakozáson belül. A 2013/14-es
tanévben a hallgatók legtöbbször a frontális munkaformát alkalmazták, ez mellett szintén gyakori a
frontális és csoportos forma egyszerre történő alkalmazása. Ebben a kutatási évben a 3 forma együttes
alkalmazása egy tervezetben sincs jelen.
Kulcsszavak: munkaformák, óvodapedagógusok, környezetismeret módszertan, foglalkozás
1. Bevezető
A 21. Század a pedagógusokat nagy kihívások elé állítja, hiszen az eléjük támasztott elvárások
ebben a felgyorsult világban meghatványozódtak, ugyanakkor az új eszközök, módszertani kihívások
sikeres, gördülékeny és célratörő alkalmazkodását is megkövetelik tőlük. Különösen nehéz dolga van a
kezdő pedagógusnak a megfelelő munkaforma kiválasztásban.
Azt hogy melyik munkaformát választja a pedagógus az sok mindentől függ:
‒ óra céljától,
‒ a gyerekek sajátosságaitól,
‒ ismereteiktől,
‒ a rendelkezésre álló időtől,
‒ az oktatás körülményeitől,
‒ a gyermek-pedagógus viszonytól,
‒ a pedagógus felkészültségétől, rátermettségétől stb. (Czékus és társai, 2013).
Megfelelő munkaforma alkalmazásakor érdemes figyelembe venni a következő szempontokat:
‒ egyes munkaformák különböző jellegű függési, felelősségi, ellenőrzési viszonyok kialakulását
teszik lehetővé;
‒ a nevelési, oktatási célok elérésére eltérő esélyeket kínálnak;
‒ egyes munkaformák behatárolják az alkalmazható oktatási módszereket, oktatási eszközök
(taneszköz) körét;
‒ egyes munkaformák adta korlátok és lehetőségek szakszerű mérlegelésével megoldható az egyes
gyerekek számára leginkább ösztönző tanulási közeg biztosítása (M. Nádasi, 2003).
Ha ezeket a szempontokat betartjuk, akár együttes tanulásszervezés is kialakulhat (differenciálás).
Tehát a megfelelő munkaforma alkalmazása nagy hatást gyakorol a tanítás - tanulás eredményességére,
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ezért a pedagógusok számára mérhetetlenül fontos a munkaformák ismerete, alkalmazásuk
begyakorlása.
1.1. Környezetismeret-foglalkozások munkaformái
„A környezet megismerésére irányuló nevelés folyamatában csak a 3-7 éves gyerekek életkori
sajátosságainak megfelelő szervezési módokat, munkaformákat alkalmazhatjuk” (Czékus és társai
2013). A tanítás – tanulás folyamatának a gyakorlatban négy munkaformája alakult ki: a frontális
munka, az egyéni munka, a páros munka és a csoport munka. Annak érdekében, hogy a társadalmi
fejlődésben az iskolai nevelés is szervesen részt tudjon venni, a frontális és az egyéni oktatási formát
egyre inkább ki kell egészíteni a csoportos és páros munkaformával.
„Ezeket az oktatási formákat a tanítás – tanulás funkcionális alapelvei szerint célszerű elemezni és
összehasonlítani, hiszen a motiválás, az aktivitás és a differenciálás a mindennapi pedagógiában
növelheti az iskolai munka hatékonyságát, és közvetve hozzájárulhat a kitűzött célok tanulás útján
történő elsajátításához” (K. Nagy, 2006)
1.1.1. Frontális munka
A Pedagógiai Lexikon szerint (I. kötet, 1997:543) szerint az frontális munka „az oktatás
megszervezésének olyan formája, amelyben a nevelő az osztály tanulóival együttesen – mint
közösséggel – tart közvetlen kapcsolatot”. Jellemzője, hogy a motiválás hatását nagyban befolyásolja
az óvónő, hiszen a munka elsősorban az ő szóbeli magyarázatára épül, a csoportszobában zajlik, kevés
taneszköz áll rendelkezésére, vagyis nagyon kismértékű azoknak a motivációs tényezőknek az aránya,
amely tanulásra ösztönözne. A tananyag feldolgozása közvetlenül az óvónő irányításával vezetésével
folyik, a gyermekek azonos időtartamban és ütemben aránylag együtt haladva vesznek részt az
ismeretelsajátítás folyamatában, amelyben a pedagógusé a döntő tényező.
Béres (2002) e munkaforma hátrányaként említi meg, hogy nem ad lehetőséget a gyengébb képességű
gyerekeknek arra, hogy a képességeiknek megfelelően vegyenek részt a feladatok megoldásában. A
frontális csoportmunka azokra a gyerekekre épít, akik valamilyen okokból (külső vagy belső)
eredendően jól motiváltak és a óvodapedagógus irányító tevékenységébe be tudnak kapcsolódni és
általa sikereket érnek el, amelyek ösztönzőleg hatnak a további tanulásra. K. Nagy (2006) úgy
gondolja, hogy azok a gyerekek, aki kevésbé motiváltak, elvesztik érdeklődésüket, passzívvá válnak,
mert az előzetes tudásuk vagy a motiváltság szintjének csökkenése miatt nem tudnak bekapcsolódni a
foglalkozásba. Ezek a gyereke egy kis idő után elfogadják ezt az állapotot, ami sikertelenséghez,
kudarchoz is vezethet. Nahalka (Lóránd, 2004) szerint a frontális munkaforma csak azoknak a
gyerekeknek kedvez, akik a pedagógus kívánalmainak, elvárásainak könnyen tudnak eleget tenni.
Vannak olyan gyerekek, akik egy ideig követik az óvodapedagógus magyarázatát, majd valami eltereli
a figyelműket és megszakad a lánc, és vannak olyan gyermekek, akik eleve reménytelennek érzik a
helyzetüket és meg se próbálnak figyelni. Ez a munkaforma nem alkalmas a differenciálásra, mert nem
veszi figyelembe a gyerekek és az egyes csoportok közötti különbséget. K. Nagy (2006) szerint a
frontális munkaforma a közepesek csoportjára tervezik, akik ennél a szintnél lejjebb helyezkednek el,
legtöbbször lemaradnak, akik pedig kiemelkednek ebből a szintből, azok alulterhelés miatt egy idő után
közömbössé válnak.
1.1.2. Egyéni munka
Az egyéni munka célja az óvodában az ismeretszerzés, a korábban elsajátított tudás alkalmazása,
rögzítése és rendszerezése. Czékus és társai (2013) úgy vélik, hogy az óvodás gyermekek még igénylik
az egyénre szabott segítséget. Ez a szervezési mód az óvodai tanulás folyamatában csak akkor
alkalmazható, ha feltételeit biztosítani tudjuk, ehhez pedig meg kell teremtenünk annak lehetőségét,
hogy a munkaforma minden gyermek számára egyszerre legyen megoldható és eredményes, fejlesztő
hatású.
Ez a munkaforma lehetőséget ad arra, hogy egy tanulócsoport tagjainak egyedi munkával tudjanak
részt venni az ismeretek elsajátításában, feldolgozásában. Itt a tanulók egyéni sajátosságai maximálisan
figyelembe vannak véve. Ebből adódik az, hogy gyerekek számára legkedvezőbb módon biztosítja a
motivációt, aktivitást és a differenciálást. Az óvodapedagógus egyénre szabja az elsajátítandó
tananyagot. A feladatokat kiosztásánál figyelembe veszik a gyerekek előzetes tudásukat, a
taneszközökkel való bánni tudás szintjét, így minden gyermek eredményes, sikeres lesz. Nemcsak az
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egyéni tudásuk növekedik, hanem a tanuláshoz, óvodapedagógushoz való pozitív viszony is kialakul.
K. Nagy (2006) szerint az egyéni munkára jellemző, hogy a gyermekek mindég a saját szintjéről indul
és ez alapján lép tovább, vagyis egyéni ütembe, egyéni módon sajátítja el az új ismereteket. Tehát az
egyéni munka az egyéni sajátosságokat tartja szem előtt és erre épül a tanítási – tanulási folyamat
tervezésére, irányítása.
1.1.3. Páros munka
Ez a munkaforma nagyon hatékony munkaszervezési módszer és igen alkalmas a csoportmunka
előkészítésére. Jellemzője az állandó társas együttműködés.
A párban folyó tanulás lehet:
‒ páros - két hasonló szinten lévő gyermek spontán kialakuló együttműködése;
‒ tanulópár - azonos életkorúaknál;
‒ korrepetáló viszony - nagyobb életkori eltérésnél.
1.1.4. Csoportmunka
Czékus és társai (2013) kiemelik, hogy a csoportmunka alkalmazásakor a csoport tagjai
odafigyelnek egymásra és ellenőrzik is egymás munkáját, ugyanakkor függnek is egymástól. Ugyan ez
a szerző, úgy véli a nagycsoportosok már képesek az ilyen jellegű munkára.
A csoport munka nagy mennyiségű tananyag feldolgozásánál alkalmazható leginkább, amikor a
tananyagot kisebb részekre tudjuk felosztani. A gyerekek csoportot alkotva, közös erőfeszítéssel a
tananyag egyes részeit dolgozzák fel az óvodapedagógus közvetett irányításával. A gyerekek a
csoportmunka során véleményt cserélnek, megbeszélik tapasztalataikat, a feladatokat felosztják maguk
között. Ennél a foglalkozási módnál motiválás hatása nagyobb, mert a gyerekek lelkesednek az ilyen
jellegű munkaformáért. A munka során csökken a gyerekek szorongása, megnövekszik a tanulási
kedvük és a közös munka sikeréért érzett felelősség ösztönzően hat rájuk. K. Nagy szerint (2006)
szerint a csoportmunkába azok a tanulók is bekapcsolódnak, akik a frontális csoportfoglalkozás során
passzívak.
Csoportmunka szervezésénél nagy figyelmet kell szentelni a csoportlétszámra. A legmegfelelőbb
csoportlétszám 4, maximum 6 fő, mert ennél nagyobb létszám, esetén a csoport egyes tagjai már
kimaradnak a feladat megoldásból.
A csoportok csoportosulhatnak:
‒ barátság szerint;
‒ közös érdeklődés szerint;
‒ sorsolás alapján;
‒ óvodapedagógus is kijelölheti, hogy kik tartozzanak egy csoportba.
2. Módszerek és minta
A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar negyedéves óvodapedagógus hallgatók által 2011-től
2014-ig megírt környezetismeret foglalkozástervezeteket vizsgáltuk. A dolgozatban az alkalmazott
munkaformák gyakoriságát vizsgáltuk. Arra szerettünk volna választ kapni, melyik munkaforma
dominál, pontosabban, hogy melyek a legtöbbet illetve a legkevesebbet használt munkaformák és hogy
van-e változás a vizsgált évek között. A 2011/12-es évben 27 tervezetet vizsgáltunk. 2012/13-ban 38
darabot. 2013/14-es évben 22 foglalkozás tervezetet készült eddig el, bár itt még nem tutuk mindent
kielemzni, a rendelkezésünkre állóakból szintén kimutatást készítettünk.
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3. Eredmények és diszkusszió
3.1. A 2011/2012-es év foglalkozás tervezeteinek elemzése
Ez év foglalkozás tervezetinek elemzése után megállapíthatjuk, hogy a leggyakrabban frontális
munkaformát (33%) alkalmaztak, illetve közel hasonló gyakorisággal a frontális, egyéni és csoportos
munkaformát (30%) kombinálva egy foglalkozáson belül. A frontális, egyéni (22%) vegyítés már nem
volt jelen akkora arányban, illetve a frontális, csoportos párosítás (15%) a legkisebb százalékban vettük
észre.

30%

33%

15%
22%

Frontális
Frontális, egyéni
Frontális, csoportos
Frontális, egyéni, csoportos

1. ábra
2011/12-es tanév környezetismeret foglalkozásain használt munkaformák
3.2. A 2012/2013-es év foglalkozástervezeteinek elemzése
A 2012/13-as évben toronymagasan a frontális és csoport munkát részesítették előnyben a hallgatók
(50%) (2. Ábra). A második leggyakoribb alkalmazás a sima frontális munka (21%), illetve közel ilyen
gyakori volt még a 3 munkaforma kombinálása (frontális, egyéni és csoportos) egy foglakozáson belül
(18%). A frontális, egyénire esett a legkevesebb választás ez évben (11%). Összevetve a 2012/2013-as
évben az előző évvel a 3 munkaforma vegyítését kevésbé alkalmazták a hallgatók, hisz az előző évi
átlagról, 30%-ról 21%-ra esett vissza ez az arány. Viszont több mint háromszorosára ugrott a frontális
és csoportos munkaformák együttes alkalmazása ebben az évben az előzőhöz képest. Vagyis a
2011/12-es évben a frontális és csoportos munkaforma együttes alkalmazása csak 15%-ban fordul elő,
míg 2012/13-ban ez az arány 50%-ra ugrott.
2. ábra
2012/2013-as tanév környezetismeret foglalkozásain használt munkaformák
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3.3. A 2013/2014-es év foglalkozástervezeteinek elemzése
A 2013/14-es, azaz az idei tanévben a hallgatók legtöbbször a frontális munkaformát alkalmazták
(46%), ez mellett szintén gyakori a frontális és csoportos forma egyszerre történő alkalmazása (36%).
A frontális, egyéni munkaforma alkalmazása ebben az évben szintén nem kapott nagy szerepet (18%) a
többihez képest. Megfigyelhető az is, hogy ebben a kutatási évben a 3 forma együttes alkalmazása egy
tervezetben sincs jelen (0%). Ez egy elég elszomorító helyzet, hisz a korábbi években jelen volt, és
most 2014-re eltűnt a környezetismeret foglalkozásokról, ami pont nem így kellene, hogy legyen, hisz
az a cél, hogy minél több munkaformát alkalmazzunk egy-egy foglalkozás keretein belül (3. Ábra).
3. ábra
2013/2014-es tanév környezetismeret foglalkozásain használt munkaformák
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4. Következtetés
Az elmúlt pár év (2011-2014-ig) kutatási eredményei alapján észrevehető, hogy volt olyan év,
amikor túlnyomó részt csak a magában szereplő a frontális munka dominált. A legjobb az volna, hogy
ha a frontális és egyéni munkát vegyítenénk a páros és csoportos munkával.
A szerzők a páros munkáta 3 év vázlatainak kielemzése során nem figyelték meg egy tervezetben sem,
vagyis ezt a munkaformát egyeltalán nem alakalmazták a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
negyedéves hallgatói. Valószínű, azért, mert a páros munkához jól ki kell ismerni a gyerekeket,
gyerekek képességeit, tudását, hogy párokat lehessen kialakítani. A munka szerzői úgy vélik, hogy egy
gyakorló óvópedagógus jobban tud párokat kialakítani, hisz ő, nap mint nap foglalkozik a gyerekekkel,
megfigyeli őket, következtetéseket von le egy-egy gyermek teljestőképességéről, tudásáról, egyszóval
ismerik őket.
Egy foglalkozás úgy a legeredményes, ha kombináljuk a munkaformákat (frontális, egyéni, csoportos
és páros). A frontális munka kevésbé ajánlott az óvodai oktatás során, ámbár néha elkerülhetetlen, és
mivel a „legkényelmesebb” gyakran alkalmazzák. Az óvodapedagógusoknak törekedniük kell arra,
hogy ezt párosítsák más munkaformákkal is. Az egyéni munkaformát akkor használhatjuk szervezési
formaként, ha már valamilyen tudással rendelkeznek a gyermekek, így az elsajátított tudás
alkalmazása, rögzítése kapcsán merülhet fel. A csoportmunkának is van fejlesztő hatása, mégpedig az,
hogy együttműködnek, ellenőrzik egymást, és egymástól való tanulás lehetősége is fennáll. Köztudott
tény az, hogy a gyerekek egymástól tanulnak a legjobban és leggyorsabban. A páros munka kapcsán
két gyermek párban dolgozik. Ezek lehetnek egyforma képességűek, de lehet egy jobb és egy
szerényebb tudású gyermekpáros is kialakítani. Az óvópedagógusnak tudnia kell óvodásai képességi
szintjét, és annak megfelelően kialakítani a párokat. Minden munkaformának vannak előnyei, és ezek
kombinációjával környezetismeret foglalkozásokon (de minden más foglalkozás keretein belül) jó
eredményeket tudunk elérni. Ezért kell arra törekednünk, hogy ezeket a szervezési formákat vegyesen
alkalmazzuk pedagógiai munkánk során.
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TEACHING METHODS USED DURING ENVIRONEMNTAL EDUCATION ACTIVITIES
ANASZTAZIA BOZSOKI, KRISZTINA MARIAS
Mentor: Rita Horak
Summary
The teaching-learning process is highly influenced by the teaching method selected by the preschool pedagogue. The teaching methods that can be used among pre-school children of the age of 3-7
are the following: frontal teaching, individual work, pair work and group work. The present study the
Educational Environment activity plans of 4th grade pre-school teachers were analyzed who study at the
Hungarian Language Teacher Training Faculty. The frequency of various types of teaching methods
are analyzed with the purpose of answering the question which type of teaching method dominates, in
various sections of the activity (introductory, main or conclusive parts) which types of teaching
methods are used the least and if there are any changes in them during the academic year.
According to the analysis pre-school pedagogue candidates use frontal teaching the most frequently
and other types of teaching activities are combined with the previous one.
It can be concluded on the basis of the activity plans of the academic year of 2011/12 that the
frequency of using only frontal teaching is high, and the combination of frontal teaching with a
different type of teaching method is also present. During the academic year of 2012/13 the combination
of frontal teaching and group work is used the most frequently. The second most frequent types are
using exclusively frontal teaching, and combining 3 other types of teaching methods (frontal,
individual and group work) within one single activity. Finally, during the academic year of 2013/14
students used frontal teaching the most often, and the parallel use of frontal teaching and group work
was also frequent. In the present academic year the combination of 3 types of teaching methods are not
present in activity plans.
Keywords: workforms, pre-school pedagogues, Methodology of Environment Education, activities.
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VASPITAČI I RAD SA DECOM POTENCIJALNO DAROVITOM ZA
MATEMATIKU1
Doc. dr SANJA M. MARIČIĆ, prof. dr KRSTIVOJE ŠPIJUNOVIĆ
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet u Užicu, Srbija
Satežak
Interesovanje za potencijalno darovitu decu zauzima posebno mesto u teoriji i praksi obrazovanja,
a razvoj vaspitno-obrazovne strategije za prepoznavanje, identifikaciju i rad sa njima imperativ
današnjeg obrazovanja. Imajući u vidu značaj ranog prepoznavanja ove dece i obezbeđivanja uslova
za obrazovanje koje je u skladu sa njihovim mogućnostima i potrebama, autori su u radu, na uzorku
vaspitača (N = 210), organizovali istraživanje s ciljem da identifikuju neke od problema koji prate rad
vaspitača sa decom potencijalno darovitom za matematiku i utvrde aktivnosti koje bi, po mišljenju
vaspitača, trebalo preduzeti kako bi se rad sa ovom kategorijom dece unapredio. Rezultati dobijeni
istraživanjem ukazuju da vaspitači sopstvenu neobučenost za izradu IOP-a i neobučenost za rad sa
decom potencijalno darovitom za matematiku izdvajaju kao najveće probleme u radu sa njima. Od
mera koje treba preduzeti na planu unapređivanja rada sa decom potencijalno darovitom za
matematiku vaspitači posebno izdvajaju potrebu za sopstvenim osposobljavanjem za rad sa ovom
kategorijom dece, a zatim izradu priručnika i uputstava za rad sa ovom decom.
Ključne reči: deca potencijalno darovita za matematiku, predškolsko vaspitanje i obrazovanje,
vaspitači, matematika.
1. Uvodna razmatranja
Nema sumnje da daroviti predstavljaju najveći potencijal svakog društva, a sistemska briga o
njima „jedno od strateških pitanja za svaku zemlju, s obzirom da je ulaganje u darovite i kreativne
pojedince jedan od ključeva za postizanje međunarodne konkurentnosti svake zemlje“ (Bodrič, 2009
:93). Otuda „darovitost predstavlja jednu od ključnih reči u projekcijama ljudskog postojanja u trećem
milenijumu i preporukama o razvoju obrazovanja koje daju sve relevantne međunarodne institucije“
(Grandić, Letić, 2008: 856). Iz tih razloga neophodno je obezbediti uslove u kojima će daroviti
pojedinci moći u potpunosti da ostvare svoje potencijale, razviju ličnost i svoje sposobnosti, a koje će
biti u skladu sa njihovim mogućnostima, sposobnostima i potrebama, kako bi s jedne strane, mogli da
odgovore na potrebe savremenog društva, ali i da doprinesu njegovom razvoju, s druge strane.
Činjenica da „svako dete poseduje specifičnu genetsku osnovu potencijalnih sposobnosti koje
zahtevaju kognitivne, društvene, emotivne, motorne, i druge vrste stimulacije od strane okruženja za
njihov optimalan razvoj“ (Mooij, 1992) skreće pažnju i na potrebu organizovanijeg pristupa
prepoznavanju, identifikaciji i organizovanju rada sa darovitom decom. Ako se još imaju u vidu i
savremena shvatanja o značaju prvih godina života u razvoju deteta i izuzetnom značaju obrazovanja u
ovom periodu za kasniji uspeh u učenju, ali i Platonov stav da smer obrazovanja kojim krene čovek u
mladosti određuje njegovu budućnost onda se neizostavno nameće važnost rane intervencije u radu sa
darovitima.
Upravo brojne studije skreću pažnju na značaj rane intervencije u radu sa darovitima i ukazuju da
ukoliko darovita deca tokom ranih godina ne dobiju odgovarajuću podršku za razvoj svojih potencijala
da postoji mogućnost da razviju negativna osećanja prema svakom vidu organizovanog rada, steknu
nizak nivo motivacije i loše radne navike koje kasnije mogu da dovedu i do lošeg uspeha u učenju
(Karnes & Johnson, 1991; Mooij, 1992), da će takva deca postati nezainteresovana, neko ko ometa rad
i ko je socijalno izolovan (Mooij, 1992), neko kome je dosadno i kod koga se razvijaju negativni
stavovi prema školi (Gridley, 1987).
Zato je neophodno rano prepoznati darovito dete i stvoriti adekvatne uslove koji će im omogućiti da
uče u skladu sa svojim potencijalom (Wortham, 2008). U prilog ovim tendencijama idu i inicijative na
planu pojačanog interesa za inkluzivno obrazovanje, koje karakterišu poslednju deceniju XX i početak
1

Rad je nastao u okviru projekta Nastava i učenje: problemi, ciljevi i perspektive, br. 179026, čiji je nosilac
Učiteljski fakultet u Užicu, a koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.
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XXI veka, čija je osnovna premisa da svako dete ima pravo na kvalitetno obrazovanje, koje je u
potpunosti prilagođeno njegovim mogućnostima, odnosno „nastojanje da se poveća dostupnost
obrazovanja i stvore uslovi za kvalitetno obrazovanje u skladu sa potrebama i sposobnostima svakog
deteta pojedinačno“ (Špijunović, Maričić, 2013: 243). Međutim, u nastojanju da realizuju ovaj zahtev
škole i predškolske ustanove pažnju najčešće usmeravaju ka pojedincima koji imaju određene smetnje
u razvoju, a zapostavljaju decu koja pokazuju iznadprosečne sposobnosti i pojačan interes da se
određenom oblašću bave, to jest, darovitu decu. Ovakve intencije još jednom podvlače zahteve na
planu rada sa darovitima u predškolskom periodu i obavezuju vaspitače da u skladu sa ovim
tendencijama i organizuju rad sa njima. U ovakvim okolnostima vaspitač mora biti osposobljen da
prepozna potencijalno darovito dete, da na osnovu njegove darovitosti planira rad i izradi individualni
obrazovni plan, a potom ga organizuje i realizuje. Naravno, čitav ovaj posao je veoma složen.
Darovitu decu treba izložiti situacijama u kojima će oni da aktiviraju svoje kognitivne, socijalne i
emocionalne sposobnosti nešto iznad njihovog stvarnog učinka u cilju da dožive autentične izazove i
motivacione uspehe u učenju (Sternberg & Grigorenko, 2002).
Dakle, situaciju u praksi karakterišu brojni zahtevi koji ukazuju na potrebu sistematske podrške za
razvijanje, ispoljavanje, podsticanje darovitosti i obezbeđivanje vaspitanja i obrazovanja koje je u
skladu sa potrebama i mogućnostima darovite dece i to još u predškolskom periodu, međutim na planu
realizacije oni ipak, najčešće, ostaju samo na nivou deklarativnih zahteva i ideala kome treba težiti.
Više je razloga za ovakvo stanje.
Jedan deo problema proizilazi iz nepostojanja opšte saglasnosti, kako među teoretičarima, tako i među
praktičarima, o tome šta je darovitost, odnosno koje dete možemo smatrati darovitim. Umesto toga
postoji širok spektar određenja, pristupa, modela, kao i veliki broj otvorenih pitanja i problema
vezanih za određenje pojma darovitosti i identifikaciju darovite dece. U tom kontekstu Starko (2000)
ističe da su „pokušaji određenja darovitosti brojni koliko i sami teoretičari u ovom području“ (Prema:
Štula, 2007: 185). Osim toga, ne postoje ni jedinstveni kriterijumi za identifikaciju dece darovite za
matematiku (Gojkov, 2002; Maričić et al., 2012), već se ističe da je to jedno od „najspornijih pitanja
sa kojim se suočavaju nastavnici“ (Schroth & Helfer, 2008:158; Ford, 2003). Pored toga, ne postoji ni
jasna strategija rada sa decom darovitom za matematiku, a ni nastavnici dovoljno osposobljeni za taj
zadatak (Gojkov i sar, 2002).
Navedeni, ali i brojni drugi problemi direktno se reflektuju na praksu i rad sa darovitom decom. U
ovakvoj situaciji pitanje je i da li imamo vaspitače koji su kompetentni da odgovore na ispunjenje
zahteva koji se od njih očekuju na planu rada sa darovitima. Analiza studijskih programa učiteljskih i
pedagoških fakulteta i visokih škola za obrazovanje vaspitača ne ide u prilog ovim zahtevima, jer su
retki studijski programi koji u svom sadržaju imaju predmete koji vaspitačima treba da obezbede da
steknu kompetencije za prepoznavanje, identifikaciju i rad sa decom potencijalno darovitom za
matematiku (Maričić, Špijunović, 2014: 75). Sve to utiče da rezultati iz prakse i istraživanja ukazuju
da redovne studije vaspitačima ne daju dovoljno znanja koja mogu da im koriste na planu
organizovanja rada sa njima i „u situacijama kada treba da prepoznaju znake potencijalne darovitosti
kod dece“ (Maričić, Špijunović, 2014: 80). Zato se i ističe neophodnost „da vaspitači u toku
školovanja, odnosno u toku studija na fakultetima i visokim školama steknu više znanja o darovitoj
deci i potrebi osmišljenog i organizovanog rada sa takvom decom“ (Špijunović, 2008: 30).
Darovita deca se po brojnim karakteristikama razlikuju od druge dece (imaju bogatiji rečnik,
izražavanje je potpunije i složenije, bolje razumeju, ispoljavaju veću radoznalost, samostalnost, dobro
pamte, uče lako i brzo, bolje upoređuju, imaju originalne ideje, znatiželjna su, postavljaju brojna
pitanja, izvode zaključke, ne vole rutinske jednolične radnje koje se ponavljaju, osobena su i prilično
samostalna i dr) što od vaspitača zahteva veliku umešnost i iznalaženju aktivnosti koje će da
zainteresuju dete, pobude njegovu radoznalost, motivišu ga, a koja će biti dovoljno složena da budu u
skladu sa njegovim potencijalima i potrebama i koje će voditi daljem razvoju njegovih sposobnosti.
Takvi programi rada za darovite moraju biti diferencirani, individualizovani, ali i podložni promenama
kada se za tim ukaže potreba.
Uz sve ovo treba imati u vidu i okolnosti u kojima vaspitači rade koje karakteriše veliki broj dece u
grupama, skromni uslovi za rad, odnos društva i društvene sredine prema ovoj kategoriji dece i drugi.
Sve to utiče na konačan ishod i veliku nepoznanicu u ogromnom prostoru između potencijalne i
produktivne darovitosti.
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Na temelju navedenih razmišljanja organizovali smo istraživanje s ciljem da identifikujemo neke od
problema koji prate rad vaspitača sa decom potencijalno darovitom za matematiku i utvrdimo koje
aktivnosti koje bi, po mišljenju vaspitača, trebalo preduzeti kako bi se rad sa ovom kategorijom dece
unapredio.
2. Metodologija istraživanja
Istraživanje je obavljeno u oktobru mesecu 2013. godine na uzorku (N = 210) koji je obabran iz
populacije vaspitača zaposlenih na teritoriji Republike Srbije iz četiri okruga (Zlatiborski, Moravički,
Kolubarski, Raški). U istraživanju su učestvovali vaspitači različitog radnog iskustva i različitog
obrazovanja. Među vaspitačima najveći broj (73 ili 34.8%) imao je između 11 i 20 godina radnog
iskustva, 50 ili 23.8% manje od 10 godina i isto toliko između 21 i 30 godina, a 37 ili 17.6% vaspitača
imalo je više od 30 godina radnog iskustva. Među anketiranim vaspitačima jedna trećina (33.3%) je
imala završene akademske studije, a dve trećine višu školu za obrazovanje vaspitača.
Istraživanje je zasnovano na primenjeni deskiptivne metode. U toku prikupljanja podataka korišćen je
istraživački postupak anketiranje. Za te potrebe konstruisan je anketni upitnik, koji je sadržavao
pitanja zatvorenog tipa u kome su vaspitači svoje mišljenje iskazivali rangiranjem navedenih
elemenata po važnosti.
Istraživanje je bilo anonimno, kako bi se osigurala iskrenost ispitanika i izbeglo davanje poželjnjih
odgovora. Vrednost Cronbah alpha koeficijenta (0.87) ukazuje na dobru pouzdanost instrumenta i
opravdava njegovu prihvatljivost.
Nezavisnu varijablu činila su sledeća obeležja vaspitača: godine radnog iskustva (do 10, od 11 do 20,
od 21 do 30, više od 30 godina) i stručna sprema (viša, visoka).
Dobijeni podaci obrađeni su u statističkkom paketu IBM SPSS Statistics 20. Od mera deskriptivne
statistike korišćene su frekvencije, procenti, aritmetička sredina i standardna devijacija. Od analiza
koje omogućavaju statističko zaključivanje korišćen je hi kvadrat test.
3. Rezultati istraživanja
3.1. Teškoće koje prate rad vaspitača sa decom potencijalno darovitom za matematiku
Prvim istraživačkim zadatkom želeli smo da identifikujemo neke od problema koji prate rad
vaspitača sa decom potencijalno darovitom za matematiku u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
U tom cilju vaspitačima smo u anketnom upitniku ponudili elemente koji potencijalno mogu
predstavljati problem u radu sa decom potencijalno darovitom za matematiku (uslovi rada u vrtiću,
prilagođavanje aktivnosti potrebama darovitog deteta, neobučenost za izradu individualnog
obrazovnog plana, neobučenost za rad sa decom potencijalno darovitom za matematiku, nedostatak
saradnje sa roditeljima, uzrast deteta) koje su vaspitači trebali da rangiraju rednim brojevima od 1
(najviše) do 6 (najmanje).
Uvidom u Tabelu 1. uočavaju se prilično različiti stavovi vaspitača u oceni važnosti navedenih
problema u radu sa decom potencijalno darovitom za matematiku. Na osnovu dobijenih statističkih
pokazatelja dobili smo da, po mišljenju vaspitača, najveći problem u radu sa decom potencijalno
darovitom za matematiku predstavlja njihova neobučenost za izradu individualnog obrazovnog plana
(rang 1) i neobučenost za rad sa decom potencijalno darovitom za matematiku (rang 2). Zatim slede
uslovi rada u vrtiću (rang 3) i prilagođavanje aktivnosti potrebama darovitog deteta (rang 4). Po
mišljenju vaspitača, najmanji problem u organizovanju rada i prilagođavanju aktivnosti potrebama
darovitog deteta predstavlja nedostatak saradnje sa roditeljima (rang 5) i uzrast deteta (rang 6).
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Tabela 1.
Problemi koji, po mišljenju vaspitača, prate rad sa decom potencijalno darovitom za
matematiku
1.
Uslovi rada
u vrtiću
Prilagođavan
je aktivnosti
potrebama
darovitog
deteta
Neobučenost
za izradu
IOP-a
Neobučenost
za rad sa
decom
potencijalno
darovitom za
matematiku
Nedostatak
saradnje sa
roditeljima
Uzrast deteta

66

2.
33

31.4%

15.7%

3.

5.

6.

23
11.0%

4.
35
16.7%

13
6.2%

40
19.0%

SD

Rang

3.08

1.885

III

3.26

1.458

IV

2.80*

1.544

I

2.96

1.454

II

M

30
14.3%

36
17.1%

57
27.1%

37
17.6%

37
17.6%

13

53
25.2%

50
23.8%

42
20.0%

35
16.7%

12
5.7%

18
8.6%

40
19.0%

51
24.3%

40
19.0%

45
21.4%

24
11.4%

10

5
2.4%

22
10.5%

36
17.1%

31
14.8%

74
35.2%

42
20.0%

4.30

1.370

V

17
8.1%

15

7.6%

27
12.9%

50
23.8%

85
40.5%

4.59

1.615

VI

16

7.1%

6.2%

4.8%

* Postoje statistički značajne razlike između vaspitača različitog nivoa stručne spreme
Analiza stavova vaspitača po nezavisnim varijablama (godine radnog iskustva u nastavi i stručna
sprema) pokazuje da se vaspitači statistički bitno ne razlikuju u oceni važnosti problema (uslovi rada u
vrtiću, prilagođavanje aktivnosti potrebama darovitog deteta, neobučenost za rad sa decom
potencijalno darovitom za matematiku, nedostatak saradnje sa roditeljima, uzrast deteta) u radu sa
decom potencijalno darovitom za matematiku u predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Statistički
značajne razlike javljaju se između vaspitača različitog inicijalnog obrazovanja u oceni problema
neobučenost za izradu individualnog obrazovnog plana (F(1,208)=3.893, p< .05), gde vaspitači koji
imaju visoko obrazovanje ovaj problem smatraju važnijim (M=2.50, SD=1.442) u odnosu na vaspitače
koji imaju zavšenu višu ili visoku vaspitačku školu (M=2.94, SD=1.577). Dobijeni rezultati upućuju
na zaključak da vaspitači koji nemaju završene akademske studije imaju manje potrebe na planu
sticanja kompetencija za planiranje aktivnosti za rad sa decom koja pokazuju znake darovitosti za
matematiku. U oceni važnosti ovog problema između vaspitača različitog radnog iskustva ne postoje
statistički značajne razlike.
Osim ove, statistički značajne razlike javljaju se i između vaspitača različitog nivoa inicijalnog
obrazovanja u oceni važnosti elementa uzrast učenika ((F(1,208)=4.820, p< .05), gde vaspitači koji
nemaju akademsko obrazovanje ovaj emement smatraju važnijim (M=4.41, SD=1.709) u odnosu na
vaspitače koji imaju završen fakultet (M=4.93, SD=1.355).
Dakle, prema mišljenju vaspitača, najveći problem u radu sa decom potencijalno darovitom za
matematiku predstavlja njihova kompetentnost za rad sa ovom kategorijom dece (nedovoljna
osposobljenost vaspitača za izradu IOP-a i nedovoljna osposobljenost vaspitača za rad sa ovom
decom). Dobijeni rezultati javljaju se kao direktna posledica njihove nedovoljne osposbljenosti u toku
redovnih studija, jer rezulatati istraživanja pokazuju da su vaspitači u toku studija delimično
osposobljeni, to jest, da je svaki treći vaspitač u toku redovnih studija stekao dovoljno znanja na
osnovu kojih može da prepozna kod dece znake potencijalne darovitosti za matematiku, a svaki peti da
su mu ta znanja nedovoljna (Maričić, Špijunović, 2014). Čini se da je ovaj problem direktna posledica
situacije u kojoj se nalaze vaspitači i njihovo obrazovanje, ali i situacije koja prati teoriju i praksu rada
sa darovitima gde uprkos velikom interesovanju postoje brojna pitanja koja zahtevaju jasnije,
potpunije i preciznije odgovore. U ovakvoj situaciju, beznačajno je i to što uslovi rada u vrtiću za
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vaspitače ne predstavljaju veliki problem u planiranju, organizovanju i realizovanju rada sa
darovitima, jer oni ključni predstavljaju glavnu prepreku na planu realizacije ove ideje.
3.2. Potrebe vaspitača na planu unapređivanja rada sa decom potencijalno darovitom za
matematiku
Drugim istraživačkim zadatkom želeli smo da utvrdimo koje aktivnosti, po mišljenju vaspitača,
treba preduzeti kako bi se rad sa decom potencijalno darovitom za matematiku u predškolskom
vaspitanju i obrazovanju unapredio. Vaspitačima smo u anketnom upitniku ponudili neke od mera koje
su direktno vezane za njihovo osposobljavanje (osposobljavanje vaspitača za rad sa ovom decom,
izrada priručnika i uputstava za rad sa darovitom decom) i druge koje se odnose na uslove rada u
vrtiću (manji broj dece u grupama, veća saradnja sa roditeljima na planu planiranja i rada sa
darovitima). Vaspitači su navedene elemente rangirali po važnosti rednim brojevima od 1. (najviše) do
4. (najmanje).
Najvažnije mere koje, po mišljenju vaspitača, treba preduzetu na planu unapređivanja rada sa decom
potencijalno darovitom za matematiku u predškolskom vaspitanju i obrazovanju odnose se na njihovo
osposobljavanje za rad sa ovom decom. To su: osposobljavanje za rad sa ovom decom (rang 1) i
izrada priručnika i uputstava za rad sa darovitom decom (rang 2) (Tabela 2). Zatim slede mere koje se
odnose na uslove rada u vrtiču i to smanjenje broja dece u grupama (rang 3) i unapređivanje saradnje
sa roditeljima (ran 4).
Tabela 2.
Mere koje, po mišljenju vaspitača, treba preduzeti kako bi se rad sa decom potencijalno
darovitom za matematiku unapredio

Osposobljavanje vaspitača za
rad sa ovom decom

1.
112
53.3
%
53
25.2
%

2.

3.

4.

M

SD

Rang

52
24.8%

36
17.1%

10
4.8%

1.73

.910

I

1.12
9

III

.826

IV

.946

II

54
2.49
Manji broj dece u grupama
25.7
*
%
114
9
20
67
Veća saradnja sa roditeljima
54.3
3.36
4.3%
9.5%
31.9%
%
36
32
Izrada priručnika i uputstava za
83
59
17.1
15.2
2.41
rad sa darovitom decom
39.5%
28.1%
%
%
* Postoje statistički značajne razlike između vaspitača različitog radnog iskustva
55
26.2%

48
22.9%

Dobijeni rezultati samo su potvrda napred navedenih razultata koje smo dobili kada smo identifikovali
probleme koji prate rad vaspitača sa decom potencijalno darovitom za matematiku. Znači dobijeni
rezulati ukazuju da najvažniji problemi za vaspitače u radu sa decom potencijalno darovitom za
matematiku u predškolskom matematičkom obrazovanju predstavlja njihova nedovoljna
osposobljenost za planiranje, programiranje i organizovanje rada sa ovom kategorijom dece.
Ako stavove vaspitača o prioritetu potreba na planu unapređivanja rada analiziramo po nezavisnim
varijablama (godine radnog iskustva u nastavi i stručna sprema) dobijamo da se vaspitači različitog
radnog staža statistički bitno razlikuju samo u stavu o potrebi smanjenja broja dece u grupama
(F(3,206)=2.634, p< .05), dok se u ostalim elementima bitno ne razlikuju. Na ovom planu najmanje
potrebe za smanjenjem broja dece u grupama imaju vaspitači koji imaji više od 30 godina radnog
iskustva (M=2.19, SD=1.101), a najveće vaspitači koji imaju najmanje radnog iskustva u radu sa
decom (M=2.80, SD=1.050). U oceni važnosti ovog problema između vaspitača različitog inicijalnog
obrazovanja ne postoje statistički značajne razlike.
Kao što vidimo, dobijeni razultati još jednom ukazuju na potrebu organizovanijeg osposobljavanja
vaspitača na planu sticanja komptencija za rad sa decom potencijalno darovitom za matematiku.
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Zaključak
Iako interesovanje za potencijalno darovitu decu zauzima posebno mesto u teoriji i praksi
obrazovanja, a razvoj vaspitno-obrazovne strategije za prepoznavanje, identifikaciju i rad sa njima
imperativ današnjeg obrazovanja u teoriji i praksi rada sa njima postoje brojna otvorena pitanja. Cilj
ovog istraživanja bio je da identifukujemo neke od problema koji prate rad vaspitača na planu
organizovanja i rada sa decom potencijalno darovitom za matematiku i utvrdimo kakve potrebe imaju
na planu osposbljavanja na ovom planu. Rezultati koje smo dobili upućuju na sledeće zaključke:
- Najveći problem u radu sa decom potencijalno darovitom za matematiku za vaspitače
predstavlja njihova neobučenost za izradu individualnog obrazovnog plana i neobučenost za rad sa
ovom kategorijom dece. Zatim slede uslovi rada u vrtiću i prilagođavanje aktivnosti potrebama
darovitog deteta, dok, po mišljenju vaspitača, najmanji problem u organizovanju rada i prilagođavanju
aktivnosti potrebama darovitog deteta predstavlja nedostatak saradnje sa roditeljima i uzrast deteta.
- Na planu potreba koje imaju vaspitači na planu unapređivanja rada sa decom potencijalno
darovitom za matematiku, po mišljenju vaspitača, najvažnije mere koje treba preduzeti predstavljaju
njihovo osposobljavanje za rad sa ovom decom i izrada priručnika i uputstava za rad sa darovitom
decom. Zatim, vaspitači smatraju da bi smanjenje broja dece u grupama i unapređivanje saradnje sa
roditeljima predstavljalo mere koje bi unapredile rad na planu rada sa decom koja pokazuju znake
potencijale darovitosti za matematiku.
Dobijeni rezultati, iako dobijeni na jednom ograničenom uzorku, ipak jasno ukazuju na neke od
problema koji prate rad vaspitača sa decom potencijalno darovitom za matematiku. Oni, s jedne strane
mogu biti indikativni da se svestranije sagleda stanje, identifikuju problemi koji karakterišu rad sa
decom potencijalno darovitom za matematiku, ali i, s druge strane, naprave koraci koji će pomoći
vaspitačima u cilju unapređivanja rada sa ovom kategorijom dece. Dobijene rezultate, pre svega, treba
da imaju u vidu svi oni koji su zaduženi za inicijalno obrazovanje vaspitača, kako bi studijske
programe obogatili sadržajima koji treba da obezdede sticanje kompetencija za prepoznavanje i rad sa
decom potencijalno darovitom za matematiku. Osim toga, dobijene rezultate treba da imaju u vidu i
svi oni koji brinu o njihoviom stručnom usavršavanju nakon završenih studija kako bi kroz programe
stručnog usavršavanja usmerili ka dodatnom osposobljavanju vaspitača na ovom planu.
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PRESCHOOL TEACHERS AND THEIR WORK WITH CHILDREN POTENTIALLY
GIFTED FOR MATHEMATICS
Doc. dr SANJA M. MARIČIĆ, prof. dr KRSTIVOJE ŠPIJUNOVIĆ
Summary
The interest in potentially gifted children has a special place in education theory and practice, and
the development of an education strategy for recognizing, identifying and working with such children
is an imperative of contemporary education. Given the importance of early identification of such
children and providing them with educational conditions in accordance with their abilities, the authors
of this paper organized a research on a sample of preschool teachers (N = 210) to identify some of the
issues that accompany working with children potentially gifted for mathematics, and to determine the
activities that, in their opinion, should be undertaken in order to improve the work with this category
of children. The results obtained in this research indicate that preschool teachers single out their
personal lack of training for creating an IEP and lack of training for working with children potentially
gifted for mathematics as major issues in working with gifted children. As for measures that should be
taken in terms of improving the work with children potentially gifted for mathematics, preschool
teachers particularly emphasize the need for individual training for working with this category of
children and the development of manuals and instructions for working with such children.
Keywords: children potentially gifted for mathematics, preschool education, preschool teachers,
mathematics.
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STVARALAČKE METODE U INTERPRETACIJI TEKSTOVA ZA
DECU
DR SLAĐANA MILENKOVIĆ
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare - Sirmijum
Sremska Mitrovica, Srbija
Satežak
U radu će biti prikazana nova metodička rešenja u obradi tekstova književnosti za decu, i kroz to
će biti predstavljen i predmet - Metodika razvoja govora. Tema rada je proučavanje stvaralačkih
metoda i integrisanog pristupa u obradi tekstova književnosti za decu, prvenstveno iz ugla te metodike,
ali će biti sagledane i mogućnosti za obradu teksta koje mogu da se ostvare integracijom sa svim
ostalim metodikama. Iskustva koja će biti izložena u radu mogu biti korisna i primenjiva i za druge. U
radu će biti pročene mogućnosti stvaralačkog izučavanja priča nonsensnog žanra Branka Ćopića kao
mogućnost integracije sadržaja i aktivnosti u predškolskoj ustanovi. Cilj rada je podsticanje upotrebe
stvaralačkih metoda u vrtiću pri čemu bi početna tačka uvek trebalo da bude dete. U radu se
predstavljaju novi načini obrade s akcentom na stvaralačkom pristupu tekstovima književnosti za
decu. U radu je korišćena analitička i metoda lingvističko-stilističke analize. Rezultati istraživanja
pokazaće da izučavanje nonsensih priča pruža izvanredne mogućnosti za korišćenje stvaralačkog rada
u vrtiću. Istaknuto je da kroz integrisani pristup stvaralačko izučavanje priča Branka Ćopića treba da
bude usmereno prema modelima stvaralačkog rada sa decom.
Ključne reči: nonsens, stvaralačke metode, Branko Ćopić.
1. Uvodna razmatranja
Prozno stvaralaštvo Branka Ćopića je istaknuto i veoma omiljeno štivo u nastavnim planovima i
programima za mlađe razrede osnovne škole ali je ređe korišćeno u predškolskih ustanovama, iako za
to ima dosta uslova. U vrtiću su korisne nonsensne priče ovog autora u cilju podsticanja mašte i
govornog stvaralaštva dece, zato će ovaj rad biti pretežno usmeren ka tumačenju "izokrenutih" priča
ovoga pisca i mogućnostima njihovog stvaralačkog proučavanja.
Cilj rada je da se skrene pažnja na nove metode u radu sa ciljem podsticanja kreativnih jezičkih
procesa kod dece. Podsticanje stvaralaštva, ovde pre svega mislimo na govorno stvaralaštvo dece jeste
jedan od glavnih zadataka vaspitača u radu na razvoju govora dece predškolskog uzrasta.
Zadatak rada je da ukaže na visoke estetske domete nonsensnog žanra u stvaralaštvu Branka Ćopića i
njegovu nepravednu zapostavljenost u planovima i programima rada dece na predškolskom nivou.
U radu je korišćena metoda lingvističko-stilističke analize. Njenom primenom obezbeđeno je
tumačenje prirode nonsensnog teksta i njegovog prostorno-vremenskog ustrojstva kao bitnog činioca
značenjske i strukturne organizacije.
Pesnik za decu mora imati u svojoj prirodi nešto detinjasto, jer tako dolazi u situaciju da svojim delom
predlaže mladom čitaocu igru. Jedna od glavnih odlika Ćopićevog stvaralaštva je humor. Vedrinom i
nasmejanošću pisac osvaja decu. Ćopićev jezik je lako razumljiv i podseća na jezik neiskvarene dečje
ispovesti. Mnogi pisci, pa tako i Branko Ćopić, upravo u detinjstvu pronalaze inspiraciju za svoja dela.
Ćopić svoje detinjstvo pamti i opisuje sa velikim žarom i kako je bio ratno dete i rano ostao bez osoba
koje su mu značile. On piše sa velikim ushićenjem i u svemu onom što je loše, pronalazi onaj trač
nade, lepote i dobrote i za to se vezuje.
Reklo bi se da je postojao period piščevog otimanja od ratnih utisaka, kao što se ogleda i kod njegovih
junaka, a po ispoljenim osobinama i razdiranjima umetnički je ostvaren jedan specifičan svet. Pisac se
od njega katkad odvajao i uspešno vraćao u toplinu uspomena iz detinjstva iz kojih su nastale priče u
zbirci ,,Bašta slezove boje“.
Pojam nonsensa, kao što se zna, vezan je i za filozofiju i za jezik i književnost. U opštem značenju
označava grešku smisla, pogrešno značenje rečenica ili reči bez smisla; takođe apsurd, nešto što je
lišeno razuma i logike (Larus 1963: 807). Određuje se kao besmislica i nesuvislost (RFP 2004: 385).
Poistovećuje sa alogizmom ili logičkom greškom. Po smislu blizak je pojmu aspurda (besmislenost,
protivurečnost).
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Nonsens kao apsurdno, nelogično izražavanje lišeno smisla, može da bude i samoprotivurečje.
Ukazuje na besmislenost i besmislenu alogičnost kazivanja i njegove protivurečnosti. Logički
besmisleno kazivanje u književnosti može da proizvede i određene estetske efekte, da ima estetsku
funkciju i bude snažno stilogeno sredstvo. Ono je glavni činilac figure oksimoron. U
postmodernističkoj filozofiji vezuje se, pak, za odsustvo smisla u kontekstu "metafizike odsustva".
U književnosti, međutim, uvek postoji smisao, bez obzira što je skriven. Nonsens nije prosta
besmislica. On je igra besmislom i pomeranje smisla. Umesto lažnog sna o srećnoj budućnosti,
književnost nonsensa deci i svima nudi uvođenje osobenog smisla. Osnovu nonsensnog komizma čini
"protivurečnost između forme i sadržine stvarnog" (Prop 1999: 10). Širok je raspon funkcionalne
slojevitosti nonsensne književnosti (Nikolić 1997: 91). Deca osećaju slobodu reči, igru rečima, čari
njihovog stvaranja, promenu oblika reči, gde forma može da predodredi njihov smisao. Na taj način
deca dobijaju uloge stvaralaca jezičkog nonsensa, što je od izuzetnog značaja za stvaračakči metodički
pristup književnim tekstovima.
Stvaralačko proučavanje nonsensnog žanra uopšte, a u ovom slučaju kratkih priča Dušana Radovića, u
kojima je teško povući granicu kad su namenjene deci a kad odraslima, treba da uzme u obzir da se
pomeranje smisla u pričama ovoga pisca javlja i kao sredstvo modelovanja komičnog. Njihov suštinski
i određujući element je odstupanje od stereotipne norme književnog izražavanja.
Proučavanje treba da dokaže da je nonsens oblik komizma, sredstvo satiričnog podteksta, sredstvo
osobenog pogleda na svet, a ne sme se prevideti ni teza o tome da nonsesne priče pogoduju korišćenju
nekih modela stvaralačkog rada u nastavi.
2. Teorijsko-metodički okviri
Nonsensne ili priče-izokretalice pružaju velike mogućnosti za stvaralačko proučavanje u radu sa
decom predškolskog uzrasta. To je predodređeno njihovom imanentnom prirodom. One podstiču kod
dece maštovitost, zapažanje, zaključivanje; njegovo pamćenje, sistematizovanje – analitičkosintetičke sposobnosti; snagu uobrazilje, kao emanacije poetskog oblika mišljenja i predstave moguće
stvarnosti koja nije empirijski data. Upravo ova činjenica potvrđuje svu moć nonsensnog književnog
žanra, jer on deluje opominjuće upravo onim svojim delom koji je nedostižan našem svesnom
shvatanju.
Značenja nonsensnih priča uopšte, a samim tim i Ćopićevih, zasnovane su na osobenom smislu. Kroz
nonsens se ispoljava dečji humor, a on je generisan sazvučjem smešnih i nepotrebnih reči – istrgnutih
iz zaboravljenog konteksta, kontekstualizovanih u neočekivane spregove.
U pričama-izokretalicama dolazi do narušavanja stvarnih odnosa između predstava. Efekti komizma se
zasnivaju upravo na protivurečju dve predstave, tako što je očekivano u normalnoj situaciji u priči
neočekivano. Nosnensni smeh se oblikuje rečima, preko igre zvukom, smislom, logikom.
Besmislenost i protivurečnost apsurda moćno je oružje nonsensnog žanra.
U Ćopićevom stvaralaštvu je pretežno sadržana predstava koju dečak nosi u sebi odricajući se od svog
rodnog kraja, susrećući sa ponovo sa njime u ratu ili u sećanju. U njima su sadržani upečatljivi činioci
života koje dete upoznaje i pamti, i koje kao odrastao čovek dopunjuje. Ljudska toplina ispunjava
junake ovih pripovedaka bez obzira na njihovu spoljašnju uglađenost ili sirovost. Oni su maštari,
borci, rodoljubi, pronicljivi su, hrabri i nežni. Umeju da se oduševe, naljute i rastuže. Osobinama,
postupcima i delima predstavljaju i nose lepotu detinjstva.
Jedna od najizrazitijih crta Ćopićevog pripovedanja jeste humor. U njegovim delima za decu humor
ima specifičnu funkciju. Njegov smeh nije proizvod komične situacije u kojoj se ispoljavaju ljudske
mane i nedostaci, već dolazi kao izraz veselog raspoloženja i razdraganosti kojima su ispunjena dela.
Vedrinom i nasmejanošću, pisac osvaja decu jer je veselost i smeh sastavni deo njihove prirode. Tek u
izvesnim slučajevima, smeh i razdraganost prelaze u podsmeh i ruganje.

212

3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE
3. Interpretacija
Stvaralačko proučavanje nonsensa u Ćopićevim pričama za decu dominantno je sprovedeno na
nivou prozne celine Izokrenuta priča (Ćopić: 1970). Ostvarivanje komičnog u književnom delu odvija
se u dva pravca: kroz imitaciju i verbalno, kroz dijalog i naraciju. Reči i sutacije mogu biti podjednako
pokretači komičnog. Smešna situacija zahteva u najvećoj meri alegorična značenja i značenja koja
svoju komiku zasnivaju na burleski, nelogičnosti slike koju predstavljaju. Groteske Branka Ćopića u
komponovanim pridevima vrlo slikovito to iskazuju. Poljar Lijan u celoj „Pionirskoj trilogiji“ prosto
ne može bez konstrukcija: konjska mazgo, ćureći gusanu, svinjski buvalovanu, ždrebeća kvočko...,
koje same po sebi kod čitaoca izazivaju smeh.
Situacija u Ćopićevom „Slavnom vojevanju“, kada Kušlja (konj) u svatovskoj povorci popije i po koju
čašicu rakije – daje relacije smešnog. Tipične ljudske osobine ponašanja pod dejstvom alkohola
pripisane konju izazivaju smeh, porugu ali i gorčinu zbog i z konja nedločnog pponašanja po normama
društva. Mladi čitalac, smejući se situaciji, logički izvodi zaključak šta je u redu, a šta ne ili do čega
sve situacija može dovesti. Emitivni naboj aktivno se izražava u drugoj fazi spoznaje smešnog,
osećanjem želje da se na tužem primeru sve završi i ličnim angažovanjem da se ne dođe u sličnu
situaciju.
Jedna od interesantnih specifičnosti jeste odnos autora prema životinjama. Životinje imaju
ravnopravne uloge sa ostalim književnim junacima. Životinje su aktivni učesnici u zajedničkom poslu,
pa samim tim i nosioci radnje, pažnje, a često i eksponenti humora. Ne bori se samo Kušlja protiv
neprijatenja, već i ptice, drveće, mačke...
Po psihogenezi humora, smešno se odvija u 3 (tri) stadijuma kod dece:
1. stadijum igre – deca se smeju apsurdnim ili besmislenim kombinacijama reči ili ideja,
2. stadijum šale – rezultat je povećanog socijalnog pritiska na dete da bude razumljivo i logično
u svojim postupcima; deca su u stanju da otkriju nepodudarnosti i da ih razreše
objašnjavanjem,
3. strategija dosetke – humor postaje tendeciozan, uglavnom zog toga što može da posluži
seksualnim i agresivnim motivima.
Tražeći mesto humora u „Slavnom vojevanju“ lako se može videti da su zastupljeni stadijum šale i
stadijum dosetke. Povećan je socijalni pritisak, ali i tendenciozni humor koji i treba da posluži
opravdano agresivnim motivima patriotizma i borbe za pravdu.
Ćopić je u ovom delu težio da poveća efikasnost komuniciranja književnog dela i da ga učini
didaktički efikasnijim; da humorom ublaži, odnosno smanji napetost vremena koje opisuje.
Već je konstatovan čist, neposredan humor likova s kojima nas u svojim pripovetkama upoznaje
Branko Ćopić (Gligorić 1956: 21).
Ćopićeve priče nonsensnog žanra apsolutna su negacija malograđanskog utilitarizma, konzervativnih
estetskih vrednosti i stereotipnih vaspitno-obrazovnih ciljeva i zadataka. Njihovo izučavanje pruža
izvanredne mogućnosti za korišćenje stvaralačkog (kreativnog) rada u radu na razvoju govora u vrtiću.
Jedno od dominantnih svojstava svih, pa i Ćopićevih nonsensnih priča, jeste njihova izokrenutost. Zato
se mogu nazvati i pričama-izokretalicama. Ako postoje pesme-izokretalice (Čukovski 1986: 236),
mogu da postoje i takve priče? Njihova "izokrenutost" može se pratiti na viče planova, pre svih na
značenjskom, ali i na fonološkom, morfološkom, sintagmatsko-paradigmatskom, leksičkom i
oblikovnom. Glavno im je svojstvo što se u njima nonsensne situacije pretvaraju u realne i obrnuto.
Krava sa drvenom nogom
Priča o starcu Nidži kog deca doživljavaju kao osobu koja je prošla sve i svašta i zbog toga zna
sve, koja se prepliće sa pričom o kravi Rumenki koja je slomila nogu.
Takođe se prepliću i stričeva želja da pomogne kravi, sa dečjom željom za saznanjem o doživljajima
koje je stric prošao.
Treba pomenuti i stilske figure:
‒ epiteti: repati oblaci, tajanstveni način, neobičan događaj, posuvraćena noga,...
‒ poređenje: „mi za njim tihi kao mjesečari“, „ djed kratko gakne kao guska“
‒ simbol: „cepanica“ – simboliše novu kravlju nogu
‒ kontrast: „kad je već propala stvar sa drvenom nogom, hajde da gledamo kako se kolje krava“.
Interesantno je i to kako umetnik na jasan i očigledan način ispoljava svoju ljubav prema stricu. Kada
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govorimo o humoru u ovoj pripoveci, moram naglasiti da je on itekako zastupljen. Sama priča o tome
da je krava pala i slomila nogu daje malu dozu humora, a kada tome pridodamo i stričevu želju i težnju
da za kravu napravi novu, drvenu nogu – dobijamo kompletnu humorističku sliku. Takođe je
zanimljivo i to da zbog neostvarene želje (da kravi daruje novu nogu), stric Nidžo odlazi u beli svet,
koji u ovom slučaju predstavlja birtija kuma Laze. Nama, kao čitaocima je to na poseban način
smešno, ali u tom trenutku, za pisca je to bilo veoma tužno (upravo zbog one ljubavi o kojoj sam već
govorila).
Zanimljivo je i to kako je strica Nidžu brzo prošla tuga zbog krave, i to čim se pojavilo nešto novo,
nešto što je još više zaintrigiralo njegovu maštu i želju za pustolovinom. Pisac pokušava da nam na
slikovit i šaljiv način pojasni da su ljudske želje i težnje često prolaznog karaktera i da traju sve dok se
ne pojavi nešto novo što će poželeti, i tako sve u krug. Sam niz događaja, ređanje slika, osobe koje se
pojavljuju i njihove reakcije su na neki svojsten način interesantne i humoristične.
Izokrenuta priča
Izokrenuta priča je kao i ostalo Ćopićevo stvaralaštvo, jedinstvena i na svoj poseban način
smešna. U podnaslovu priče, sam pisac daje uputstvo onima koji je slušaju ili čitaju da je ona
neobična. On kaže: Ovo je priča koja je pretrpjela zemljotres, pa je u njoj sve ispreturano. Pokušajte vi
da svaku riječ vratite na njeno mjesto. (Ćopić 1970).
To što je red reči izmenjen, samim tim i smisao izokrenut i što je priča kratka ostavlja poseban utisak
na čitaoce. Ovo je pravi, školski primer nonsensnog stvaralaštva.
Iako je sve izokrenuto, ne izostaju ni stilske figure, ni dijalog. Evo samo nekih:
‒ epiteti: prostrano, začuđeno, rogata, neobičnog...
‒ poređenje: brz kao zec...
‒ metonimija: „Au, sad je bostan obrao čiču!“ – „Sad je čiča obrao bostan!“ – Čiča se našao u
nevolji.
Ovde se prikazuje interesantan splet događaja. Deda odlazi u šumu po drva, napada ga krvoločni vuk
iz šume, deda se skriva na drvo, a baba beži ostavljajući ključ u bravi ili što bi Ćopić rekao: Čiča
odlazi u drva da donese šume, napada ga krvoločna šuma iz vuka, drvo se skriva na dedu, a ključ
ostavlja babu u bravi.... Humor se provlači kroz celu pripovetku, a sa druge strane pripovetka govori o
strahu. Govori o tome kako čovek reaguje kada se uplaši. Međutim, upravo zbog reči koje su
ispreturane, čitalac zaboravlja na suštinu priče i prepušta se čarima reči zamenjenih mesta u
rečenicama.
Pisac je i ovde na zanimljiv način pokušao da prenese ljudska osećanja i način na koji se ona
manifestuju. I upravo u tom preplitanju se krije smešna strana ove pripovetke. Ćopićev humor je ono
što ga čini jedinstvenim. Pisac je tim jedinstvenim humorom na slikovit i interesantan način želeo da
prikaže i približi čitaocima ljudske karaktere, mogućnosti i želje. Želeo je da prikaže ljude koji vedrim
okom gledaju na svoj život; na svet oko sebe, koji ne mogu da pomute ni rat, a ni druge nevolje. To je
jasna poruka koju on šalje svojim čitaocima, a koja se ogleda u tome da uvek treba verovati u bolje
sutra i ne predavati se.
Ovu priču odlikuje relaksirajući dobroćudan humor. Nonsens, Ćopiću služi za izražavanje filozofskog
podteksta. Trijumfuje filozofija besmislenog povezivanja. Oslobođene reči oslobađaju smisao.
Stvaraju svoj indirektni smisao. U pojedinačnom indukuju globalno.
Ne može se, recimo, obraditi Izokrenuta priča (Ćopić: 1970) pomoću logičkih celina, budući da je u
njoj sve alogički logično, ali se može primeniti postupak raspravljanja, problemsko-istraživački,
postupak analize značenja.
Nonsensna priroda, likovi, značenjski, oblikovni i sintagmatsko-paradigmatski inventar, omogućuju da
se proznoj tvorevini Izokrenuta priča pristupi na osnovu dominantnih likova. Bilo bi dobro da se ova
nonsensna groteska nađe u planu i programu rada sa decom najstarijeg uzrasta u vrtiću. Prilog tome
daju njene strukturno-semiotičke, oblikovne i značenjske osobine.
Evo primera za usmerenu aktivnost iz oblasti metodike razvoja govora o temi: Izokrenuta priča
Branka Ćopića.
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Izokrenuta priča
Aktivnost se izvodi u srednjoj vaspitnoj grupi, deca od 4,5 do 5,5 godina
‒ Uvodni deo Uvođenje u igru. Deca slobodno plešu u muziku, uz naloge da skaču na obe noge,
zatim naizmenično na jednoj, pa dve noge. Potom se igraju „Ćorave bake“, jedno dete zavezanih juri
ostale, koga uhvati taj vezuje oči i preuzima njegovu ulogu.
‒ Interpretativno čitanje Izokrenute priče
‒ Diskusija – Šta je u priči neobično, smešno, izvrnuto?
‒ Razmena – Šta se tebi slično desilo ili si ti nešto slično uradio?
Dečji odgovori:
S. M. – Ušla sam jednom kod bake u mračnu sobu i videla oči u mraku kako sjaje. Uplašila sam se i
zvala mamu. Onda je mama uključila svetlo i videla sam da nema nikog. To se meni samo učinilo.
I. K. – Mama mi je dala mleko da pijem, a ja sam ga sipao u tiganj da mi peče palačinke.Ona je rekla
da mora da napravi testo, a ne da peče samo mleko.
T. R. – Jednom sam obukla košulju naopačke, pa su mi dugmići bili na leđima jer je nisamo otkopčala.
Mama mi se smejala.
M. M. – Baba me terala da pojedem ceo tanjir, a ja ne volim spanać, pa sam okrenula tanjir i poklopila
rukama da ne može da mi naspe.
D. G. – Kad je bila zima, napolju je padao sneg i mam mi nije dala da izlazim jer sam bila bolesna,
tražila sam da mi donese malo snega u sobu da pravim Sneška Belića. Onda je mama rekla da to ne
može jer će se istopiti.
N. R. – Moja tetka je kuvala kafu i morala je za svakog posebno da kuva, pa je umesto šećera stavila
so. Tata je kad je probao sve pljunuo u šoljicu i u tacnu.
R. R. – Kad smo bili u šetnji na moru, bilo je veče i svetiljske su sijale. Mi smo imali senke, a moj
mali brat Nikola je rekao tati da mu ne staje na njegovu senku jer ga boli.
‒ Vođena fantazija – Izukrenuta priča. Zamislite da ste u izokrenutom svetu. Kako biste se
oblačili, hodali, razgovarali, živeli? Da li biste ujutru rekli Dobro veče? (Dati deci mogućnost da
glume da spavaju i bude se želeći jedni drugima dobro veče, zatim da se pojedinačno ili u paru oblače,
šetaju, razgovaraju. Ponuditi im različite odevne predmete, kape, marame, obuću, šalove, kišobrane,
tašne...)
‒ Slikanje – Najpre svako na tvrđem papiru nacrta veče neki prizor iz priče. Neko nacrta veče,
neko reku da teče uzvodno, neko čumu itd...
Sledi biranje najboljeg crteža.
Zaključak
Dečje jezičko stvaralaštvo, iako nastaje kao spontani izraz detetovih doživljaja, negovanih
raspoloženja, osećanja, kao spontani izraz iskustva, bilo da je to životno ili jezičko, mora biti
podsticano i sistematski negovano i usmeravano. Međutim veoma je malo istraživano važno
metodičko pitanje: kako odrasli mogu da se uključe u detetovu prirodu i spontanu sklonost ka
govornom stvaralaštvu. Jedan od načina podsticanja dečjeg govornog stvaralaštva je i korišćenje
nonsensnih tekstova, ovde naveden primer Izokrenute priče.
Stvaralačko pričanje je jedan od postupaka za podsticanje govornog stvaralaštva dece. Stvaralačko
pričanje po mašti ili fantaziji je izmišljanje činjenica i njihovo kazivanje određenim redosledom.
Trogodišnje dete počinje sa izmišljanjem priča u trenucima pred spavanje, kada se pričinjavaju
životinje skrivene ispod kreveta, u ormaru, iza vrata, na prozoru itd. U toku kasnijeg razvoja, te priče
dobijaju druge oblike i sadržaje.
Razmotrene su mogućnosti stvaralačkog izučavanja priča nonsensnog žanra Branka Ćopića. Pojmovno
je određen nonsens, a nonsensne priče nazvane i pričama-izokretalicama. Razmatranje je sprovedeno
na primeru Izokrenute priče (Ćopić 1970). Cilj rada bio je da podstakne govorno stvaralaštvo dece i
korišćenje modela stvaralačkog rada u radu na razvoju govora predškolaca. Rad je imao zadatak da
ukaže na zapostavljenost Ćopićevog proznog stvaralaštva nonsensnog žanra u planovima i
programima rada u vrtiću. U radu je korišćena metoda lingvističko-stilističke analize.
Istraživanje je pokazalo da izučavanje nonsensne priče Branka Ćopića pruža izvanredne mogućnosti
za korišćenje stvaralačkog (kreativnog) rada u radu sa predškolcima. Pokazano je da je nonsens oblik
komizma, sredstvo satiričnog podteksta, sredstvo osobenog pogleda na svet. Efekti komizma se
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zanivaju upravo na protivurečju predstava.
Nonsensne priče pogoduju korišćenju stvaralačkog (kreativnog) rada u razvoju govora. Književnostvaralački postupci u proučavnju uopšte nonsensnih priča, treba da budu primereni njenoj prirodi i
vaspitno-obrazovnim ciljevima i zadacima. Te priče nisu isprazne igrarije. Metodičke radnje, postupci,
nastavna strategija treba da uzme u obzir prirodu nonsensne građe, činjenicu da se u nonsensnim
pričama realni odnosi između priča izokreću.
Sve je kao u krivom ogledalu. Realnost je modifikovana, izokrenuta. U metodičkim radnjama treba
insistirati na efektima kontrasta. Mimikrično kazujući besmislice, pisac stvara efekat kontrasta prema
stvarnosti. Stoga uvek vaspitač treba da bude primereno obučen, odnosno da stavi rukavice na noge
(obuje ih), cipele na ruke, sat da stavi na nogu itd. Kako bi pripremio decu da će doživeti nešto
neobično, izokrenuto i unatraške.
Jedan od mogućih puteva u obradi nonsensnih tvorevina jeste i sastavljanje paralelnih planova:
fantastično – realno, visoko – nisko, veliko – malo, živo – neživo, java – san, dobro – loše, vrlina –
mana. Umesto jednog metodičkog puta, u interpretaciji nonsensnog teksta treba afirmisati pluralizam.
Ćopić je izvanredno iskoristio izokretanje prirodnih pojava, izvršio inverziju između živog i neživog,
logičkog i nelogičkog, smislenog i besmislenog – junacima pripisao suprotne osobine. Treba istaći da
su humorno-zabavni kakrakter njegovih priča i relativizacija ideala opšteg dobra, snažan doprinos
negaciji utilitarističke književne doktrine usmerene na pedagogizaciju literature. Estetski potencijal
Ćopićevih priča nonsensnog žanra je izuzetan. One se moraju naći u dopunskim izborima planova
rada i proučavati u vrtiću.
LITERATURA
Gligorić, V. 1956: Pripovedač Branko Ćopić, predgovor zbirci Dečak prati zmaja, Beograd, Prosveta.
Larus, 1963: Grand Larousse encycpédique en dix volumes, tome septième, Paris, Librairie Larousse.
Mihajlović, B. 1975: Ćopić u bašti sljezove boje, Beograd,Srpska književna zadruga.
Nikolić, V. 1997: Funkcionalni nivoi nonsensne književnosti, Književnost i i jezik, XLV/2-3,
Beograd, Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika, 85–92.
Prop, V. 1999: Problemы komizma i smeha, Moskva, Izdatelьstvo "Labirint".
RFP, 2004: Rečnik filozofskih pojmova, Beograd, BIGZ.
Ršumović, LJ. 1990: Bosonogo detinjstvo, Novi Sad, Književna zajednica Novog Sada.
Ćopić, B. 1963: Krava s drvenom nogom, Beograd, Prosveta.
Ćopić, B. 1970: Humorističke priče, Sarajevo, Svetlost.
Čukovski, K. 1986: Od druge do pete, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
CREATIVE METHOD IN THE INTERPRETATION OF THE TEXTS FOR CHILDREN
SLADJANA MILENKOVIC
Summary
The paper presents a new methodological solutions in interpretation of the texts of children's
literature, and through that will be presented and the subject - Methodology of the development of
speech. This paper deals with the study of creative methods and integrated approach in processing
texts of children's literature, primarily from the perspective of that methodology, but will be examined
and options for text processing that can be achieved by integrating with all other teaching
methodology. Experiences that will be exposed in the work may be useful and applicable for others.
This paper will evaluate the possibility of studying creative story of nonsense genre of Branko Ćopić,
as the possibility of integrating the content and activities in preschool. The aim is to encourage the use
of creative methods in kindergarten whereby the starting point should always be a child. This paper
represents a new way of processing with an emphasis on the creative approach to the texts of
children's literature. The paper used analytic methods and linguistic- stylistic analysis. The research
results show that the study of nonsense story provides excellent opportunities for the use of creative
work in the nursery. It was pointed out that through an integrated approach to the study of creative
story Branko Copic should be directed towards models of creative work with children.
Keywords: nonsense, creative methods, Branko Ćopić.
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PRIMENA DIDAKTIČKO-METODIČKOG MODELA INOVATIVNE
RESPONSIBILNE NASTAVE U NASTAVI POZNAVANJE PRIRODE U
MLAĐIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE
Dr ŽIVORAD M. MILENOVIĆ
Učiteljski fakultet u Prizrenu Univerziteta u Prištini
Satežak
U tradicionalnoj razrednoj nastavi nisu postojali modeli rada, a nastava je bila usmereni ka
učitelju. Za realizaciju nastavne jedinice, učitelj sačinjava pripremu za čas koja predstavlja skicu
odnosno plan onoga šta će učitelj na času predavati, pokazivati i prikazivati učenicima. Inovativni
didaktičko-metodički modeli predviđaju zajedničke aktivnosti učitelja i učenika. U ovom radu, na
primeru obrade nove nastavne jedinice Životinje u nastavi poznavanje prirode u 2. razredu osnovne
škole, prikazan je inovativni model responsibilne nastave. Mikrostruktura plana inovativne
resposibuilne nastave planira se u obrnutom dizajnu i ima četiri stadijuma: 1) identifikacija očekivanih
rezultata, 2) ostvarivanje prihvatljivih dokaza da su rezultati nastave ostvareni, 3) planiranje iskustva
učenja i poučavanja i 4) obezbeđivanje materijalno-tehničke osnove za izvođenje nastave. Nastavni
čas po ovom modelu realizuje se u pet koraka: 1) uvodne aktivnosti, 2) izbor oblika rada, 3) izbor
povoljne varijante nastave, 4) demokratski izbor varijane nastavne aktivnosti i 5) vrednovanje
rezultata resposibilne nastave u okviru koga se utvrđuju ishodišni i procesualni kvaliteti rada u nastavi.
Planiranje nastave po ovom modelu, uglavnom podrazumeva ono šta će učenici na času raditi. Prema
ovom modelu, učitelj i učenici zajedno sprovode realizaciju prvog, drugo, trećeg i petog koraka što
traje 23 minuta. Četvrti korak koji traje 22 minuta učenici samostalno realizuju, radeći u paru ili u
grupi. Nastava planirana, organizovana i realizovana po ovom modelu, omogućava učenicima sticanje
temeljnih znanja koja će za njim imati vrednost i izvan učionice.
Ključne reči: tradicionalna nastava, inovativna nastava, responsibilna nastava, planiranje nastave u
obrnutom dizajnu, inovativni modeli nastave, didaktičko-metodički model inovativne-responsibilne
nastave
UVOD
Nastava u današnjim osnovnim školama se i dalje odvija na tradicionalan način i prema razrednopredmetno-časovnom sistemu. Zasnovana je na ciljevima nastave koji podrazumevaju šta će učitelj
raditi, šta će pričati, objašnjavati i pokazivati učenicima na času. Podrazumeva i kompetencije koje
učenici trebaju steći tokom nastavnog procesa. No bez obzira na to, učionice su i dalje opremljene i
prilagođene potrebama učitelja i njegovim potrebama. Nisu istovremeno opremljene medijima i
učilima koji su prilagođeni učenicima i njihovim potrebama.
Umesto predavačko-demonstratorsko-pokazivačke nastave, ostvarenju ideje o nastavi usmerenoj na
učenike može doprineti inovativni didaktičko-metodički modeli nastave. Na taj način bi učenici od
samog početka školovanja (pre svega u osnovnoj školi) aktivnostima i iskustvom, sticali potrebna
znanja tokom školovanja. To bi postigli učešćem u raznim individualnim i zajedničkim projektima
učenja, saradničkim projektima učenja (rad u paru i rad u grupi), razrednim i školskim projektima
učenja. Stečena znanja bi im bila garancija uspešnog učenja i pripreme za dalje školovanje i život u
društvenoj zajednici. U ovom radu prikazan je inovtivni didaktičko-metodički model responsibilne
nstave.
U pristupu problemu ovog rada, responsibilna nastava bi se mogla definisati kao novi model nastave
prvenstveno prepoznatljiv po odgovornosti učenika i učitelja. Ta odgovornost se ogleda u
demokratskom izboru najpovoljnije varijante nastavnog rada. Ogleda se i u aktivnom ostvarivanju
pedagoški relevantnih i didaktičko-metodički prikladnih prikladnih aktivnosti pripremanja, realizacije
i evaluacije nastave. Na pomenutim osnovama responsibilne nastave, nastavo je novi didaktičko
metoički model inovativne responcibilne nastave. Nastava po ovom, kao i ostalim savremenim
didaktičko-metodičkim modelima nastave se planira u obrnutom dizajnu.
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DIDAKTIČKO-METODIČKI MODELI NASTAVE
U uvodnom objavšnjenju je ukazano na neke nedostatke tradicionalne nastave. Sve to ukazuje na
potrebu izmene i osavremenjivanja nastave u cilju njene bolje efikasnosti. U tradicionalnoj nastavi
postojali su modeli rada koji su bili usmereni ka učitelju. Oni su predstavljali skicu odnosno plan
onoga šta će učitelj na času predavati, pokazivati i prikazivati učenicima (Matijević, 2010). Termin
model nastave kao mikroplan potrebno je razlikovati od termina model nastave kao didaktičke
kategorije. Raspravljajući o ovim terminima, Živorad Milenović u naučnoj monografiji Nastavnik u
inkluzivnoj nastavi, navodi da su u didaktičkom sistemu „...uspostavljene čvrste, deterministički
međuzavisne veze i odnosi činilaca i ostalih elemenata strukture nastave, čija postojanost je u takvim
relacijama potpuno uslovljena (...) dok u didaktičkom modelu kao mikroplanu postoje uspostavljeni
odnosi između njegovih faktora i elemenata, ali su veze između njih elastičnije i fleksibilnije“ (str. 5152). Uočeno je da je struktura istoimenog didaktičkog nastavnog sistema i didaktičnog nastavnog
modela slična. Različita je međutim čvrstina veze među njihovim elementima. Da ne bi dolazilo do
zabune čitalaca, prevladava procena da se o modelima koji se nude nastavnicima za njihov svakodevni
rad, raspravlja kao o modelima rada u nastavi.
Najčešće pominjani didaktičko-metodički modeli rada u nastavi su: 1) didaktičko-metodički modeli
tradicionalne nastave i 2) didaktičko-metodički modeli inovativne nastave. U grupu didaktičkometodičkih modeli tradicionalne nastave spadaju: 1) inovativna predavačka nastava, 2) inovativna
predavačko-pokazivačka nastava, 3) inovativna katehetička nastava i 4) inovativna majeutička
nastava. Didaktičko-metodički modeli inovativne nastave su: 1) didaktičko-metodički modeli
inovativne individualizovane nastave (a) inovativna individualizovana nastava primenom nastavnih
listića, c) inovativna nastava različitih nivoa složenosti, d) inovativni rad učenika na zadacima različite
težine, e) inovativno individualno planirana nastava, f) inovativna mikronastava, g) inovativna
programirana nastava-razgranati model i h) inovativna kompjuterizovana nastava); 2) didaktičkometodički modeli inovativne interaktivne nastave (a) inovativna interaktivna nastava različitih nivoa
složenosti, b) inovativni rad učenika u grupama nivoa, c) inovativni grupni rad učenika, d) inovativna
tandemska nastava, e) inovativni rad učenika u okviru slagalica, f) inovativni rad učenika u okviru
obrazovnih radionica, g) inovativna responsibilna nastava, h) inovativna interaktivna egzemplarna
nastava i i) inovativna interaktivna problemska nastava) i 3) ivinovativni modeli nastave (a) inovativna
heuristička nastava, b) inovativna programirana nastastava – linearni model, c) inovativna
egzemplarna nastava, d) inovativna problemska nastava, e) inovativna timska nastava, f) inovativna
recepciona nastava i g) inovativna integrisana nastava).
PLANIRANJE INOVATIVNE NASTAVE U OBRNUTOM DIZAJNU
Planiranje nastave u obrnutom dizajnu najpre podrazumeva četiri osnovna stadijuma planiranja.
Oni su: 1) identifikacija željenih rezultata, 2) određivanje prihvatljivih dokaza, 3) planiranje iskustva
učenja i poučavanja i 4) obezbeđivanje materijalno-tehničke osnove nastavnog rada (Milenović, 2013,
str. 53-54). Uočljivo je da se planiranja nastave po didaktičko-metodičkim modelima inovativne
nastave razlikuje od planiranja u tradicionalnoj nastavi. Planiranje u tradicionalnoj nastavi uvek ide
ustaljenim hronološkim redosledom (uvođenje učenika u nastavni proces, obrada programskih
sadržaja, ponavljanje, vežbanje i vrednovanje ishoda nastave) (Ilić, 2006 i 2005). Pored toga, struktura
i tok nastavnog časa uvek ima tri dela: uvodni, glavni i završni, a u nastavi fizičkog vaspitanja i
pripremni deo časa. U planiranju inovativne nastave u obrnutom dizajnu ide se obrnutim redom (od
očekivanih ishoda nastave, preko izvođenja nastave, njenog planiranja i obezbeđivanja materijalnotehničke osnove za njeno izvođenje).
Identifikacija željenih rezultata podrazumeva pretpostavke rezultata koji se očekuju nakon jednog
meseca, tromesečja, polugodišta i jedne godine učenja i učešća u inovativnoj nastavi. To su glavni i
trajni efekti ostvarivanja programa inоvativne nastave. Željeni rezultati se razlikuju od sadržaja i
efekata nastave. Oni, kako navodi Mile Ilić (2010, str. 122), imaju vrednosti izvan učionice i škole i
moguće ih je primenjivati za ceo život. Željeni rezultati predstavljaju temeljna znanja koja dopiru do
srži same naučne discipline. To su ideje (generalizacije, pojmovi, umeća, sposobnosti, stavovi,
vrednosti i dr.), zatim složeni kompleksi (dostignuća nauke, tehnike, umetnosti i dr.), koji traže
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razjašnjenje u nastavi, jer ih učenici ne mogu samostalno razrešiti, a daju i potencijal za pobuđivanje
interesa svih učenika.
Ostvarivanje prihvatljivih dokaza da su rezultati nastavnog rada u nastavi ostvareni, drugi je stadijum
planiranja. Podrazumeva da se za učenike i učitelje pre početka nastavnog procesa predvide
prihvatljivi dokazi da su rezultati inovativnog nastavnog procesa ostvareni. To mogu biti usmena
objašnjenja, tačno rešeni zadaci, šematski prikaz, esej, test, seminarski rad, praktičan rad, kontrolni rad
i dr. Prihvatljivi dokazi su dalje povezani sa ciljevima učenja koji sadrže trajno razumevanje. Ciljevi
podrazumevaju aktivnosti učenika koje se mogu posmatrati, opisati, izdvojiti, uporediti ili pokazati.
Precizno, kratko i jasno su formulisani i mogu se meriti. Oni ne treba da sadrže aktivnosti učitelja
(održati predavanje, podeliti materijale, odrediti grupe učenika i dr.), ne treba da sadrže ni aktivnosti
učenika (obaviti ferijalnu praksu, ići na ekskurziju, pročitati tekst i sl.), kao ni načine procene (putem
esej testa, rešavati pitanja višestrukog izbora i sl.). Kao što se vidi, u ciljevima ne treba da se određuju
aktivnosti koje će se sprovoditi. Bar ne u zapovednom načinu. To međutim ne znači da nema
aktivnosti učitelja i učenika. Ta aktivnost se sprovodi spontano i u skladu sa očekivanim ishodima
učenja i poučavanja. Upravo ovi očekivani ishodi i rezultati sadržani su u ciljevima nastave planirane
po inovativnim didaktičko-metodičkim modelima.
Planiranje iskustva učenja i poučavanja podrazumeva aktivnosti koje će pomoći učenicima da steknu
potrebna znanja i veštine, naročito ona koja treba trajno razumeti. Potom, podrazumevaju ono što
učitelj treba predavati i pokazivati i načine na koje će to činiti. Zatim materijale i resurse koji su
potrebni za ostvarivanje ciljeva inovativne nastave i da se utvrdi da li je celokupan dizajn nastave
koherentan i efektivan (Milenović, 2012). Ovaj stadijum planiranja predstavlja kreiranje scenarija
aktivnosti učenika i učitelja koje treba da uslede. To je predviđena dinamika i struktura što efikasnije
nastave, koja za cilj ima trajno razumevanje programskih sadržaja kao željenih rezultata. Dakle, plan
učenja i poučavanja u inovativnoj nastavi treba da bude pregledan i jasan, tako da ga može realizovati
svaki učitelj u nastavnom procesu u kome pak može da se uključi svaki učenik.
Obezbeđivanjem materijalno-tehničke osnove nastavnog rada, učitelj evidentira postojeća nastavna
sredstva i pomagala. On dalje osmišljava, izrađuje i priprema nova nastavna sredstva koja su pogodna
za realizaciju nastavnog procesa u nastavi. To mogu biti sve vrste medija (štampani, auditivni, audiovizuelni, multimedijalne prezentacije, didaktički oblikovani materijali, aplikacije, tehnička pomagala i
uređaji). Pri tom učitelj vodi računa „...da ne prikupi previše materijala za rad, jer to neće doprineti
efikasnosti nastave već samo zbuniti učenike“ (Milenović, 2013, str. 54). Materijale treba pripremiti u
skladu sa potrebama konkretne aktivnosti, koja se sprovodi na nastavnom času i u obimu koji će
zadovoljiti potrebe učenika, učitelja i nastave.
MIKROSTRUKTURA PLANA INOVATIVNE RESPONSIBILNE NASTAVE
Planiranje nastave po ovom modelu rada prikazano je na primeru obrade nove nastavne jedinice
Životinje u 2. razredu osnovne škole.
Identifikacija željenih rezultata: osposobljavanje učenika da razlikuju domaće i divlje životinje,
kopnene i moriske životinje i da nauče njihove osnovne odlike (gde žive, kako se kreću, čime se hrane
i po čemu su karakteristične).
Određivanje prihvatljivih dokaza ishoda učenja: a) pravilno rešen zadatak u igrama Pantomima i
Vreća puna životinja, b) precizna usmena objašnjenja, c) odgovori na osnovu kojih se može zaključiti
da su učenici naučili da razlikuju osnovne vrste životinja i njihove osnovne odlike, d) prepoznavanje
životinja na sličicama i e) tačna rešenja petopinutnog proveravanja.
Planiranje iskustva učenja i poučavanja: podrazumeva realizaciju nastavne jedinice kroz pet koraka.
Oni su: 1) uvodne aktivnosti, 2) predlaganje načina rada, 3) demokratski izbor najpovoljnije varijante
nastavnog rada, 4) realizacija demokratski odabrane varijante nastavnog rada i 5) evaluacija.
Obezbeđivanje materijalno-tehničke osnove nastavnog rada: tabla, kreda, dva crteža, vreća, kartonske
kartice i sličice.
Tok nastavnog časa po ovom modelu, sprovode se u pet koraka.
Prvi korak: uvodne aktivnosti uvod u nastavni rad (10 minuta).
Uvodne aktivnosti podrazumevaju dve igre. Prva je igra pantomima. Za ovaj deo časa učitelj odabira
dva učenika koji su prethodno pokazali bolji uspeh iz nastave poznavanje prirode. Jednom učeniku
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daje kovera u kojoj se nalazi kartica sa ispisanim imenom životinja i sličicom sa pomenutom
životinjom. Učeniku saopštava da otvori kovertu i pročita šta je napisano na kartici a zatim da u igri
pantomima oponašanjem navede drugog učenika na odgovor. Za konkretnu nastavnu jedinicu na
kartici je napisano ime domaće životinje pas. Prvi učenik pokretina ruku, nogu i telom oponaša psa,
njegov izgled, kretanje i ponašanje. Drugi učenik nakon nekoliko pokušaja rešava pantomimu. Nakon
toga učenik koji je pokazivao, pokazuje sličicu učenicima na kojoj se nalazi pas.
Nakon toga učitelj postavlja prvo pitanje: šta je pas?
Prvi učenik odgovara: pas je domaća životinja?
Učitelj postavlja drugo pitanje: kako se kreće pas?
Drugi učenik odgovara: pas se kreće tako što hoda na četiri noge.
Učitelj postavlja treće pitanje: po čemu je pas karakterističan? Kao i kod prethodnih, javiće se
više učenika.
Treći učenik odgovara: pas laje; četvrti: pas je omiljeni kućni ljubimac; šesti: ima raznih vrsta
pasa; sedmi: postoje lovački psi; osmi: psi su dobri čuvari i zaštitnici; deveti: ima velikih i malih pasa.
Učitelj se obraća učenicima rečima: znači zaključili smo da je pas domaća životinja.
Učitelj postavlja četvrto pitanje: osim domaćih, koje još životinje postoje?
Deseti učenik odgovara: postoje i divlje životinje.
Za motivaciju učenika sprovodi se igra Vreća puna životinja. Učitelj na tabli lepi dva crteža. Na
svakom od njih je naslikana po jedna vreća. Na jednoj vreći stoji naslov domaće životinje, a na drugoj
divlje životinje. Dok lepi crteže na tabli, učenici crteže crtaju u svojim sveskama. Nakon toga uzima u
ruke vreću u kojoj se nalazi 15 kartica. Na 10 kartica napisana su imena životinja, a na pet kartica su
napisani nazivi insekata. Učitelj iz vreće izvlači jedan karton, okreće ga u pravcu učenika i čita naglas
šta je na njemu : komarac. Nakon toga se obraća deci i kaže im da komarac nije životinja već insekt i
odlaže karton na stranu. Nakon toga izvlači drugi karton i čita konj. Istovremeno sa stola uzima slicicu
na kojoj je naslikan konj i pokazuje je učenicima. Pri tom kaže deci da je konj domaća životinja i na
crtežu na kome stoji naslov domaće životnje, upisuje prvu životinju konj.
Nakon toga prvi učenik izvlači karton, okreće ga prema ostalim učenicima i čita šta je na njemu
napisano. Pri tom sa stola odabira sličicu na kojoj je naslikana čivotinja čije je ime pročitao sa
kartončića i istu pokazuje učenicima. Nakon toga kaže da li je to domaća ili divlja životinja i zapisuje
njeno ime na odgovarajućem crtežu.
Učenici se tako redom ređaju dok se na popune crteži namenjeni za isticanje imena domaćih i divljih
životinja i to: domaće životinje: konj, pas, mačka, krava i magarac; divlje životinje: orao, zec, lisica,
vuk i slon; ali i dok se ne odvoje svih pet kartica na kojima nisu upisana imena životinja: komarac,
pčela, osa, leptir i pauk.
Nakon toga učitelj ističe cilj časa govoreći učenicima da će danas učiti o životinjama. Kredom na tabli
zapisuje naziv nastavne jedinice Životinje, a učenici to čine u svojim sveskama.
Drugi korak: predlaganje načina rada (1 minut).
Učitelj saopštava učenicima da će u toku časa samostalno, u paru ili u grupi rešavati zadatke koje im
on bude dao i da razmisle na koji način žele da rade.
Treći korak: demokratski izbor najpovoljnije varijante nastavnog rada (2 minuta).
Učenici se međusobno dogovaraju, a zatim se izjašnjavaju koju varijantu nastavnog rada bi odabrali:
individualno u paru ili grupi. O izboru varijante odlučuju sami učenici. Učitelj im objašnjava da bi bilo
dobro da odaberu onu vaijantu za koju je najveći broj njih. U konkretnom slučaju odabran je grupni
oblik rada. Učitelj predlaže učenicima da sami formiraju dve grupe sa podjednakim brojem učenika i
da odaberu vođu grupe.
Četvrti korak: realizacija demokratski odabrane varijante nastavnog rada (22 minuta).
Ovaj korak se sastoji iz tri dela. U prvom delu učitelj zadaje grupama zadatke koje će rešavati. U
drugom učenici u grupama rešavaju zadatke, a u trećem delu grupe izveštavaju o svom radu.
Zadaci učenika prve grupe: da za domaće životinje nabrojane na prvom crtežu napišu: kako se kreću,
čime se hrane i po čemu su karakteristične.
Zadaci učenika druge grupe su: da za divlje životinje nabrojane drugom crtežu napišu: kako se kreću,
čime se hrane i po čemu su karakteristične.
Učenici rešavaju zadatke po grupama. Učitelj usmerava, vodi i podstiče sve učenike, posebno one koji
se teže uključuju u rad. To međusobno čine i članovi grupa.
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Nakon što učenici i jedne i druge grupe obaveste učitelja da su rešili zadatke, vođa svake grupe
saopštava rezultate rada. Nakon svakog tačnog odgovora, osim učenika grupe koja saopštava rezultate,
učenici druge grupe aplaudiraju. Po potrebi se odgovor dopunjuje ili ispravlja ukoliko nije tačan.
Prva grupa: domaće životinje.
1) konj: hoda na četiri noge; konj je biljojed; koristi se za jahanje, za parade i konjske trke na
hipodromu;
2) pas: hoda na četiri noge; jede različitu hranu: meso, mleko, hleb i posebnu hranu za pse; pas
laje i omiljeni je dečji kućni ljubimac; on je verni kućni čuvar; postoje policijski i psi graničari;
3) mačka: hoda na četiri noge; jede različitu hranu: meso, mleko, hleb, posebnu hranu za mačke i
lovi miševe; mačka mijauče i omiljeni je dečji kućni ljubimac;
4) krava: hoda na četiri noge; krava muče; krava je biljojed; daje meso i mleko i
5) magarac: hoda na četiri noge; magarac njače; magarac je biljojed; koristi se za jahanje.
Druga grupa: divlje životinje
1) orao: orao leti; to je ptica grabljivica; hrani se mesom drugih ptica i životinja koje hvata
kandžama obično u letu;
2) zec: hoda na četiri noge; zec je biljojed; daje mesto i lak je plen krupnijih divljih životinja;
3) lisica: hoda na četiri noge; hrani se mesom sitinijih divljih životinja, miševa i pernatom
živinom;
4) vuk: hoda na četiri noge; hrani se mesom divljih i domaćih životinja, pre svega ovcama i
5) slon: hoda na četiri noge; slon je biljojed; slon je najača životinja na svetu; karakterističan je
po surli kojom dohvata hranu i pije vodu.
Kada su obe grupe izvestile o svom radu, učititelj objašnjava učenicima da sve domaće i dvilje
životinje koje su pomenute na času žive na kopnu. Dalje im objašnjava da postoje i životinje koje žive
u vodi i da su to: ajkule, kitovi i druge životinje i da spadaju u grupu divljih životinja.
Peti korak: evaluacija (10 minuta).
U ovom delu učitelj deli učenicima pripremljene nastavne lističe sa po tri pitanja.
1. Nabrojite pet domaćih ili divljih životinja koje se hrane biljem (biljojedi).
______________________________________________________________________
2. Nabrojite pet domaćih ili divljih životinja koje se hrane mesom drugih životinja (mesožderi).
___________________________________________________________________________
3. Koje od nabrojanih domaćih i divljih životinja daju meso za ljudsku ishranu?
______________________________________________________________________
Uspešnost nastave utvrđuje se evaluacijom na sledeći način: kada su učenici popunili nastavne listiće,
onda ih međusobno iste zamene i zajedno sa učiteljem utvrđuju tačne odgovore. Svaki tačan odgovor
učenici označavaju znakom „+“, a netaćne ne označavaju. Nakon toga se sabiraju tačni odgovori i
upisuje ukupan rezultat. Na kraju se vrši kvantitativna i kvalitativna analiza.
Tabela 1 – Kvantitativna analiza
Broj rešenih zadataka
Broj učenika koji su rešili zadatke
3
2
1
0
Učenika:
Tabela 2 – Kvalitativna analiza
Redni broj zadatka
Broj učenika koji su rešili zadatke
a
b
c
Učenika:

221

3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE
Pored evaluacije nastave, u ovom delu časa se utvrđuje i kvalitet rada učenika na osnovu njihovih
samoprocena. Za to se koristi ček lista. Učenici su se u zavisnosti od stepena saglasnosti sa svakom od
tri tvrdnje, opredeljivali su se za jednu od ponuđenih mogućnosti: tako je, delimično je tako i nije tako.
Sve tri tvrdnje odnosila su se na uvodni deo tvrdnje koji je glasio: Imajući mogućnost da biram način
rada na ovom času...
Ček lista samoprocena rada učenika na času
Tvrdnje: Imajući mogućnost da biram
tako je
delimično je
način rada na ovom času
tako
a1 više znam o životinjama
a2 nisam se bojao-la neuspeha
a3 i sam rad je bio zanimljiv

nije tako

ZAKLJUČAK
U ovom radu je prikazan model inovativne responsibilne nastave. Model rada prikazan je na
primeru obrade nove nastavne jedinice Životinje u 2. razredu osnovne škole. Model inovativne
responsibilne nastave podrazumeva oblik rada koji učenicima najviše odgovara. Nastava se planira u
obrnutom dizajnu, koji podrazumeva planiranje nastave u četiri stadijuma. Tok i struktura nastave
odvija se u pet koraka. Na kraju rada se sprovodi evaluacija kojom se utvrđuju rezultati nastave i
samoprocene rada učenika. Model može biti od praktične koristi u svakodnevnom radu učitelja i
nastavniika u osnovnim školama. U ovom radu, model je prikazan u nastavi poznavanja prirode, ali je
podjednako primenljiv i u nastavi ostalih nastavnih predmeta. Priprema, planiranje, realizacija i
evaluacija nastave i učenje po ovom modelu, razlikuje se od pripremanja, planiranja, realizacije i
evaluacije u tradicionalnoj nastavi. Razlika se ogleda u svim segmentima. Pored toga, primenom ovog
i ostalih modela inovativne nastave pomentuih u ovom radu, garancija je da se mogu prevazići brojni
problemi tradicionalne i uglavnom predavačko-prikazivačko-pokazivačke nastave. Može se primeniti i
na svim časovima obrade novih nastavnih sadržaja u nastavi, ali i u ostalim vrstama nastave. Primena
ovog modela omogućava korelaciju među nastavnim predmetima u mlađim razredima osnovne škole.
No bez obzira na to, ovi modeli se u mlađim razredima osnovne škole ne primenjuju. Ukoliko bi ih
učenici primenjivali, to bi se svakako odrazilo na kvalitet nastave. Sama činjenica da istovremeno
neposredno uključuju sve učenike u aktivnosti, ukazuje na nesumnjivi značaj ovog i ostalih
inovativnih didaktičko-mnetodičkih modela pomenutih u radu. Pored toga, rezultati učenja se
neposredno utvrđuju na kraju svakog nastavnog časa, što nije praksa u tradicionalnoj nastavi.
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APPLICATION DIDACTIC-METHODICAL INNOVATIVE MODEL RESPONSIBLE
TEACHING IN TEACHING SCIENCE IN THE ELEMENTARY GRADES
ZIVORAD M. MILENOVIC, PhD
Summary
In the traditional classroom teaching, there were no models work, and teaching was directed
towards the teacher. For the realization of the unit, the teacher constitutes preparation for the class,
which is a sketch or plan of what the teacher in the classroom to teach, demonstrate and show the
students. The innovative didactic and methodological models predict the joint activities of teachers
and students. In this paper, the example of the processing of the lesson Animals in teaching science in
the second grade, presented an innovative model of responsible teaching. Microstructure plan
responsible innovative teaching plans in the reverse design with four stages: 1) identification of
expected results, 2) the achievement of acceptable evidence that the results of education achieved, 3)
planning learning experiences and learning, and 4) the provision of material and technical basis for
teaching. Teaching class in this model is being implemented in five steps: 1) introductory activities, 2)
the selection of the work, 3) selection of favorable variants teaching, 4) democratic choice variations
curricular activities, and 5) evaluation of the results responsible continue within which defines
underlying and procedural quality of teaching. Lesson planning in this model, which consist of what
the students do in class. According to this model, the teacher and students jointly by the realization of
the first, second, third and fifth steps which last 23 minutes. The fourth step, which is 22 minutes by
students independently implemented, working in pairs or in groups. Teaching is planned, organized
and carried out according to this model, allow students to acquire the basic knowledge that will be of
value to him, and out of the classroom.
Keywords: traditional teaching, innovative teaching, responsible teaching lesson plans in the reverse
design, innovative models of teaching, methodological model innovation - responsible teaching

223

3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE

TÁRSADALMI KÖRNYEZETBEN MEGTARTOTT
KÖRNYEZETISMERET FOGLALKOZÁS
MOLNÁR GÁBOR ANDREA, SZABÓ HENRIETTA
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Mentor: Doc. Dr. Borsos Éva
Összefoglaló
Munkánkban egy nem mindennapi környezetismeret foglalkozást mutatunk be. A foglalkozás
során a gyermekek a valóság közvetlen megfigyelése révén ismerik meg a piac és az önkiszolgáló
környezetét, funkcióit. Mindkét esetben a csoportszobában történő foglalkozást megelőzi egy terepi
munka, ami során ellátogatunk a csoporttal a piacra, illetve az önkiszolgálóba. A közvetlen
megfigyelés módszerét alkalmazzuk. A csoportszobában zajló foglalkozás során a bevezetőben
felidézzük az előző nap látott eseményeket. Ezek után szituációs játékkal felelevenítjük az adott
környezetre jellemző fogalmakat (vásárlás, fizetés stb.).
Ez a módszer a gyermekek számára igen élmény teli, hiszen mindent ők csinálnak, ők az eladók, a
pénztárosok, a vásárlók. Minden szereplőnek külön feladata van, amit teljesíteni kell. A „mini”
önkiszolgálóban és piacon ugyan úgy sétálunk egyet, mint az igaziban, megfigyeljük. Ezek után kapja
meg mindenki a szerepét, majd az utasításokat. Abban az esetben, ha a pedagógus helyes és világos
instrukciókat adott a szereplőknek, akkor neki szinte semmi dolga nincs csak figyelni az eseményeket.
A módszer nagyban növeli a gyermekek önbizalmát, valamint megtanulnak együttműködni.
A foglalkozások igen sikeresek voltak, a gyerekek amellett, hogy jó érezték magukat észrevétlenül
tanultak. Az oktatási célunk megvalósult a gyerekek hiánytalanul elsajátították a kitűzött tananyagot.
Kulcsszavak: óvoda, szociális, gyerekek
1. Bevezetés
Napjainkban a gyermekeket rengeteg inger éri/érheti. Egy modern környezetben felnövekvő
gyermek képek, rajzfilmek és számítógépes játékok tömkelegével találkozik. Ezért talán nem is
meglepő, hogy gyakran hallunk olyan kijelentéseket mi szerint „a mai gyerekek mások...”. Sokak
szerint elevenebbek, de olyat is hallani, hogy a mostani gyerekek rosszabbak, mint régen. Mindebből
biztosak lehetünk abban, hogy egy napjainkban világra jövő csöppség egész más közegbe kerül, mint
20-30 évvel ezelőtt. A technika elsöprő fejlődése rengeteg változást hozott magával. Az internet
segítségével az információ csak úgy „száguldozik” egyik embertől a másikig. A rajzfilmek is haladnak
a korral, a számítógépes játékokról nem is beszélve. Nem meglepő tehát, hogy a gyerekek másképp
viselkednek manapság. Hiszen azt a sok információt fel is kell dolgozni, amihez sok mozgás és
aktivitás szükséges. Véleményem szerint azonban ma kevesebbet mozognak a gyerekek, sokat ülnek a
csoportszobában/tanteremben, illetve a tévé/számítógép előtt, így a mozgás igencsak háttérbe szorul.
Már az óvodában rengeteget kell a gyerekeknek ülni, amikor feladatlapokat oldanak,
munkafüzetekben dolgoznak vagy a foglalkozásokon vesznek részt. Pedig a mozgás nemcsak az
egészség szempontjából fontos, hanem a megfelelő agyműködésért és koncentrációért is felelős.
Már a csecsemőkorra is jellemző, hogy a szellemi folyamatok alapjai a manuális tevékenységek.
(Clauss–Hiebsch 1980: 90–91) Egy kisgyermek úgy tudja megismerni a körülötte levő tárgyakat, ha
kézbeveszi őket, körbenézi, forgatja, játszik velük. Hiszen ebben az időszakban még minden
információt a látása és a tapintása alapján szerez. A cselekedetei alapján tudja a tárgyakat osztályozni,
tehát igazából így gondolkodik. Minden mozdulat egy élmény számára, amelyet úgy tud megérteni, ha
többször megismétli az adott cselekvést. Ezáltal alakul ki lassan egy kép a gyermekben az őt
körülvevő világról. Újabb információk megjelenése esetén rájön, hogy változtatnia kell a kialakult
képen, és egy bonyolultabbal kell felcserélnie. A sok információ így folyamatosan nagyobb tudássá
szerveződik át a gyermekben. Majd egyre fejlettebb képességekre tesz szert. Általában nyolc
hónaposan például a gyerekek már képesek arra, hogy különválasszák a megismert dolgok
természetére jellemző szabályokat attól a körülménytől, amelyben azt az adott szabályt megértették.
Ezért ilyenkor már megfigyelhetjük, hogy a bevált cselekvéseket más helyzetekben is kipróbálják a
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gyerekek. Ezáltal alakulnak ki lassan a dolgokról alkotott fogalmak. A tulajdonságok megfigyelésével
és megértésével, valamint összehasonlításával érti meg például a gyermek, hogy melyek az autók a
játékok közül. Eközben a gyermek mozog, forgatja, tologatja stb. a dolgokat. (Einon's 2002: 120–121)
A fizikai aktivitás tehát elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyerekek megismerjék a világot, és fejlődjenek
értelmi képességeik. Ezért szükséges a későbbiekben, az óvodában és az iskolában is minél több
lehetőséget biztosítani a mozgásra, aktivitásra. Legjobb, ha a kisgyermek továbbra is mindent „maga”
fedez fel, persze a szülő/óvónő irányításával és segítségével. Napjainkban ezért egyre népszerűbbek az
óvodai nevelés terén a korszerű oktatás típusai, mint például a problémamegoldó oktatás, oktatás
felfedezés útján, IKT segítségével támogatott oktatás stb. Emellett az alkalmazott módszerek közül is
ajánlott azokat a módszereket választani, ahol a gyermek nem csupán „passzív megfigyelő”, hanem
aktívan részt vesz mindenben, és így tanul, fejlődik.
2. A gyermek figyelme
Amikor egy tárggyal találkozunk, érzékszerveink segítségével szerzünk információkat róla, így
hat a tárgy az agyra, ugyanakkor különböző pszichológiai folyamatokat indít el (pl. észlelés, érzékelés,
gondolkodás stb.). Ilyenkor tudatunk egy adott tárgyra irányul, koncentrál. Ezt nevezzük figyelemnek.
Ez a folyamat nagy jelentőséggel bír életünkben, hiszen így tudjuk a környezetet a szó teljes
értelmében felfogni. A figyelem teszi lehetővé, hogy ne csak nézzük, hanem lássunk is, valamint ne
csak hallgassunk valamit, hanem halljunk is. Figyelmünk függ attól, hogy milyen körülmények közt
vagyunk, de emellett maga a személyiségünk is befolyásolja, hogy mennyire tudunk koncentrálni.
Megfigyelőképességünk elárulja rólunk, hogy milyen a szociális beállítottságunk. Ha például valaki
nem figyel egy beszélgetés során, nehezen tud koncentrálni arra, amit mondunk, akkor rögtön
gondolhatunk arra, hogy nem érdekli a téma, amiről beszélünk. Azonban az is oka lehet a
figyelmetlenségnek, ha beszédünk unalmas, egyhangú. Ha nem elég érdekes előadásunk, akkor nem
kelti fel a figyelmet.
A gyermek figyelme óvodáskorban gyakran ellentmondásosnak mutatkozik, ami természetes dolog.
Ebben a korban gyakoriak azok az esetek, amikor olyan dolgokra figyel a gyermek, amelyek nem
fontosak, míg a fontos dolgokat nem veszik észre vagy figyelmen kívül hagyják. Ez annak
köszönhető, hogy az óvodás gyermek még nem tudja megállapítani, hogy melyek a fontos és kevésbé
fontos dolgok. Viszont előfordulhat olyan eset is, amikor a gyerekek olyan apróságokat vesznek észre,
amelyek a legtöbb felnőtt figyelmét elkerülik. Ez a figyelem viszont ritkán tartós, könnyen elterelheti
valami más. Jellemző az óvodáskorú gyerekek figyelmére, hogy könnyen ugrál egyik dologról a
másikra. Majd a figyelem a hatodik év felé közeledve egyre tartósabb lesz. (Gonobolin 1979: 55–58)
Hosszabb ideig leköti a gyerekeket egy adott játék, mese vagy feladat. Illetve ebben a korban nemcsak
azokra a dolgokra figyelnek a gyerekek, amelyek valamilyen érzelmet váltanak ki bennük, hanem
azokra is, amelyek kifejlődött intellektuális érdeklődésüknek megfelelnek.
A figyelem tartósságának ingadozása miatt fontos, hogy a gyermekeknek olyan foglalkozásokat
tervezzünk, amelyek felkeltik érdeklődésüket, és képesek ezt az érdeklődést fenn is tartani. Ezért a
foglalkozás tartalmas, érdekes és világos kell, hogy legyen. Figyelembe kell venni a gyerekek
életkorát, és a foglalkozási egységet ennek megfelelően kell feldolgozni. Nemcsak a tananyag
megfelelő feldolgozása segíti elő a szükséges figyelem kialakulását. Már az első pillanatban „meg kell
ragadni” a gyermekek figyelmét. Ha a foglalkozás első mozzanata már érdekes a gyermek számára,
akkor nagyobb érdeklődéssel figyeli a foglalkozás többi mozzanatát is. Közben folyamatosan
motiválni kell a gyerekeket, ami szintén biztosítja a szükséges figyelmet és koncentrációt. A
foglalkozás során alkalmazott módszerek mellett az alkalmazott eszközök is segíthetnek az érdeklődés
felkeltésében és fenntartásában. A nagy és színes dolgok vonzzák a gyerekek tekintetét. A váratlan
események mellett az is érdeklődést válthat ki, ha a csoportszoba valamely ismerős tárgyát használjuk
fel szokatlan módon. Mindezek mellett a legnagyobb érdeklődést az váltja ki, ha aktívan részt
vehetnek a foglalkozás mozzanataiban. Ha ők maguk végzik a feladatokat, kísérleteket, büszkeség és
izgatottság lesz rajtuk úrrá. A cselekvéses tanulás során a gyerekek közvetlen módon jutnak
információkhoz, így saját maguk tapasztalják meg az adott témát. (Czékus–Major–Horák 2013: 63–
64)
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3. Emlékezet és cselekvés
A tanulás során az információk rögzülése sok esetben bizonytalan. A rövid távú emlékezetből az
információk könnyen feledésbe merülnek, ha nem ismételjük őket. Kísérletek is bizonyítják, hogy
minél többször ismételjük a tanultakat, annál tartósabban megmaradnak emlékezetünkben. (O. Hebb
1978: 117–119) Emellett minél nagyobb élményt, izgalmat vált ki a gyermekben az adott esemény,
annál nagyobb eséllyel marad meg tartósan az emlékeiben. Egy kiránduláson tanult ismeret például
emlékezetesebb, mint egy olyan foglalkozáson hallott ismeret, ahol túlnyomórészt frontális
munkaforma zajlott, tehát a gyerekek passzív megfigyelőként találkoztak az ismerettel. A különböző
cselekvések ismétlése, gyakorlása szintén tartósan megmarad, hisz a mozdulatok újra és újra ismétlése
hatására könnyen visszaemlékezünk a teendőkre. A tanultakat nemcsak úgy tudjuk átismételni, ha újra
elvégezzük őket, hanem beszélgetés, szerepjáték vagy élményrajzok segítségével is. A felsorolt
módszerek révén nemcsak ismétlés, gyakorlás valósulhat meg, hanem az óvónő is kap egy képet arról,
hogy a gyerekek mennyire értették meg a tanultakat, esetleg mely fogalmak nem tisztázódtak le
bennük.
4. A gyerekek aktivizálása
A már említett fejlett technika napjainkban megköveteli, hogy életünk végéig tanuljunk. Ahhoz
ugyanis, hogy a rengeteg információt feldolgozzuk, nem elég az óvodában és az iskolában
rendelkezésre álló idő. Ezáltal az ismeretek elsajátításánál fontosabb célja az oktatási intézményeknek,
hogy a gyerekeket felkészítsék az önálló életre és az élethosszig tartó tanulásra.Meg kell tanítani a
gyerekeket gondolkodni és önállóan tanulni. Ehhez a gyerekek minél gyakoribb aktivizálása a helyes
megoldás. (Gonoblin1979: 139–140). A kísérletek, a gyakorlati munka, a didaktikai játékok, a
felfedezés útján történő oktatás és a problémamegoldó oktatás során is lehetőség nyílik a gyerekek
aktív munkájára. Amellett, hogy az aktív munka során a gyerekek jobban tudnak összpontosítani, a
nagyobb odafigyelésnek és az ezáltal megélt élménynek köszönhetően az emlékezetükben is
tartósabban megmaradnak a megtapasztalt dolgok. Miközben a gyermek egy adott feladatot old meg,
például almát mér, nemcsak egyfajta aktivitást végez. Külsőleg láthatjuk, hogy az almákat pakolgatja a
mérlegre, igazítja a mérleget, leveszi az almákat stb. Viszont, amit nem látunk, az a „belső” aktivitás,
vagyis a megismerés és a gondolkodás. Cselekvése során tehát megért, összehasonlít és következtet,
így közben a valóság elméleti birtokbavétele is lezajlik. (Clauss–Hiebsch 1980: 58–59) Az önálló
munka során fejlődnek a gyerekek készségei, jártasságai és szokásaik. Az egyszer elvégzett önálló
munka nagyobb jelentőségű tehát, mint az adott dolog kétszeri-háromszori megfigyelése.
5. Az életközeliség elve
Ahhoz, hogy a gyerekek megismerjék a világot, a környezetismeret foglalkozások rengeteg
lehetőséget nyújtanak.A környezet megismerésére és az életre való felkészülésre ez a tantárgy a
legalkalmasabb. E tantárgy lehetőséget nyújt a feldolgozandó témák sokszínű átadására. Több esetben
is lehetőség nyílik arra, hogy a gyerekek az adott ismereteket a valós közegben tudják megfigyelni. Az
ilyen lehetőségeket nem szabad kihagyni, hiszen a közvetlen megfigyelés nagymértékben megkönnyíti
az ismeretek megértését és rögzítését. Ha van rá lehetőség, akkor tehát figyeljük meg a természeti
jelenségeket a szabadban, kiránduljunk, sétáljunk. A társadalmi környezet közegeit is megismerhetik a
gyerekek közvetlen módon, ha van lehetőség látogatások szervezésére. Könnyebben megértik például
a gyerekek a pék munkáját, ha elmennek a pékségbe, kipróbálják a különböző eszközöket, látják a
munkálatokat, érzik a különleges illatokat stb. Az óvodai nevelés során a módszertani elvek között
nagy jelentőséget tulajdonítunk az óvoda és az élet kapcsolatának (az élet közeliség) elvének. Már
Comenius is rámutatott ennek az elvnek a fontosságára,elmondása szerint a kisgyermek
legmegfelelőbb tankönyve az élet maga. A természetes környezetben való bemutatás során az elmélet
és a gyakorlat egy egységes képként jelenik meg a gyermek előtt. Ennek az elvnek a megvalósítását
teszik lehetővé a kirándulások, a látogatások és a tanulmányi séták mellett az udvaron zajló játék során
az alkalomszerű tapasztalatszerzések is. A helyszínen a gyerekek is aktívan részt vesznek a
megfigyelésekben, összehasonlításokban és következtetések levonásában. Amellett, hogy a közvetlen
tapasztalatszerzés segít az ismeretek könnyebb feldolgozásában, a gyerekeknek fejlődnek jártasságaik,
készségeik, szokásaik és formálódik személyiségük. A társadalmi szférában elvárt magatartásformák
gyakorlására is alkalmas ez a módszer. (Czékus–Major–Horák2013: 70, 82)
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6. Befejezés
Munkánkban főként az előbbi fejezetekben leírtakat vettük figyelembe, hiszen témánk
kidolgozásakor fontosnak éreztük, hogy nagy hangsúlyt fektessünk rájuk.
A piac és az önkiszolgáló bemutatása mindenképp a helyszínen a legmegfelelőbb. Az élet közeliség
elvét tehát teljes mértékben kihasználtuk az ismeretek átadásakor. A séták alkalmával igyekeztünk a
közlekedés és a helyes viselkedés szabályaira is kitérni. A gyerekekkel előre megbeszéltük, hogy
hogyan kell nekünk, gyalogosoknak közlekedni a járdán, az útjelzőlámpánál és az úttesten. Ezek közül
az alapvető szabályok közül a legtöbbet már ismerték a gyerekek.
Az önkiszolgáló előtt megálltunk, és megbeszéltük, hogy hogyan kell viselkednünk bent. Illedelmesen
köszönünk, és nem veszünk le semmit a polcról. A gyerekek nagyon ügyesek voltak, mindent
betartottak, amit megbeszéltünk. Bemenetelkor figyelmeztettem őket, hogy mi most nem vásárolunk,
de ha igen akkor kosarat kell vennünk. Megfigyeltük, hogy milyen termékeket tudunk itt vásárolni.
Minden polcon hasonló termékeke találhatók, tisztálkodási szerek, üdítők stb. A zöldségekhez,
gyümölcsökhöz érve megbeszéltük, hogy itt tudunk venni almát vagy salátát. A mérleget is
megfigyeljük, hisz aznap tanultak róla így megtudták mondani, hogy egy digitális mérleggel tudunk
almát mérni. A látogatás során igyekeztem kihangsúlyozni, hogy milyen termékeket tudunk az
önkiszolgálóban megvásárolni. Ezt a következő héten fel tudták idézni, amikor a piacra mentek, hisz
ott zömében más termékeket fognak látni. Amikor a hűtőkhöz értünk, kiemeltem annak a fontosságát.
A gyerekek tudták, hogy azért kell egyes termékeket, főleg tejtermékeket és természetesen a fagyit
hűtőben tartani, hogy ne romoljon meg. A látogatásunk a pénztárnál zárult, ahol megbeszéltük a
pénztáros feladatát. a látogatás végeztével az önkiszolgáló előtt megdicsértem őket, mivel jól
viselkedtek. Ezeket az ismeretket, amit megszereztek másnap a foglalkozáson felidéztük. Egy
önkiszolgálót rendeztem be a csoportszobában, ahova elmentek vásárolni a gyerekek. Két pénztáros
volt, akik visszajárót és számlát adtak. Mindenki kapott egy bevásárló listát, az ezen szereplő
termékeket kellett megvásárolni. A bevásárlás előtt részletesen ismertettem a feladatot, mindenkinek
sikerült bevásárolni. A foglalkozás célja teljes mértékben megvalósult.
A piaci séta előtt is megbeszéltük a gyalogos közlekedés szabályait. Ezután felelevenítettük az előző
heti önkiszolgálóban tett sétájukat. Elmondtuk a helyes viselkedési szabályokat. A gyerekek ezek
közül is sokat ismertek, és a piacon be is tartották őket. A piacra érkezve igyekeztem rávezetni a
gyerekeket az önkiszolgáló és a piac közti különbségekre. Ezután, próbáltam a gyerekek előtudására
alapozva bemutatni, hogy mit is tudunk a piacon vásárolni. Összehasonlítottuk a különböző zöldség
féléket, gyümölcsöket, amelyeket a gyerekek már ismertek. Próbáltam ezután kicsit nehezebb
feladatot, adni azzal, hogy olyan zöldségféléket próbáltam felismertetni a gyerekekkel, amelyekkel
ritkábban találkozhatnak. Nagy meglepetésemre szinte minden bemutatott zöldségfélét ismertek.
Főként a lányoknak sikerült a gyors felismerés, de néhány fiú is nagy lelkesedéssel válaszolt a feltett
kérdésekre. A vásárlás módját is bemutattam, hiszen egy előre elkészített lista segítségével különböző
termékeket vásároltunk. Mivel matematika foglalkozáson tanulták már előzőleg a kg fogalmát, és
megismerkedtek a különböző mérlegek működésével, a vásárlás során megfigyeltük a mérlegek
működését a piacon is. A sétáról visszaérve a gyerekek elmondták, hogy nagyon tetszett nekik a
vásárlás, és alig várják, hogy ők is kipróbálják a piaci munkát. Másnap a foglalkozáson a séta
átismétlése során a legtöbb gyerek könnyen tudott válaszolni a feltett kérdésekre, és megértették a piac
és az önkiszolgáló közti különbségeket. Ezáltal megbizonyosodtam róla, hogy a sétán sikerült elérnem
a célomat. A piacos szerepjáték segítségével még egyszer átismételtük a megszerzett ismereteket. A
gyerekek élvezték, hogy szabadon vásárolhattak a listájuk alapján, mindenki igyekezett feladatát a tőle
telhető legjobban teljesíteni. Az eladók mértek, számoltak és kiszolgáltak. A vásárlók udvariasan
kérték a termékeket, nagy izgalommal fizettek, és figyelmesen keresték a megvásárlásra váró többi
dolgot. Igazi kis „zsibvásár” alakult ki, ami véleményem szerint természetes egy ilyen játék során. A
gyerekek élvezték, hogy nem kell fegyelmezetten ülni, szabadon járhatnak az asztalok között,
beszélgethetnek, nevetgélhetnek. Persze közben figyeltem, hogy feladatukat megfelelően végezzék. A
foglalkozás után egy élményrajz segítségével újra felidézték a gyerekek a piaci sétánkat. A rajzok
egyértelműen azt mutatják, hogy a foglalkozással és a sétával sikerült megvalósítanom a kitűzött
feladataimat.
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FÜGGELÉK: Foglalkozástervezet I.
I. ÁLTALÁNOS ADATOK
Intézmény, épület, korcsoport:I.E.I. – „Naša Radost” – Szabadka, Kolibri óvoda, nagy csoport
Dátum, foglalkozás megtartásának ideje:2014. Április 8.9 óra
Óvónő:Szőke Zsuzsanna, Losonci Szluka Violetta
Vezetőtanár: Dr. Borsos Éva
II. ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANI ADATOK
Tantárgy: Környezetismeret módszertana
Téma: Piac
Foglalkozási egység: A piacon
Előző foglalkozási egység címe: Önkiszolgáló
Következő foglalkozási egység:Húsvéti szokások
Feladatok
Oktatási feladatok:
- A piac jellemzőinek megismerése, rögzítése
- A piac és az önkiszolgáló közti különbségek felismerése
- A piacon vásárolható termékek felismerése (pl.élelmiszerek (zöldségfélék, gyümölcsök,
tejtermékek, pékárú, húsok), tisztálkodási szerek, tisztítószerek, öltözködési cikkek
(ruhanemű, lábbeli)
- A piacon vásárolható termékek összehasonlítása (pl. vörös-, fok-, zöld-, lilahagyma, káposzta,
fejes saláta stb.)
- A piacon való vásárlás módjának megismerése
Nevelési feladatok:
- Értelmi nevelés (előtudás bővítése, megtapasztalás útján való ismeretszerzés, érdeklődés
felkeltése, új fogalmak megmagyarázása).
- Munkára való nevelés (munkakultúra kialakítása-önállóság, pontosság, együttműködésre való
hajlam, személyes és közös tulajdon megőrzése, közlekedési nevelés-helyes gyalogos
közlekedés a piacra való sétán)
- Erkölcsi nevelés (egymás közötti humánus viszonyra nevelés - egymás meghallgatása,helyes
közösségi magatartás kialakítása, fegyelemre nevelés – helyes viselkedési szabályok
tiszteletben tartása az utcán és a piacon, becsületességre nevelés - játékszabályok betartása).
- Környezet- és természetvédelem (műanyag zacskók helyett bevásárlótáska vagy papírtasakok
használata)
Funkcionális feladatok:
- Megfigyelőképesség fejlesztése(a piacon tett séta és az óvodában alkalmazott játékok)
- Gondolkodóképesség fejlesztése (a megfigyeltek elemzése, általánosítása, következtetés,
törvényszerűségek felismerése)
- Logikus gondolkodás fejlesztése (összehasonlítások)
- Az elméleti tudás gyakorlati alkalmazása (piacos játék a séta után)
- A figyelem és összpontosító képesség fejlesztése (séta, megfigyelés a piacon)
- Emlékezőképesség fejlesztése (a piaci séta megfigyeléseinek felelevenítése)
- A gyerekek önálló munkája (közlekedés, piacos játék)
- Beszédkészség fejlesztése (piacos játék)
Foglalkozás típusa: új ismereteket feldolgozó foglalkozás
Tan- és segédeszközök: Bevezető rész: kendő, 1kg alma, 1 fej saláta, 1 csomó retek
Központi rész:asztalok, dobozok, termékek (különböző zöldségfélék, gyümölcsök, virágok, méz,
tojások), kártyák („bevásárló lista”), játékpénzek, papírtasakok, mérlegek
Munkaforma: frontális munka, egyéni munka
Módszerek: szóbeli közlés (mesélés, magyarázat, megindokolás), beszélgetés, bemutatás természetes
környezetben, a tanulók önálló munkája, gyakorlati munka, didaktikai játék
Új fogalmak: áru-termék, portéka-kínálat, stand, húsbolt, halasbolt
Korreláció: Beszédkészség fejlesztése (kérdés- felelet módszere, mondóka, a gyerekek egymás közötti
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beszélgetése a piacos játék során), Az elemi matematikai fogalmak kialakítása (mérések, kg-mal
kapcsolatos ismeretek felelevenítése), Zenei nevelés (hallásfejlesztő játék a befejező részben)
Irodalom:Dr.Czékus Géza, Major Lenke, Horák Rita (2013): A környezetünk és a környezetismeret
módszertana, Grafoprodukt, Szabadka
Internetes forrás:
http://mondokatar.blogspot.com/2008/11/ec-pec-kimehetsz.html (2014-04-03)
http://www.operencia.com/gyermekoldalak/magyar-zene/enekek-noevenyekrl/475-hej-a-salyi-piacon
(2014-04-03)
A foglalkozás helyszíne: csoportszoba
III. A FOGLALKOZÁS SZERKEZETE
1.Bevezető rész (5 perc)
- Kapcsolatfelvétel
- A piaci séta alkalmával megfigyeltek átismétlése
- Koncentrációgyűjtés
- Motiváció
- Játék („Mit vettél a piacon?”)
2.Központi rész (20 perc)
- Szerepek kiosztása a piacos játékhoz (árusok, vevők)
- Szerepekkel járó feladatok megbeszélése
- Kellékek kiosztása (bevásárló tasakok, játékpénzek, kártyák, termékek)
- Piacos játék
- A gyerekek munkájának ellenőrzése
- Szerepek, feladatok kiosztása a játék második részéhez
- Piacos játék szerepcserével (vevőkből árusok lesznek, árusokból pedig vevők)
- A gyerekek munkájának ellenőrzése
3.Befejező rész (5 perc)
- Játék („Ki veszi meg?”)
- Összefoglalás
- Dicséret
- Elköszönés
IV. A FOGLALKOZÁS MENETE
A foglalkozás menete
Módszertani és didaktikai megjegyzések
BEVEZETŐ RÉSZ (5 perc)
Ó: Sziasztok gyerekek!Ti már tudjátok, hogy az én Kapcsolatfelvétel
nevem Henrietta, mert már többször is
találkoztunk. Ki tudná nekem megmondani, hogy
hova sétáltunk el tegnap? Aki tudja, jelentkezzen!
Koncentrációgyűjtés
Vv: A piacra.
Ó: Mi mindent láttunk a piacon?
Vv: Zöldségféléket, gyümölcsöket, mézet stb.
Ó: Milyen zöldségféléket figyeltünk meg?
Vv:
Retket,
répát,
zöldséget,
salátát, A piaci séta alkalmával megfigyeltek
káposztát,hagymát, krumplit, padlizsánt, karalábét átismétlése
stb.
Ó: Milyen gyümölcsöket láttatok?
Emlékezőképesség fejlesztése
Vv: Almát, narancsot, banánt stb.
A piacon vásárolható termékek felismerése
Ó: Mit árultak még a piacon?
Vv: Tojást, mézet, savanyúságot, virágokat, halat, Kérdés-felelet módszere
ruhákat, lábbeliket, tisztálkodási szereket, péket,
húsboltot stb.
Ó: Ki tudja megmondani, hogy hol jártatok a múlt Erkölcsi nevelés (egymás meghallgatása)
héten?

229

3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE
Vv: Az önkiszolgálóban.
Értelmi nevelés
Ó: Miben különbözött a piaci vásárlás az
önkiszolgálóban való vásárlástól?
Logikus gondolkodás fejlesztése
Vv: Az önkiszolgálóban polcokról lehet levenni a (összehasonlítás)
termékeket, mi magunk vesszük le a polcról, amit
meg szeretnénk venni, és a kasszánál fizetjük ki. A A piac és az önkiszolgáló közti különbségek
piacon pedig asztalok/standok mögött árulnak az felismerése
árusok, és tőlük tudjuk kérni azt, amit meg
szeretnénk vásárolni.
Új fogalmak felelevenítése: áru-termék,
Ó: Kinek mi tetszett a piacon?
portéka-kínálat, stand, húsbolt, halasbolt
Vv: A virágok, a sok gyümölcs, a pék stb. (Néhány
gyerek válaszát meghallgatom.)
Ó: Így van! Ügyesek vagytok. Most egy olyan Figyelemfelkeltés
játékot fogunk játszani, aminek a neve: „Mit vettél
a piacon?” Álljatok fel, fogjuk meg egymás kezét Motiváció
és alakítsunk egy kört! A játékhoz szükségünk lesz
egy vevőre. XY, számold ki, hogy ki lesz a vevő!
(Kiszámoljuk, hogy ki lesz a vevő.-1. melléklet) A Játék („Mit vettél a piacon?”)
vevő a kör közepére áll. Mi, akik körben állunk,
egy mondókát mondunk, és lassan haladunk Játékosság elve
körbe.(2. melléklet). A vevő feladata az lesz, hogy
kiválasszon valamit a kendő alól. Amikor mi Megfigyelőképesség fejlesztése
végigmondtuk a mondókát, kiveszi a vevő a kendő
alól, amit kiválasztott. Mi megkérdezzük tőle: „Mit A termékek megvásárlásakor használatos
vettél a piacon XY?” Erre a vevőnek meg kell mennyiséggel kapcsolatos fogalmak átismétlése
mondania, hogy mit vett ki a kendő alól. (pl. 1kg (pl. egy csomó retek, egy fej saláta, egy kg
almát, egy csomó retket, egy fej káposztát)
alma)
KÖZPONTI RÉSZ (20 perc)
Ó: Ügyesek vagytok! Most pedig piacos játékot Frontális munkaforma
fogunk játszani. Lesznek vevőink és árusaink.
(Felosztom a csoportot két részre.)
Szerepek kiosztása a piacos játékhoz (árusok,
Ó: Az árusok első feladata, hogy megnézzék az vevők)
asztaluk előtt látható táblát. Ami a táblán van, azt Szerepekkel járó feladatok megbeszélése
fogjátok árulni. Amikor felismertétek, hogy mit Szóbeli közlés módszere-magyarázat
kell árulnotok, akkor a mögöttetek levő asztalról ki Munkára való nevelés
kell választani a terméketeket, és felrakni az
asztalra/standra.
Ó: A vevők kapnak egy papírtasakot. Ebbe kell Környezet- és természetvédelem
beletenni azt, amit megvásároltatok. Azért kaptatok Szóbeli közlés módszere-megindoklás
papírtasakot, mert tegnap a piacon említettem, hogy Kellékek kiosztása (bevásárlótasakok,
jobb bevásárlótáskát vagy papírtasakot vinni a játékpénzek, kártyák, termékek)
boltba vagy a piacra, mert a sok műanyag zacskót Megfigyelőképesség fejlesztése
nem tudjuk sokszor felhasználni. Ha pedig A gyerekek önálló munkája
eldobjuk, akkor szennyezi a környezetünket. A
papírtasakban látni fogtok két játékpénzt. Ez két Egyéni munkaforma
húszdináros, mert a mi kis piacunkban most Piacos játék
minden 20 dinárba fog kerülni. Persze tudjuk, hogy Aktivitás elve
valójában nem minden húsz dinár, tegnap Erkölcsi nevelés
megfigyeltük. A játékpénz mellett találtok egy A életközeliség elve
kártyát. Ez a kártya a bevásárlólistátok. Két dolgot
láttok majd rajta, ezt kell megvásárolnotok.
Az elméleti tudás gyakorlati alkalmazása
Ó: Akkor most az árusok válasszák ki a terméküket A piacon való vásárlás módjának
az asztalról, a vevők pedig megkapják a megtapasztalása
papírtasakokat. Az ő feladatuk, hogy megfigyeljék, Játékosság elve
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hogy mit kell megvásárolniuk. Van, akinek egy
termékből többet is kell vásárolni, például két Korreláció: Beszédkészség fejlesztése, Az elemi
répát, két vöröshagymát stb. Almából, narancsból matematikai fogalmak kialakítása
és krumpliból egy kg-ot kell venni.(Aki nem tudja,
hogy mi van a kártyáján, annak elmondom.)
A gyerekek munkájának ellenőrzése
Ó: Indulhat a játék! A vevők elindulhatnak a
piacra! Úgy kell most is viselkedni a piacon, mint Szerepek, feladatok kiosztása a játék második
ahogy tegnap: köszönünk az árusoknak, nem részéhez
kiabálunk, nem tolongunk. Az árustól kérjük azt,
amit meg szeretnénk venni, fizetünk, és beletesszük A tartósság, szilárdság elve
a terméket a papírtasakba. (Közben segítek
azoknak a gyerekeknek, akik a mérlegekkel Piacos játék szerepcserével (vevőkből árusok
dolgoznak. Emellett ellenőrzöm, hogy mindenki a lesznek, árusokból pedig vevők)
megfelelő termékeket vásárolta-e.)
Ó: Aki megvásárolta a listán szereplő termékeket, Erkölcsi nevelés
az üljön le a székére! Most cserélni fogunk, aki
árult, az most vevő lesz; aki pedig vevő volt, az
árus lesz. (Új termékeket teszek az asztalokra, A gyerekek munkájának ellenőrzése
kiosztom
a
papírtasakokat,
kártyákat, Dicséret
játékpénzeket.)
Ó: Nézzétek meg ti is figyelmesen, hogy mit kell
vásárolnotok! (Aki nem tudja, annak segítek.)
Indulhat a játék! A piacon megint ügyeljetek a
helyes viselkedésre. A terméket az árustól kérjük,
fizetünk, és a papírtasakba tesszük, amit
megvettünk. (Közben ismét segítek a mérlegnél,
valamint ellenőrzöm, hogy a vevők jól teljesítettéke a feladatukat.)
Ó: Ügyes kis vásárlók és árusok voltatok!
BEFEJEZŐ RÉSZ (5 perc)
Ó: Az utolsó játékunk neve: „Ki veszi meg?” Játék („Ki veszi meg?”)
Szükségünk lesz egy almaárusra. XY, számold ki,
hogy ki lesz az almaárus! (Kiszámoljuk, hogy ki Játékosság elve
lesz az almaárus. -1. melléklet) XZ lesz az
almaárus. Állj a kör közepére! Kell a játékhoz még
valaki, aki az alma lesz. XX, számold ki, hogy ki
lesz az alma. (1. melléklet) XV lesz az alma. Neked
le kell guggolnod az almaárus előtt, és a kezeddel
el kell takarnod a szemed! Lesni nem szabad! A
játék lényege, hogy az almaárus kiválaszt valakit, Erkölcsi nevelés
azok közül, akik a kört alkotják, és rámutat, de nem
mondja ki a nevét. A többiek közben csendben
vannak! Akire rámutatott az almaárus, az belép a Megfigyelőképesség fejlesztése
körbe az „alma” mögé. Megkérdezi az almaárust,
hogy: „Hogy az alma?” Az almaárus válaszol:
„Egy garas.” A vevő megkérdi: „Ki veszi meg?”
Ekkor az „almának” ki kell találnia hang alapján,
hogy ki a vevő. (Játszunk egy próbajátékot, majd Korreláció: Zenei nevelés (hallásfejlesztő játék)
még kétszer eljátsszuk a játékot.) (3. melléklet)
Ó: Ügyesek vagytok! Üljetek le a helyetekre!
Akkor tehát mi a különbség a piac és az
önkiszolgáló között? Aki tudja a választ, az Összegzés
jelentkezzen!
Vv: Az önkiszolgálóban polcokról lehet levenni a
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termékeket, mi magunk vesszük le a polcról, amit A tartósság, szilárdság elve
meg szeretnénk venni, és a kasszánál fizetjük ki. A
piacon pedig asztalok/standok mögött árulnak az
árusok, és tőlük tudjuk kérni azt, amit meg
szeretnénk vásárolni.
Dicséret
Ó: Így igaz! Okosak vagytok! Köszönöm, hogy
velem játszottatok! Sziasztok!
Elköszönés
MELLÉKLETEK
1. melléklet:
2. melléklet
Kiszámoló:
Játék („Mit vettél a piacon?”
Ec-pec kimehetsz,
Kiszámolunk egy vevőt, aki a kör közepére áll.
Holnapután bejöhetsz,
A kör közepére már előre kikészítettünk
Cérnára cinegére,
termékeket egy kendővel letakarva. A körben
Ugorj cica az egérre,
állók a következő mondókát mondják, és
Fuss!
haladnak körbe:
A szabadkai piacon,
3. melléklet:
almát árul egy asszony.
Játék („Ki veszi meg?”)
Gyere pajtás, vegyük meg,
A játék menete:
ketten vagyunk, együk meg!
Az almaárus előtt, szemben vele guggol egy
gyermek, ő az alma. A többi gyerek az alma mögött Közben a vevő benyúl a kendő alá és kiválaszt
áll körben. Az árus rámutat az egyik félkörben álló valamit. Amikor a mondóka véget ér, a vevő
kiveszi a kiválasztott terméket. A körben állók
gyerekre, aki az alma mögé lép mint vevő.
kérdezik:
Vevő: – Hogy az alma?
„Mit vettél a piacon?”
Almaárus: – Egy garas.
A vevőnek meg kell mondania, hogy mi az, ami
Vevő: – Ki veszi meg?
a kezében van (egy fej saláta, egy csomó retek
Az alma ekkor megmondja a mögötte álló vevő
stb.).
nevét. Új szereplőket választunk.
4. melléklet:
Játékpénzek

6. melléklet:
Mérlegek

5. melléklet:
Piaci termékek
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VÁZLAT – séta a piacra
TÉMA: A piacon - Séta a piacra (2014.04.07., hétfő)
‒ A séta előtt elmondom a gyerekeknek, hogy a piacra fogunk menni, hogy megnézzük, hogy mit
árulnak. Felelevenítjük, hogy az előző héten az önkiszolgálóba látogattak el, és elmondom, hogy
nemcsak ott tudunk vásárolni, hanem a piacon is.
‒ Megbeszéljük, hogy a piacra vezető úton a járda szélén közlekedünk, a jelzőlámpánál megállunk, és
megvárjuk, hogy zöld legyen a lámpa stb.
‒ Ezután elmondom, hogy a piacra érkezve köszönünk, ha megállunk egy-egy árusnál. Az asztalok
mellett haladunk egymás mögött, nem tolongunk, és nem lépünk ki a sorból, mert sokan vannak a
piacon. Az áruhoz nem nyúlunk, csak akkor, ha a kezükbe adok valamit.
‒ Megkérem a gyerekeket, hogy figyeljenek rám majd, hogy mit mondok. Valamint elmondom, hogy
a piacon sem szabad kiabálni, ha szeretnének valamit mondani, akkor jelentkezzenek.
‒ A piacra érkezve elmondom, hogy az önkiszolgálóval ellentétben itt az árusoktól kell kérnünk azt,
amit meg szeretnénk venni. Az árusok az asztalora pakolják az árut/portékát/kínálatot (A fogalmakat
ismertetem közben.), és várják a vevőket.
‒ Ezután megfigyeljük, hogy milyen tejtermékeket tudunk vásárolni a piacon, és veszünk 10 tojást, 1
liter tejet. Majd a zöldségféléket figyeljük meg. Összehasonlítunk egy fej salátát és egy fej káposztát.
‒ Majd a vöröshagymát és a fokhagymát is összehasonlítjuk. Bemutatom azokat a zöldségféléket,
amiket már ismernek, majd azokat, amiket még esetleg nem mindenki ismer. Ezután megfigyeljük, hol
láthatjuk, hogy mennyibe kerül az adott termék. Majd veszünk egy csomó sárgarépát és egy fej salátát.
‒ Ezután a gyümölcsöket is megvizsgáljuk. Veszünk egy kg almát. Megfigyeljük, hogy mérik az
almát, és elmondjuk mégegyszer, hogy az egy kg.
‒ Ezután a virágokat, facsemetéket is megfigyeljük. Összehasonlítjuk színüket, nagyságukat stb.
‒ Elmondom, hogy miért jobb a piacról vásárolni az élelmiszereket (pl. friss gyümölcsöt,
zöldségféléket).
‒ Megfigyeljük, hogy mit tudunk még a piacon vásárolni (tisztálkodási szereket, tisztítószereket,
ruhaneműt, lábbelit stb.).
‒ Ezután elindulunk vissza az óvodába, és elmondom, hogy másnap mi is „kis piacosok” és „vevők”
leszünk.
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FÜGGELÉK: Foglalkozástervezet II.
I. ÁLTALÁNOS ADATOK
Intézmény, épület, korcsoport:I.E.I.- „Naša Radost“- Szabadka, Kolibri Óvoda,nagycsoport
Dátum, foglalkozás megtartásának ideje:2014. április 1 8:45
Óvónő:Szőke Zsuzsanna
Vezetőtanár:Dr. Borsos Éva
II. ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANI ADATOK
Tantárgy: Környezetismeret módszertana
Téma: Környezetünk
Foglalkozási egység: Önkiszolgáló
Előző foglalkozási egység címe: Víz ereje
Következő foglalkozási egység: Piac
Feladatok
Oktatási feladatok:
- Önkiszolgálóban való viselkedés ismétlése-rögzítése (illemszabályok, közlekedési szabályok)
Nevelési feladatok:
- Fegyelemre nevelés (egymás meghallgatása, fegyelmezett válaszadás).
- Értelmi nevelés (előtudás kibővítése).
- Munkára való nevelés (munkában való részvét).
- Testi nevelés (jobb-bal koordináció).
- Zenei nevelés (dal).
Funkcionális feladatok:
- Beszédkészség fejlesztése (kérdésekre való válaszadás, szókincsbővítés, játék a hangokkal).
- Emlékezet fejlesztése (előzetes ismeretek felidézése, a feladat megjegyzése).
- Érzékszervek fejlesztése (hallás, látás, tapintás).
- Logikus gondolkodás fejlesztése (feladat értelmezése, sorrendben való elvégezése).
- Megfigyelőképesség fejlesztése (bevásárló lista megfigyelése, értelmezése).
- Testséma fejlesztése (jobb – bal, testrészek).
- Ritmusérzék fejlesztése (dal).
Foglalkozás típusa: gyakorló – rendszerező foglalkozás
Tan- és segédeszközök: Bevezető rész:séta az önkiszolgálóba, valós társadalmi környezet
Központi rész: applikációk, bevásárló lista, önkiszolgálóban megtalálható termékek-eszközök (pl.
tejtermékek, csokoládé, hűtő, pénztár) Befejező rész: mozgásos játék, zene
Munkaforma: frontális, egyéni, csoportmunka
Módszerek: szóbeli közlés (előzetes ismeretek felidézése), bemutatás, szemléltetés (séta a „mini”
önkiszolgálóban), drámajáték, mozgásos, zenés játék
Új fogalmak: pénztár, árú feltöltő
Korreláció: beszédkészség fejlesztése (mondóka), mozgáskészség fejlesztése (játék mutogatása)
A foglalkozás helyszíne: önkiszolgáló-valós környezet, munkaszoba
Irodalom:
Dr. Czékus Géza (2005): A természetismeret – tanítás módszertana, MM. Print Nyomda, Szabadka
Dr.Czékus Géza, Major Lenke, Horák Rita (2013): A környezetünk és a környezetismeret
módszertana, Grafoprodukt, Szabadka
Fonay Tiborné, Kissné Takács Erika, Sütőné Karsa Tímea(2006): Anyanyelvi képességek- az
óvodáskorú gyermek megismerésének, fejlesztésének rendszere és eszköztára, Pedellus
Tankönyvkiadó
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III. AZ ÓRA SZERKEZET
1. Bevezető rész
- Kapcsolatfelvétel
- Illem és közlekedési szabályok ismétlése
- A séta céljának rövid ismertetése
- Séta az önkiszolgálóba
- Az önkiszolgálóban megbeszéljük, hogy: kik dolgoznak ott, hogyan vannak a termékek
elrendezve, mi a feladatunk, ha vásárolni szeretnénk
2. Központi rész (25 perc)
- Játék, varázslatos utazás
- A bevezető részben tapasztaltak ismétlése, rögzítése
- Séta a „mini” önkiszolgálóban
- Játék részletes ismertetése
- Drámajáték: bevásárlás
Értékelés
3. Befejező rész (5 perc)
- Mozgásos – zenés játék
- Dicséret
- Elköszönés
IV. A FOGLALKOZÁS MENETE
Módszertani és didaktikai
A foglalkozás menete
megjegyzések
BEVEZETŐ RÉSZ
- Ó: Sziasztok, gyerekek! Ma együtt fogunk sétálni. Kapcsolatfelvétel
Elmegyünk sétálni az önkiszolgálóba. Mindenki keres
magának párt, és kettesével sorba állunk. Szépen sorban Foglalkozás céljának ismertetése
sétálunk az utcán, megállunk a gyalogátkelőhely előtt, Csoport megszervezése
szétnézünk, és ha azt mondom, hogy mehetünk, akkor
átmegyünk. Amint mondtam az önkiszolgálóba fogunk
menni. Ki tudja, milyen termékeket árulnak ott?
- Vv: Zöldség, gyümölcs, csoki, tej.
Illem és közlekedési szabályok
- Ó: Igen. Az önkiszolgálóban tudunk venni különféle ismétlése
élelmiszert, tisztítószert, tisztálkodási eszközöket. Mi az első
teendőnk, amikor belépünk az önkiszolgálóba, vagy más Frontális munka
üzletbe?
- Vv: Köszönünk.
Emlékezet fejlesztése
- Ó: Igen, és hogyan köszönünk?
- Vv: Jó napot kívánok! Dobar dan!
Illemre való nevelés
- Ó: Megérkeztünk. Álljunk meg egy kicsit. Látjátok, itt
vannak a zöldségek, pont most jöttek a termékek a boltba.
Amint megbeszéltük köszönünk, amikor belépünk. A
kezünkkel nem fogunk meg semmit, nem veszünk le semmit
a polcokról. A zsebünkbe sem teszünk semmit. Abban az
esetben, ha meg szeretnénk vásárolni valamit, akkor veszünk Szemléltetés
kosarat, kiválasztjuk, a pénztárhoz megyünk és kifizetjük.
Gyertek, szép sorban menjünk be. Itt a kosár, mi most nem
veszünk kosarat, de ha szeretnénk venni valamit, akkor kell. Fegyelemre való nevelés
Figyeljük meg a polcokon, milyen termékek vannak.
Észrevehetjük, hogy ezeken a polcokon mosószerek,
tisztálkodási eszközök vannak. A hasonló termékeket egy
helyre szokták tenni, így könnyen megtalálhatjuk, amit
szeretnénk. Ezeket a termékeket a boltosok pakolják a
polcokra, ők az árú feltöltők. Menjünk tovább. Itt mik Valódi környezetben valómegfigyelés
vannak?
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- Vv: Zöldségek, gyümölcsök.
Figyelemre való nevelés
- Ó: Igen. Ezen a polcon zöldségek és gyümölcsök Ismeretek bővítése
találhatók. Itt láthatjuk a mérleget, amivel a boltos néni vagy
bácsi leméri nekünk, az almát vagy a répát. Miden Előzetes tudás felidézése
terméknek meg van az ára, ezt megtalálhatjuk a termék Új fogalom megismerése
polcán, vagy közvetlen a terméken írja. Nézzük meg a
hűtőket is. Milyen termékeket tárolnak itt?
- Vv: Olyanokat, amik megromlanának. Tej, tejföl, joghurt.
- Ó: Igen, itt olyan termékek vannak, amiknek hidegebb
környezet szükséges. Menjünk a pénztár felé. Itt a pénztáros Ismeretek bővítése
dolgozik, aki leolvassa a termékünk kódját, és kiszámolja, Új fogalom megismerése
mennyit kell fizetnünk, és ha szükséges visszaad. Lassan
menjünk kifelé, és köszönjünk.
- Vv: Viszlát! Dovi đenja!
- Ó: Álljunk szépen kettes sorba. Nagyon ügyesek voltatok,
szépen viselkedtetek. Mivel ilyen jól sikerült a sétánk én arra Illemre való nevelés
gondoltam, hogy holnap az oviban tudnánk önkiszolgálósat
játszani.
- Vv: Jó!
Dicséret
- Ó: Induljuk vissza az oviba.
Motiváció
KÖZPONTI RÉSZ (25 perc)
- Ó: Sziasztok! Tegnap már találkoztunk, és elmenetünk
sétálni az önkiszolgálóba. Mivel nagyon jól viselkedtettek Kapcsolatteremtés
ezért, ma önkiszolgálós játékot fogunk játszani. Mielőtt
belemerülnénk a vásárlásba játszunk egy játékot. A címe Motiváció
Varázslatos utazás. Helyezkedjünk kettes sorba, majd üljetek
egymás mögé, mintha a buszon ülnétek. Mutatni fogok
képeket, amiken járművek vannak, az lesz a feladat, hogy
olyan hangot adjunk ki, amilyen hangot az a jármű ad ki ami
a képen szerepel. 1. Melléklet. hajó: lics – locs, vonat – csi –
hu – hu, repülő: zszs, autó: brr. Ha a képet magasra tartom,
akkor hangosan mondjuk, amikor alacsonyan akkor halkan.
Beszédgézség fejlesztése
- Ó: Ügyesek voltatok. Tegnap voltunk az önkiszolgálóban. Memória fejlesztése
Ki tudja megmondani mi a teendőnk, amikor belépünk az
önkiszolgálóba?
- Vv: Köszönünk. Jó napot kívánok! Dobar dan!
- Ó: Igen. Köszönünk, amikor megérkezünk és, amikor Társadalmi környezetben való
elmegyünk akkor is. Mit láttunk az önkiszolgálóban?
megfigyelés felidézése
- Ó: Mit árulnak ott?
Kérdés felet módszer
- Ó: Kik dolgoznak az önkiszolgálóban?
- Vv: Sok terméket. Csokit, tejet, szappant …
- Vv: Pénztáros, boltos néni.
- Ó: Igen jól mondjátok. A boltban dolgozók közül vannak,
akik pénztárosok, mások pedig a polcokra rakják a Ismeretek rögzítése
termékeket, ők az áru feltöltők. Mi tetszet nektek a legjobban
az önkiszolgálóban?
- Vv: Nekem az a rész, ahol a cola volt.
- Vv: Nekem az a rész, ahol a fagyi volt.
- Ó: Gondolkodjatok el, hogy mit kell tennünk, amikor
vásárolni szeretnénk. Ki kell találnunk, hogy mit szeretnénk
venni. Ez után pedig?
- Vv: El kell mennünk az önkiszolgálóba.
- Vv: Bemegyünk és köszönünk.
- Vv: Veszünk kosarat.
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- Vv: Kiválasztjuk, amit megszeretnénk venni, és bele
tesszük a kosarunkba.
- Vv: Odamegyünk a pénztárhoz és fizetünk.
- Vv: Amikor kimegyünk, köszönünk.
- Ó: Igen így van, nagyon jól tudjátok. Észrevettétek már,
hogy a csoportszoba másik felébe be van rendezve egy kicsi
bolt. Ebben az önkiszolgálóban fogunk önkiszolgálósat
játszani. Mielőtt nekikezdenénk a játéknak, menjük és ebben
is tegyünk egy rövid sétát. Mindenki keressen magának párt
és sorakozzatok fel mögém, én megyek előre, utánam
gyertek, ahogyan szoktuk. Mit beszéltünk meg tegnap? Mit
nem teszünk, ha nem szeretnénk vásárolni?
- Vv: Nem nyúlunk semmihez.
- Vv: Nem veszünk le semmit a polcokról.
- Vv: Nem teszünk a zsebünkbe semmit.
- Ó: Igen. Figyeljünk meg jól mindent, mi hol van.
Észrevehetjük, hogy a mi „mini” önkiszolgálónkban is
ugyanúgy vannak a termékek elrendezve, mint az igaziban.
- Ó: Most menjünk vissza a másik szobába, és üljetek le.
Szeretnétek játszani önkiszolgálósat?
- Vv: Igen!
- Ó: Rendben, kell nekünk két pénztáros, mivel két
pénztárunk van. Hargita és Gábor ti lesztek. Gyertek ide ki
hozzám. Tudjátok – e mi a feladta a pénztárosnak?
- Vv: Igen
- Ó: Akkor mondjátok meg nekünk. A többiek jól
figyeljenek, ha valamit kihagynának, akkor szóljatok.
- Vv: Beüti a terméket.
- Vv: Megmondja, mennyit kell fizetni.
- Vv: Visszaad a pénzből, ha kell, és ad számlát.
- Ó: Rendben menjetek a helyetekre. Mindenki fog kapni egy
bevásárló listát. (2.Melléklet) Lesznek rajta különböző
termékek, ezeket kell majd megvásárolni, mindenki kap
hozzá pénzt is, valamint egy zacskót, amibe tud majd
vásárolni. Nálunk most nem lesz kosár, mindenki a saját
zacskójába vásárol. Mindenki figyelje meg, mit kell vennie,
ha valaki nem ismer fel valamit, az jelentkezzen.
- Ó: Figyeljetek egy kicsit ide. Láthatjátok, hogy minden
termék mellett van egy szám és pár betű. Ez a szám azt jelzi,
hogy abból a dologból pl. csokiból hány darabot kell venni,
ha azt írja, hogy 1 db, akkor egy darabot, ez igaz a tejre,
vízre és hasonló termékekre. Például a retek mellett egy
egyes szám és egy cs betű szerepel, ez azt jeleni, hogy egy
csomag retket kell venni, hisz a retket csomóban árulják. Mi
most nem tudunk a krumpliból, narancsból egy – egy kilót
venni, mert akkor nem maradna mindenkinek, ezért most
darabszámra vesszük, de az igazi boltban kilóra. Akinek
kettes szám van a kép mellett az kettőt vesz belőle.
- Ó: A pénztárosok jöjjenek velem, nekik megmutatom a
pénztárat. Amikor idejönnek a vásárlók, akkor beütitek a
termékeiket, megfordítjátok a bevásárló listájukat és
megnézitek, mennyit kell fizetniük, majd adtok számlát.
- Ó: Két csoport lesz. Amíg az első csoport vásárol, addig a
többiek figyelik őket, hogy mindent jól csinálnak – e.
Indulhat az első csoport. Majd, ha bevásárolt az első, akkor a

Ismeretek rendszerezése

Kérdés felelet módszere

Séta a „mini” önkiszolgálóban

Illemre nevelés
Fegyelemre nevelés
Megfigyelőképesség fejlesztése

Visszacsatolás, a tanultak alkalmazása
Dramatikus játék ismertetése

Figyelemre való nevelés

Feladatok részletes ismertetése, az
értetőség elvét követve
Drámajáték
Csoport és egyéni munka
Szociális képességek fejlesztése
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második.
- Ó: Üljünk le a helyünkre. Nagyon ügyesek voltak a Figyelemre nevelés
pénztárosaink. Igaz?
- Vv: Igen.
Kommunikáció fejlesztése
- Ó: Ellenőrizzük le, hogy mindenkinek megsikerült
vásárolni, a listáján szereplő termékeket. Nézzük csak. A Figyelem fejlesztése
maya listáján szerepel egy alma, egy joghurt és egy banán
csoki. Lássuk, a zacskódban ezek vannak - e? Én úgy látom Memória fejlesztése
igen. Szerintetek?
Egymás munkájának megbecsülése
- Vv: Igen.
- Ó: Mindenkinek kellett venni csoki?
- Vv: Igen.
- Ó: Ilyet, ez nagyon jó.
- Ó: Leellenőriztük mindenki listáját, és mindenki jól
teljesített. nagyon ügyesek voltatok ezért mindenki megeheti Munka értékelése
a csokiját, és a pénztárosaink is kapnak, hisz ők is nagyon jól Dicséret
végezték el a feladatukat.
Jutalom
BEFEJEZŐ RÉSZ (5 perc)
- Ó: Mindenki tegyen be mindent a széke alá. Most egy Testkultúra fejlesztése
nagyon jó játékot fogunk játszani. Hallottatok – e már az Ugi
Koordináció fejlesztése
– bugiról?
- Vv: Igen.
Testséma fejlesztése
- Ó : Szeretnétek eljátszani?
- Vv: Igen.
Ritmusérzék fejlesztése
- Ó: Figyeljetek, jön a zene.
3.Melléklet.
Dicséret
(A dalban mindig más testrészünket kell megmozgatni, ezt a
szöveg alapján tudjuk.)
-Ó: Ügyesek voltatok. Sziasztok!
MELLÉKLETEK
1. melléklet:

2. melléklet:

3. melléklet: https://www.youtube.com/watch?v=-FJD0mS47I4
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4. melléklet: A „mini” önkiszolgáló

VÁZLAT – séta az önkiszolgálóba
TÉMA: Az önkiszolgáló - Séta egy önkiszolgálóba (2014.03.31, hétfő)
‒ A csoportszobában megbeszélem a gyerekekkel, hogy ma egy önkiszolgálóba fogunk elsétálni.
‒ Megbeszéljük, hogyan viselkedünk egy boltban (köszönünk, nem tolongunk, kivárjuk a sort, ha
segítséget kérünk, megköszönjük stb.).
‒ Megkérem őket, hogy mindig figyeljenek rám és kövessék az utasításaim.
‒ Megemlítem az általános közlekedési szabályokat (gyalogátkelő, jelzőlámpa).
‒ Amikor megérkezünk, akkor az üzlet előtt gyorsan elmondom az előzőekben megbeszélt viselkedési
szabályokat.
‒ Bemenetkor felhívom a figyelmüket arra, hogy ha vásárolni szeretnénk, akkor kosarat kell vennünk,
de mi most ezt nem tesszük meg.
‒ Bent a boltban megfigyeljük az áruk elrendezését (tejtermékek közé nincs berakva pl. hagyma, egy
polcon vannak a csokoládék vagy az üdítők). Így könnyebben tudunk tájékozódni a boltban, elő
megtaláljuk, amit meg szeretnénk venni.
‒ A gyümölcsökhöz, zöldségekhez érve megfigyeljük, az árát, azaz hogy egy adott kiló kerül pl. 50
dinárba. megfigyeljük a mérlegeket, megbeszéljük, hogy pl. az alma súlyát mérik vele, előzőekben
tanultak a mérlegekről, így megkérdezem tőlük, hogy milyen fajta mérleggel mérnek, ebben a boltban.
‒ Megbeszéljük, hogy vannak a boltban eladók, mi a feladatuk (árú feltöltés, takarítás, kassza
kezelése, rendelés leadása, vásárló kiszolgálása).
‒ Haladunk a boltban tovább, megbeszéljük, hogy mit és miért tárolnak hűtőszekrényben.
‒ Végül a pénztárhoz megyünk, beszélek egy pár mondatot a pénztáros feladatáról.
‒ Majd illedelmesen megköszönjük, hogy itt lehettünk.
‒ Az üzlet előtt megdicsérem őket, hisz jól viselkedtek.
‒ Időközben elmondom a gyerekeknek, hogy holnap is fogunk találkozni és önkiszolgálósat fogunk
játszani.
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METOLOGY STUDIES PREPARED IN A SOCIAL ENVIRONMENT
ANDREA MOLNAR GABOR-HENRIETTA SZABO
Summary
Through our work we would like to represent an unusual study.In this study we will show, how
children recognize the markets' and shops' environment and function through their observations of
reality. Before the course had started in our classroom,we made a visit to the market and a shop with
the group.We were using the method of direct observation.While working in the classroom,we tried to
remind them of the events and different situations they experienced the previous day at the market and
at the shops.It was followed by situation-games,when we forced to use expressions we heard in
relation with those places,like to buy,to pay,etc...
The children enjoyed the role-plays,as they acted as if they were the shop assistants,cashiers and the
customers. Every child had a task which he/she had to solve.At our "mini" market we acted as if we
were at the real market and we were walking and observing everything in our environment.After this
"walk" we gave the children their tasks.If the instructions are given clearly,the teacher doesn't have to
do anything,just follow their behaviour and observe them. This method gives a bigger self esteem to
the children and teaches them of the importance of cooperation.
These workshops were successful,and the children enjoyed them,while learning without making a big
effort.Our aims are reached and the children succeeded to learn everything we planned to teach them
to.
Keywords: social environment, children, education, learning, life proximity
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KISIKOLÁSKORI TERMÉSZETTUDOMÁNYOS NEVELÉS
DR. PAPP KATALIN - MOLNÁR MILÁN
Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged, Magyarország
Összefoglaló
Az előadásunk a természettudományos nevelés egyik legégetőbb problémájával, a tanulói
attitűdök helyzetével foglalkozik. Néhány külföldi és hazai vizsgálat alapján elemezzük az attitűdök
változásait. Magyarázatokat keresünk az alacsony fizika és kémia tantárgyi attitűdökre. A számos
lehetséges magyarázat közül kiemeljük a természettudományos nevelés kisgyermekkori alakulását,
jelentőségét. Megvizsgáljuk, hogy miért szorul háttérbe a természettudományos szemlélet az általános
iskola alsó tagozatában. Saját példáink alapján bemutatjuk, miképpen lehet ebben a korosztályban, a
szemléletformálás igényével, természettudománnyal foglalkozni, az életkori sajátosságokhoz igazodva
tanítani. Beszámolunk egy előkészítés alatt álló programról, melynek keretében empirikus
vizsgálatokkal szeretnénk az óvodás és kisiskolás gyerekek természettudományos attitűdjét,
hozzáállását vizsgálni. Az általunk kidolgozott módszerek hatását is ezen program keretein belül
tervezzük mérni.
A program keretében kidolgoztunk konkrét foglalkozásokat, melyeket különböző iskolás és óvodás
csoportokkal próbáltunk ki, és egy egész tanévre szóló szakköri tematikát is, amit saját szakkörünk
keretében fejlesztettünk ki. Mindkettő egyszerű olcsó, és veszélytelen eszközökkel elvégezhető
kísérleteket tartalmaz. A módszer lényege a kísérletezés. A gyerekek maguk végzik el a kísérleteket,
és maguk vonják le a következtetéseket. Fontos a kíváncsiság, a próbálkozás megerősítése, ezért ezek
a foglalkozások és szakköri alkalmak rendkívül rugalmas felépítésűek. Az előadás mindezt képekkel
illusztrálva mutatja be.
Kulcsszavak: természettudomány, kisiskoláskor, felfedeztetés, kísérletezés, módszertan
Bevezetés
A kíváncsi, minden iránt érdeklődő gyerek, az iskolai oktatásban előre haladva miért felejt el
kérdezni? A természet, miért válik izgalmak tárházából érdektelen információhalmazzá? Ami kihívás
volt a játékban, miért válik nyűggé a tanulásban? Ezekre a kérdésekre keressük a választ az
alábbiakban. Úgy gondoljuk, hogy a természettudományos érdeklődés nem csak a társadalom egy szűk
rétegének veleszületett sajátja, hanem mindnyájunkban alapvetően megtalálható tulajdonság. Ez a
tulajdonság azonban olyan, mint az összes többi. Ha nem hagyunk neki teret kibontakozni, ha háttérbe
szorítjuk, akkor elsorvad. Véleményünk szerint pontosan ez történik azokban az emberekben, akik
magukat nem tartják természettudományos érdeklődésűnek. A főbb problémákat a következőképpen
foglalhatjuk össze: A gyermek műveltségének valamennyi területét folyamatosan fejlesztjük az óvodás
kortól egészen az érettségiig. A természettudomány az egyetlen kivétel! Amikor a gyerek kérdez, nem
kap választ, mondván a tudomány még korai neki. Amikorra válaszokat kap, neki fogynak el a
kérdései vagy nem az őt érdeklő kérdésekre kap választ!
Tanulói attitűdök a TIMSS vizsgálatok alapján
A 2011-es TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) vizsgálattok alapján
megvizsgálhatjuk, miként viszonyulnak a magyar gyerekek a természettudományok tanulásához. A
TIMSS mérés a gyerekeket három kategóriába sorolja aszerint, hogy mennyire szereti a
természettudományokat tanulni. A három kategória a következő: szeret természettudományt tanulni,
valamennyire szeret természettudományt tanulni, nem szeret természettudományt tanulni (Balázsi,
Balkányi, Bánﬁ, Szalay, Szepesi 2012). Az egyes országokat a szerint jellemzik, hogy milyen az egyes
kategóriába tartozó gyerekek aránya. A hazai eredményeket az 1-es, a nemzetközi átlagokat a 2-es
táblázat tartalmazza.
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1. táblázat
Természettudományos attitűdök megoszlása 10 éves magyar gyerekek között
szeret természettudományt tanulni
valamennyire szeret természettudományt tanulni
nem szeret természettusományt tanulni

48%
36%
16%

2. táblázat
Természettudományos attitűdök megoszlása 10-éveseknél – nemzetközi átlag
szeret természettudományt tanulni
valamennyire szeret természettudományt tanulni
nem szeret természettusományt tanulni

53%
35%
12%

Az összehasonlításból látszik, hogy elmaradunk a nemzetközi átlagtól. Vagyis a magyar gyerekek
kisebb része szeret természettudományt tanulni. Ebből az egy összehasonlításból is jól látszik, hogy a
természettudományos oktatásban látható lemaradásunk már az általános iskola alsó tagozatában
elkezdődik.
További összehasonlításra ad lehetőséget, ha a következő TIMSS korosztályt, a 14 éveseket is
összehasonlítjuk. A 3. táblázat tartalmazza a magyar, a 4. táblázat a nemzetközi eredményeket (Martin,
Mullis, Foy, Stanco 2012).
3. táblázat
Természettudományos attitűdök megoszlása 14 évesek között, hazai átlag
szereti tanulni
biológia
földrajz
kémia
fizika
átlag

28%
20%
16%
20%
21%

valamennyire
szereti tanulni
43%
39%
35%
39%
39%

nem szereti
tanulni
29%
41%
49%
41%
40%

4. táblázat
14 éves gyerek természettudományos attitűdjeinek nemzetközi átlagai
szereti tanulni
biológia
földrajz
kémia
fizika
átlag
osztatlan természettudomány

36%
33%
25%
26%
30%
35%

valamennyire
szereti tanulni
46%
48%
46%
46%
47%
44%

nem szereti
tanulni
17%
20%
30%
28%
24%
21%

A TIMSS vizsgálatban résztvevő országok között nem mindenhol tagolják tantárgyakra a
természettudományt az általános iskola felsőbb osztályaiban. Ezekben az országokban megmarad az
integrált természettudományos oktatás. A szeparált formában tanuló országok esetében elvégeztük az
átlagszámítást, ami alapján összehasonlításokat végezhetünk. Látszik, hogy nemzetközi viszonylatban
is tapasztalható némi attitűdbeli visszaesés a 10 évesek adataihoz képest, és két különböző oktatási
megközelítés között is van némi különbség, az integrált formában tanulók javára. Egyértelmű
azonban, hogy az osztatlan és a tantárgyakra osztott természettudományos oktatás között nincs akkora
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különbség, hogy a hazai gyenge eredményeket az osztatlan képzéssel magyarázhatnánk. A probléma
másban gyökerezik, és a következőkben igyekszünk felvázolni néhány lehetséges okot, és megoldási
lehetőséget.
Tanítói magabiztosság a TIMSS vizsgálat alapján
Az alábbiakban okokat próbálunk keresni arra, kérdésre, hogy Magyarország miért marad le
természettudományos attitűdök terén a nemzetközi átlagtól már az általános iskola alsó tagozatában.
Ezzel kapcsolatban érdemes megvizsgálni, hogy az általános iskola alsó tagozatában milyen
színvonalon zajlik a természettudományos oktatás. Pontosabban milyen tartalommal, milyen
módszerekkel tanulják a gyerekek a természettudományt az alsó tagozatban.
A TIMSS vizsgálat felmérte a tanítók felkészültségét, magabiztosságát (saját bevallásuk alapján) a
természettudományok, hazai megvalósulásaként a környezetismeret tantárgy tanításával kapcsolatban.
Érdekes adat, hogy a magyar diákok 69%-a olyan tanító keze alatt tanul, aki rendkívül magabiztosnak
érzi magát a természettudományok, jelen esetben a környezetismeret tantárgy tanításával
kapcsolatban. Ezzel messze a nemzetközi átlag felett vagyunk, mely 59%. Különösen akkor válik
érdekessé ez az adat, ha megnézzük, hogy a magyar tanulók 71%-a tanul olyan tanítótól, aki több mint
20 éve a pályán van, viszont a gyerekeknek csak 16%-a tanul olyan tanítónál, aki az elmúlt két évben
(2009 - 2011) szaktárgyi, illetve csak 6%-aki tantervvel kapcsolatos továbbképzésen vett részt!
(Balázsi 2012) Ebből leszűrhető az a következtetés, hogy a magyar tanítók természettudomány
tanításához kötődő magabiztossága elsősorban az eredeti képzettségükből, a sokszori ismétlésből, a jól
bevált módszerek alkalmazásából fakad, nem pedig folyamatos szaktudományos, és tantervi
továbbképzésből és önképzésből.
Szerencsére a TIMSS mérés részletesebb betekintést is enged a tanárok magabiztosságába, hiszen
megnézhetjük, hogy az átfogó környezetismeret tanításával kapcsolatos magabiztosság, milyen
összetevőkből áll. Itt is meglepő adatokat kapunk, hiszen az alacsony tanulói attitűdök, és a későbbi
attitűd csökkenés alapján azt várnánk, hogy a tanítók magabiztossága csak a természettudományos
ismeretekre, az elméleti kérdésekre terjed ki, de a lényegesen nagyobb motiváló erővel bíró, a
közvetlen tapasztalatszerzést biztosító módszerekre, mint például a kísérletezés, már nem. Ezzel
szemben azt tapasztaljuk, hogy a magyar gyerekek több mint fele olyan tanítótól tanulja a
környezetismeretet, aki saját bevallása szerint magabiztosan nyúl a tanári kísérletek módszeréhez, ez
az arány pedig megfelel a nemzetközi átlagnak. (Michael 2012)
A TIMSS vizsgálat által lefedett természettudományos tananyag a megszokott módon négy diszciplína
köré szerveződik. Ezek az élettudomány, a földtudomány, kémia és a fizika. A felmérés kiterjedt arra,
is, hogy az egyes tanítók mennyire érzik felkészültnek magukat a TIMSS ezen területeiből. Ebben már
látszik némi elmaradás, mely elsősorban a fizikának és a földtudományoknak köszönhető, hiszen
élettudományok területén hozzuk a nemzetközi átlagot. Ebből is látszik, hogy Magyarországon az alsó
tagozatban oktatott természettudomány elsősorban a biológiára épül, így ennek a
természettudománynak van a leginkább biztosítva a folytonossága kisiskolás kortól az érettségiig. Erre
utal az a tény is, hogy míg a TIMSS 4. osztályos élettudományi tananyaga 91%-ban megtalálható a
magyar környezetismeret tantárgy tananyagában, addig ugyan ez az arány fizika esetében csak 49%.
Ha ismét megvizsgáljuk az 1. és a 3. táblázatot, akkor megfigyelhető az általános attitűdcsökkenésen
kívül az is, hogy a biológia esetében a „szereti tanulni” rovására elsősorban a „valamennyire szereti
tanulni” aránya nőtt, míg a fizika esetében elsősorban a „nem szereti tanulni” kategóriát választó
tanulók aránya nőtt. Ennek oka lehet a folytonosság hiánya, az, hogy a gyerekek meglepődve,
felkészületlenül kapják a fizikai ismereteket feldolgozó tantárgyat.
„Játszunk Tudományt!”
A következőkben essen szó részletesebben a Szegeden általunk alkalmazott módszerekről.
Jelenleg a „Játszunk Tudományt!” programban háromféle foglalkozástípus található. Ezek a nyári
tábor, az évközben, heti rendszerességgel működő szakkör, és az iskolák számára kiajánlott konkrét
témához kötődő egyszeri foglalkozások. Elsőként a program alapját képező szakkörről.
A szakkörök célja, hogy hetente másfél órát a gyerekek a tudománnyal való megismerkedéssel,
tudományos módszerekkel történő tapasztalatszerzéssel töltsenek. A foglalkozások tematikusan
felépítettek, meghatározott rendszer szerint zajlanak, de ezt a rendszert inkább csak támpontnak, mint
szigorú törvénynek használjuk. Legfontosabb minden szakköri foglalkozás esetén, hogy támogassuk
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az önálló kísérletezést, a kreativitásnak és a képzeletnek szabad teret adjunk. Természetesen érzékeny
határmezsgyén egyensúlyozunk ezzel, hiszen nem cél a szabad játék sem. A gyerekek minden esetben
az általunk megtervezett kísérleteket végzik el, szabadságuk mindössze az ezzel kapcsolatos egyéb
ötleteik megvalósulására korlátozódik. Viszont az általunk előírt kísérletekkel kapcsolatos minden
fejlesztő, újító vagy egyszerűen csak kíváncsi javaslat teret kap, hiszen nagyon fontos alapelvünk,
hogy nem hagyunk megválaszolatlan kérdést! Rendszeresen előfordul, hogy egy kísérlet kapcsán
felmerül, hogy „de mi lenne, ha ezt inkább úgy csinálnánk?”. Ekkor a mi válaszunk kevés kivételtől
eltekintve és akkor is, ha tudjuk a választ, hogy „Próbáljuk ki!”. Az ilyen – akár tanult fővel teljesen
értelmetlennek látszó – kísérletekre soha nem szabad sajnálni az időt. Ezért írtuk korábban, hogy az
előre megálmodott rendszer, csak támpont. Gyakran előfordul, hogy ahhoz a kísérlet mennyiséghez,
amit egy foglalkozásra terveztünk, akár három-négy alkalomra is szükség van. Hiszen ebben rejlik az
ilyen foglalkozások óriási előnye a közoktatási tanórákkal szemben. Tőlünk senki nem fogja számon
kérni, hogy miért nem játszottunk idén a gyerekekkel például elektromosságot. Hiszen itt nem a
konkrét tematika teljesítése a lényeg, hanem az, hogy a gyerekek ismerjék meg a
természettudományos vizsgálódás módszereit, idejük egy részét játékos kísérletezéssel töltsék, és
közben személyiségükben formálódjanak. Ezekkel a foglalkozásokkal megakadályozzuk, hogy
elfojtsák természetes kíváncsiságukat, ébresztünk egy olyan erős érzelmet bennük a természet
megismerése iránt, amit hitünk szerint később sem fognak elveszíteni. Ez a hipotézisünk, igazolásához
még időre van szükség, hiszen azok a gyerekek nem tanulnak még diszciplináris természettudományt
az iskolában, akik az első szakköreinken vettek részt.
A szakköri foglalkozások és a nyári táborok sokban hasonlítanak egymásra. Egy táborban sokkal több
idő áll rendelkezésre, vagyis kényelmesebben elidőzhetünk egy-egy részproblémánál. De az alapelvek
azonosak, sőt a több idő miatt, az egyéni kreativitásnak ha lehet, még több szabad teret tudunk
biztosítani. Hasonló a foglalkozások felépítése is. Mind a szakköri alkalmakkor, mind a táborok
reggelein lehetőséget teremtünk a gyerekeknek a Dr. Papp Katalin által összegyűjtött
természettudományos elveket, törvényeket alkalmazó játékszerekkel történő szabad játékra. Ez segít
egy kellemes alaphangulatot teremteni, amely meghatározza a hozzáállásukat a későbbiekben. A
játékok rengeteg módszertani funkcióval bírnak ezen túlmenően is. Elég csak említeni a mindennapi
életben rejlő tudományos felfedezést. A játékok remek segítséget nyújtanak abban, hogy
megmutassuk, a tudomány mennyire egyszerűen van jelen a mindennapjainkban, a legegyszerűbb
tárgyaikban. Előszeretettel használunk mesefilmeket a témaköreink bevezetéséhez. Kis kutatással
könnyedén találhatóak olyan rajzfilmes tartalmak, melyek tartalmaznak tudományt, és nagy segítséget
nyújthatnak bizonyos jelenségek megértésében. Ezek a visszatérő elemeik a táboros és a szakkörös
foglalkozásoknak. A legfontosabb viszont az, hogy elfogadjuk: a hagyományos, iskolai tantervhez
alkalmazkodó oktatásban legkorábban középiskolában előkerülő kísérletek bemutathatók ennek a
korosztálynak is. Ha megfelelő módszert és nyelvezetet alkalmazunk, és hajlandók vagyunk
odafigyelni a gyerekek visszajelzésére; a középiskolában tanított jelenségekre is tudunk olyan
kísérleteket tervezni, melyekhez nincs szükség drága, gyárilag készített precíz eszközökre és a
gyerekek is megcsinálhatják egyszerű, mindennapos tárgyakat alkalmazva.
Az un. kiajánlott foglalkozásaink sokban különböznek az eddig bemutatottaktól. Itt egy iskolai osztály
látogat el hozzánk, és vesz részt egy előre egyeztetett témájú és hosszúságú foglalkozáson. Egy ilyen
alkalommal előre jól felépített programot viszünk végig, amiben a kísérleteink segítségével vizsgálunk
egy jelenséget, építjük fel a megértés folyamatát. Ekkor viszonylag kevés terep jut az egyéni
kíváncsiságnak, nincs idő az egyéni gondolatokat kipróbálni. A hangvétel is teljesen más egy olyan
közösségben, akivel először találkozik a foglalkozás vezetője. Az ilyen foglalkozások nagy előnye az,
hogy sok gyerekhez juthat el a program. Ugyan csak ízelítőt tudunk belőle kínálni, de talán ez is
okozhat egy olyan élményt, amelynek lesz hatása a későbbiekre. Az osztályt tanító pedagógus, aki
részt vesz a foglalkozáson, később saját munkája során tudja felhasználni az itt szerzett élményeket,
hiszen hivatkozhat rájuk a gyerekeknél.
Az eddigi munkánk empirikus vizsgálata elkezdődött, de eredményei még váratnak magukra. Ezek
híján egyelőre csak tapasztalataink alapján állíthatjuk, hogy a program sikeres, és igény van rá.
További fejlesztésekre és az empirikus vizsgálat tökéletességére van szükség. A fejlesztések egyik
lehetősége a szakköri formák kiterjesztése. A közelmúltban több alkalommal tanártovábbképzést
tartottunk a kistérségi iskolákban, például a Szeged környéki Kisteleken. További
tanártovábbképzésekkel, indítását tervezzük, melyekkel elsősorban az általános iskolai tanítókat, sőt
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óvodapedagógusokat célozzunk meg, hiszen ahhoz hogy a gyerekek tudjanak, előbb a felnőtteknek
kell megtanulni "játszani a tudományt"!
IRODALOMJEGYZÉK
Michael, O., Martin-Ina, V.S., Mullis-Pierre,Foy-Gabrielle, M., Stanco 2012. TIMSS 2011
International Results in Science Amsterdam: International Association for the Evaluation of
Educational Achievement (IEA) IEA Secretariat
Balázsi Ildikó, Balkányi Péter, Bánﬁ Ilona, Szalay Balázs, Szepesi Ildikó 2012. PIRLS és TIMSS
2011 Összefoglaló jelentés a 4. évfolyamos tanulók eredményeiről Budapest: Oktatási Hivatal
EARLY CHILDHOOD SCIENCE EDUCATION
DR. PAPP KATALIN, MOLNÁR MILÁN
Summary
Our presentation discusses one of the most relevant problems of science education: the students’
attitudes. The changes in attitudes are analyzed by foreign and domestic research. We look for an
explanation for low-level attitudes towards the subjects of physics and chemistry. Out of the various
explanations we emphasize the importance of the science education during early childhood. We
examine why the scientific education is in the background in the lower grades of elementary school
and also present our own examples how we can engage children of this age in natural sciences and
provide them age-specific teaching. We’ll talk about a program under preparation where we would
like to analyze the scientific attitude of children in kindergarten and elementary school by empiric
means. During this program we also plan to monitor the effects of the methods developed by us.
We prepared activities that were tested on school and pre-school aged children, and also a series of
after-school activities spanning a whole school-year that was perfected during workshops held by us.
Both contain experiments that can be performed with inexpensive, simple and non-dangerous
instruments. This method is based on experimentation. The children themselves carry out the
experiments and draw conclusions on their own. It is important to encourage the curiosity and trying,
so these workshops and activities are structured flexibly. All is shown illustrated with pictures.
Keywords: early childhood, science education
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A HOLISZTIKUS SZEMLÉLETMÓD FEJLESZTÉSÉNEK
LEHETŐSÉGEI A TERMÉSZETISMERET TANTÁRGYAKBAN
PATOCSKAI MÁRIA
Eötvös József Főiskola, Baja, Magyarország
Összefoglaló
Napjaink globális válságának következménye, hogy a dinamikus egyensúly fenntartására aktívan
törekvő geo-bioszférában az extenzív paramétereiben (népességszám, felhasznált természeti
erőforrások mennyisége, a fogyasztás mértéke stb.) gyorsan növekvő emberiség mára egyre súlyosabb
zavarokat okoz. Ennek jeleit, bizonyos hatásait az emberek nagy része érzékeli, de ebben szerepet
játszó felelősségükkel, környezetterhelésük mértékével már nincsenek tisztában. Ráadásul az ebből
eredő környezetterhelést általában semmisnek vélik vagy áthárítják a felelősséget másra, főleg
termelői ágazatokra (ipar, mezőgazdaság, valamint ezek objektumaira). A rendszerben gondolkodás
hiánya miatt nem tudatosul, hogy mindezt az ember hozta létre a növekvő igények kiszolgálása
céljából. A jelenlegi iskolarendszer tartalma és módszertana bár alapvető felelősséget játszik a
szemlélet- és tudatváltoztatásban, mégsem tud igazodni a megváltozott környezeti, társadalmi és
gazdasági kihívásokhoz. A szemléletváltoztatás egyik hatékony eszköze lehetne a projekt alkalmazása,
amelyre a szerző gyakorlati példát is bemutat a tanítóképzés természetismeret tantárgyain keresztül.
Kulcsszavak: környezeti, társadalmi és gazdasági válság, környezetterhelés, holisztikus szemléletmód,
projektpedagógia
1. Bevezető
Világunk állandóan változik az évmilliók során a geo-biológiai folyamatok körforgása által. Az
emberi faj megjelenése – kb. 200 ezer évvel ezelőtt – más jellegű változásokat indított el, amelyek
mértéke, tendenciája eddig emberi léptékkel mérve követhető volt. Ezek napjainkra egyedülálló
változásokká teljesedtek ki, amelyek nem hasonlíthatók az előzőekhez, mert ezek intenzitása,
hatóköre, üteme és negatív jellege mesze meghaladja a korábbiakat. Ugyanakkor a lokális és
regionális jelleget is túlnőtték, jelenleg már világviszonylatban is a társadalmi, gazdasági és környezeti
rendszerek folyamataiban bontakoznak ki negatív jelleggel. Ezért kijelenthetjük, hogy napjainkra az
emberiség globális válságba jutott. Ezek okai egymással bonyolult összefüggést mutató gazdasági,
politikai és társadalmi folyamatok láncolatára vezethetők vissza, amelyek középpontjában az emberi
tevékenységek állnak. A globális válság tünetei súlyos társadalmi és gazdasági problémákként
jelentkeznek, de a legsúlyosabb természetes környezetünk válságos állapota. Mindez azért a
legfontosabb, mert a geo-bioszféra a forrása, létalapja a társadalomnak és a gazdaságnak, minden
emberi rendszer jövője ettől függ.
A jelenlegi ökológiai válság az emberiség társadalmi-gazdasági fejlődésével áll szerteágazó
kapcsolatban, melynek kezdete a 18. századra tehető. A népességrobbanás, az intenzív gazdasági
tevékenység és energiafelhasználás pozitív visszacsatolás láncolatán keresztül a természet egyre
nagyobb arányú átalakítása kezdődött el.
Az emberiségnek óriási szerepe és felelőssége volt/van a környezeti problémák létrejöttében, azok
mérséklésében. A kedvezőtlen folyamatok megállításához, a bioszféra dinamikus egyensúlyi
állapotának visszaállításához és fenntartásához az egyén és a társadalom részéről sokkal
környezettudatosabb tevékenységeken alapuló döntésekre és életvitelre van szükség. Ezek pedig
alapvetően az adott társadalom kulturális-mentális viszonyaitól függően szerveződnek. Az emberiség
jelenlegi tudatossági szintje és a jelenlegi gazdasági, társadalmi és technikai körülmények
ellentmondásossága miatt – amint azt korábban már többen kifejtették – globális paradigmaváltásra
van szükség (Dasmann, R. F. 1975; Vida G. 2004; László E. 1999). Vida G. (2003) szerint
„önmérséklő, környezettudatos életmódra kell váltanunk a korábbi végtelen növekedést feltételező
szemléletről”. Ehhez viszont a korábbi gazdasági alapon nyugvó gondolkodási módon és tevékenységi
rendszeren – amelyek létrehozták a jelenlegi válságot – kell változtatnunk, amelyek alkalmatlanok a
jelenlegi problémák felszámolására. A paradigmaváltás sikere azon is múlik, hogy az analizáló
szemléletet a szintetizáló, rendszerszemléleten alapuló holisztikus gondolkodás képes-e felváltani. Ez
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segít a társadalmi, gazdasági és környezeti rendszerek összetett hatásmechanizmusait és
kölcsönhatásait átlátni, ezáltal válnak világosabbá, hogy a lokális folyamatoknak globális
megnyilvánulásai vannak, ugyanakkor a földi méretű eseményeknek pedig nagy hatása van a helyi
szintekre. Ezért egyéni szintre vetítve rendkívül fontos, hogy a társadalom tagjai felismerjék, hogy
bármit tesznek, azt nemcsak az otthonukban, hanem az egész bolygón is teszik. Ezáltal a lokális
tevékenység közvetlen hatása közvetetten befolyásolja a globális teret.
2. Jelenlegi világunk rendszerei
A világ, amelyben élünk egy egységes egész. Ez hosszú ideig a természetes környezettel, a geobioszférával volt azonos, amelynek az ember csupán eleme volt (és ma is az). A természetes környezet
az évezredek során kiegészült az ember alkotta társadalmi és gazdasági rendszerekkel, melyek a
letelepedés és a mezőgazdaság megjelenéséig az egész rendszer részeként, harmonikus módon
működtek a természettel. Működésüknek alapja az anyag-és energiaigény, amit egyedül a geobioszférából tudnak biztosítani. Ezáltal ezek alárendelt helyzetben, alrendszerként működnek a geobioszférában, mint létfenntartó főrendszerben. A jelenlegi modern ipari társadalmak gondolkodása és
gyakorlata megváltoztatta a főrendszer és alrendszerek viszonyulási irányát. Jelenleg a természetes
környezet alárendelt helyzetbe került: csupán a benne levő erőforrások fel-, ki- és elhasználásaként,
valamint az átalakítási folyamatok közben vagy végén keletkező mellék-, végtermékek
hulladéklerakójaként értelmezi a mai világ. Ugyanakkor a természet soha nem lehet alárendelt
helyzetben, mert ez a földi élet feltételének a forrása, minden ebben és ebből él.
A természetes rendszerek alapvető sajátossága, hogy dinamikus egyensúlyukat önszabályozó
folyamatokkal igyekeznek fenntartani, valamint a rendszerek között anyag- és energiaáramlás létezik.
A főrendszer és alrendszerei önmagukban is egymással szerteágazó kapcsolatban álló kisebb
rendszereket és elemeket hordoznak. A hasonlóságok mellett a különbségek erőteljesebben
érvényesülnek. Rendszerszemlélet szemszögéből vizsgálva a jelenlegi globális válság a rendszerek
közötti különbségből fakad: a természetes főrendszer és az ember alkotta alrendszerek szerveződése és
működése nem illeszkedik egymáshoz, inkompatibilisek. Más törvényszerűségek szerint működnek a
természetes és más a mesterséges rendszerek. A gazdaság és a társadalom sajátos technikai bázisú
képződmények, melyek sajátos, öntörvényű rendszerek, ezért ezek és a természet között egyre
jelentősebb szakadék tátong (Molnár, G. 2009).
Jelenlegi világunkra jellemző, hogy a rendszerek száma és bonyolultsági foka folyamatosan
növekszik. Ez a folyamat az ipari forradalom óta felgyorsult, mert annak technikai vívmányai és
technikai kreativitása nagyban hozzájárult a társadalom és gazdaság részéről egyre gyakrabban
jelentkező új igények születéséhez. Ezek megoldása egy újabb elem, majd hamarosan ebből kifejlődő
újabb rendszer létrejöttéhez vezetett. Az új elem, illetve rendszer megjelenése újabb anyag-és
energiaigénnyel képes működni, amely a természeti rendszer dinamikus egyensúlyában növeli a
kilengést, majd a sérülések elkerülése végett természetes szabályozó folyamatokkal visszacsatol. A
visszacsatolás eredményeként egyik oldalon egyre erőteljesebb ellenhatások keletkeznek, másik
oldalon pedig olyan alrendszerek alakulnak ki, amelyek képesek kezelni az egyre növekvő erejű
visszacsatolásokat. Ez az alrendszerek folyamatos növekedését is eredményezik. A megoldásra a
természeti rendszer is ajánl természetéből eredően jobban harmonizáló megoldást, ráadásul ezek újabb
problémát nem okoznak, mégis a nyugati kultúrában élők kisebb eséllyel választják ezt téves
szemléletükből fakadóan. Vagyis minél inkább a természetes folyamatokhoz nem illeszkedik az újabb
rendszer szerkezete, működése, annál nagyobb eséllyel újabb probléma keletkezik, amelyet egy újabb
alrendszer hivatott megoldani. Ez a rendszer bonyolultsági fokát növeli, amely mára szinte
átláthatatlanná teszi azt a világot, amelyben élünk (1. ábra).
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1. ábra
Az újabb rendszerek keletkezése

Életvitelünk szinte bármely mozzanatából mondhatnánk példát a folyamatosan növekvő rendszerek és
újabb elemek születésére. Jó példa a betegségek és gyógyításukra létrejött rendszerek szövevénye.
Általában elmondható, hogy azok az emberek maradnak egészségesek, akik a természetes rendszer
szempontjából egészségesen élnek. Rengeteg betegség gyógyítására a természet kínál megoldást
mellékhatások nélkül. Viszont a 20. század új iparága, a vegyiparon belül a gyógyszeripar termékei, a
kémiai anyagok bár gyorsabban és hatékonyabban gyógyítják a betegségeket, viszont mellékhatások
megjelenése árán. A mellékhatások az újabb problémák, amelyeket újabb gyógyszerrel próbálnak
megoldani. A gyógyítást szolgálva alrendszerek sokasága jött létre. Házi orvosi, szakorvosi ellátás, ezt
finanszírozó társadalombiztosítás, egészségügyi műszerekkel foglalkozók, gyógyszergyárak,
orvoslátogatók, patikák, mentőszolgálat és egyéb növekvő rendszerek. Egy-egy rendszer a létrejötte
után nagyon nehezen szűnik meg, mert érdekei nem ezt kívánják, ezért az eredendő probléma
fenntartásában érdekelt. Mindezt a gyógyításra kivetítve: a nyugati kultúra egészségügyének célja nem
a prevenció, vagyis az egészség fenntartása, hanem a betegség gyógyítása.
2. ábra
A természetes környezet, a társadalom és a gazdaság kapcsolata

természetes környezet

társadalom

gazdaság
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A geo-bioszféra egy véges anyagkészlettel és a Napból származó hozzávetőlegesen egyensúlyban levő
energia mennyiséggel rendelkezik. Az asszimilációval megkötött energiamennyiség a Föld közel
állandó növénytakarója miatt állandó és a több százmillió év alatt felhalmozódott biomassza-eredetű
energiakészletek miatt véges. Ezért mondhatjuk, hogy a főrendszer véges anyag- és energia
mennyiséggel bír. Az alrendszerekben a véget nem érő újabb igények (már nem valódi szükségletek)
vagy egy előző megoldásból következő problémák újabb alrendszereket hívnak életre, egyre
szövevényesebbek, összességében egyre nagyobb anyag és energiaszintűek lesznek. A folyamatos
növekedésre beállt társadalmi és gazdasági rendszereket a véges természeti környezet már nem képes
fenntartani. Jelenleg a gazdaság és társadalom ezért jutott az összeomlás szélére, magával sodorva a
földi élet egészét is (2. ábra).
A rendszerszemlélet szükségszerűsége egyrészt abban áll, hogy a problémák összefüggéseiben való
vizsgálata az összetett válság megoldásának a feltétele. Ilyen szemlélet nélkül az emberiség nem képes
a jelenlegi válságot kezelni és megoldani. A problémák elkülönült elemzéséből téves megoldás
születik, ami újabb problémát szül. Ezáltal a rendszer egésze tovább nő és bonyolódik.
A szükségszerűség másik oka abban áll, hogy az emberiség életviteli tevékenységeinek és
cselekedeteinek következményeit, saját felelősségét csak akkor képes felismerni, ha összefüggéseiben
látja azt a világot, amiben él. A különálló ismeretek önmagukban nem teszik lehetővé az egészben
történő látást, a holisztikus szemléletet, amely a környezettudatos életvitel alapja.
3. A holisztikus szemlélet ellen ható tényezők
A jelenlegi tudományszemléletre az analitikus gondolkodás, vagyis a világ elemi részeinek
megismerése jellemző, háttérbe szorul az elemek, rendszerek közötti összefüggések, a valódi egész
feltárása. Napjainkra bár óriási ismeretek birtokába jutott az emberiség, de ez a tudáshalmaz már nem
elegendő a jelenlegi rendszerek közötti bonyolult kapcsolatok feltárására, ezért már a problémák
megközelítése is hibás. A jelenlegi tudományszemlélet a 17-18. századra nyúlik vissza, amikor a világ
természettudományos alapokon történő megismerése óriásit lépett előre. Kopernikusz, Kepler, Newton
bár hatalmas felfedezéseket tettek a világ megismerésére vonatkozólag, de ezek ismeretelméleten
alapultak, amelyek megfeleltek az akkori bonyolultsági szintű rendszerek leírására. A mai kor viszont
túlhaladta ezt a megismerési módot.
A jelenlegi magyar iskolarendszer is a rendszerszemléletű gondolkodás ellen hat. Az analitikus
szemléletet erősíti azáltal, hogy a körülöttünk levő egységes, egész természetes környezetet
szétszabdalja a természettudományokat felölelő tantárgyakra: kémia, fizika, földrajz, biológia. Ezen a
ponton alapvetően eldől, hogy a tanuló képes egészben látni a világot és a benne rejlő összefüggéseket
felfedezni, vagy a részletekben elvész. A tantárgyak tovább fokozzák az analitikus szemléletet:
évfolyamokra, ezen belül témákra, témákon belül tananyagokra bontódik szét bármelyik tantárgy egy
nagy egészet felölelő tartalma.
Az analitikus oktatási szemlélet szorosan kapcsolatban áll a tantárgyak diszciplina-orientált
felfogásával. Mindenki számára úgy tanítják az egyes tantárgyakat, mintha annak jövőbeni
szakemberét, tudósát képeznék. A tantárgyak tananyaga elsősorban az egyes tudományok eredményei
alapján fogalmazódnak meg.
A tanulók legtöbbje az életkori sajátosságukból és az erős analitikus tanítási mód miatt képtelenek
egészben érezni és látni a körülöttük levő egységes világot.
Mindez lehetetlenné teszi, hogy olyan személyes értékrend alakuljon ki, amely képessé tenné
felelősségteljes döntések létrehozására a jelenlegi és a jövő generáció érdekében.
4. A projektpedagógia értelmezése
A projektpedagógia elméleti modelljének tudományos alapjait, nevelésfilozófiáját még az 1920as évek elején Dewey dolgozta ki az elnevezés használata nélkül, majd Kilpatrick ehhez egy stratégiát
dolgozott ki. Azáltal, hogy a társadalmi változások és gazdasági-technikai fejlődés exponenciálisan
felgyorsult, maga után vonja az oktatás legfőbb céljainak módosulását. A hagyományos iskolai
tartalmak és módszerek már nem tudnak eleget tenni ezeknek a kihívásoknak. A projektpedagógia újra
felfedezése viszont egyik alternatívája lehet a megváltozott elvárásokhoz való igazodásnak.
A projektpedagógia leegyszerűsítve a tanulásra, az egyén aktivitására, az önfejlesztésre helyezi a
hangsúlyt az oktatás, a tanítás helyett (Hegedűs G. 2011). Lényeges, hogy megváltozik az oktatás
szereplőinek egymáshoz való viszonya. Míg az oktatási folyamat szakaszai a hagyományos pedagógia
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során a pedagógus kompetenciájába tartoznak, ezért az irányítás szinte autokrata módon valósul meg.
Addig a projektpedagógia során a résztvevők azonos mértékben vesznek részt a projekt
megvalósulásában. Az eddigi hierarchizált viszonyt felváltja az együttműködésen alapuló
demokratikusan mellérendelő. Ebből ered a projektpedagógia széles körben történő elterjedésének
egyik legnagyobb akadálya, vagyis, hogy a hagyományos pedagógiához szokott pedagógus nehezen
fogadja el a mellérendelő, segítő szerepet. Pedig számos vizsgálat bizonyította már a projektpedagógia
hagyományossal szembeni hatékonyságát (Hegedűs G. 2007).
A projektpedagógia során személyiségfejlesztést szolgáló nevelési és oktatási célok, valamint a
kiválasztott témák céljai valósíthatók meg. Az alkalmazott módszerek közül a beszélgetés, a kutatás és
az önálló tevékenység a leglényegesebbek. Ezek komplex, váltakozó jelleggel jelennek meg a
projektmunka során. A komplexitás nem csak a módszerekre, hanem az ismerettartalmakra és
eszközökre is vonatkozik.
A projektpedagógia elterjedését újabb pszichológiai kutatások is igazolják, mely szerint „a konstruktív
gondolkodásmódban alapvető szerepet játszik a tapasztalatokat értelmező megismerő rendszer”
(Nahalka I. 1998).
Számos definíciója közül egy: „ A projekt egy sajátos tanulási egység, amelynek a középpontjában
egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválaszolása, hanem a
lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott
problémához organikusan kapcsolódik” (Hortobágyi K. 1991).
5. Néhány lehetőség a holisztikus szemlélet fejlesztésére
A természetismeret tantárgy keretein belül számtalan lehetőség kínálkozik az „egészben láttatás”
kialakítására. A közoktatás szigorúan vett tantárgyi keretein belül ez nehezen valósítható meg. Viszont
a tanítóképzés során – amennyiben kevésbé vannak szétszabdalva a környezetünk értelmezésére
hivatott tantárgyak (biológia, földrajz, fizika, kémia) – sokkal nagyobb eséllyel kialakítható és
fejleszthető az egészben látás szemlélete.
Fontos kiemelni, hogy akkor a legeredményesebb, ha
– minél kisebb „ismeretmorzsát” minél több szempontból közelítünk meg
– ahol csak lehetséges az összehasonlítást, mint gondolkodási műveletet alkalmazzuk
– az ismeretek többségét a hallgatók tapasztalati úton tevékenységekből, kísérletekből szerezzék
meg, amelyekhez szükséges anyagok és eszközök lehetőleg a mindennapi életből beszerezhetők.
A következőkben néhány egyszerű vizsgálatot, kísérletet mutat be a szerző a holisztikus szemlélet
fejlesztésére.
Jó példa lehet a fizikából ismert hullámtermészetű jelenségek közül a fény és a hang. Érdemes először
a hullám fogalmát tisztázni azáltal, hogy egy edénybe vizet öntünk és beleteszünk egy parafa dugót.
Megvárjuk, amíg nyugalomba kerül minden, majd mutatóujjunkkal hullámot keltünk. Megfigyelhető,
hogy a parafa dugó majdnem ugyanazon a helyen marad, miközben a hullámok elhaladnak alatta. A
parafa dugó egy víz részecskét modellez, ezért megállapítható, hogy a hullám egy mozgásállapot
tovaterjedése anélkül, hogy a közeg részecskéi áramolnának.
A kétféle hullám (longitudinális és transzverzális) szemléltetésére egy ugráló kötél és egy vízzel teli,
mindkét végén műanyaghártyával lezárt cső alkalmas. Mindkettőben hullámot keltünk. Megfigyelhető,
hogy az ugráló kötél (transzverzélis hullám modellezése) esetén a hullámkeltése és a közeg
részecskéinek elmozdulása merőleges a hullám haladási irányára. A vízzel teli cső esetén
(longitudinális hullám modellezése), pedig a hullámkeltése, a közeg részecskéinek elmozdulása
(sűrűsödések és ritkulások) és a hullám haladási iránya megegyezik. Mindezek megértése után
értehetőbbé válnak a hanggal és fénnyel kapcsolatos további vizsgálatok.
Ezután a fény és a hang több szempontú elemzése történhet. Mindkettő esetben a hullámforrás, vezetés, -elnyelés és visszaverődés esetekre végezhetők kísérletek.
Minden hangforrás rezgő mozgást végez, ennek igazolására legegyszerűbb, ha a saját nyakunkra
helyezzük a kezünket, miközben hangot hallatunk. Egyben megbeszélhető a gége, mint az emberi
hangforrás szerve. Másik egyszerű hangforrás a hangvilla, amelyet mechanikailag rezgésbe hozunk,
ezáltal hangot hallhatunk, viszont nem látható, hogy milyen mozgást végez. Viszont, ha pl. egy lazán
lelógó fémékszerhez érintjük, az felnagyítja a hangvilla mozgását, ezáltal felerősödve jól
megfigyelhető a rezgő mozgás.
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A hangvezetés szemléltetésére kiváló kísérlet lehet, amikor egy edényt kifeszítve lefedünk egy
műanyag, vékony fóliával. Néhány cukor- vagy só kristályt szórunk a tetejére, majd a közelében állva
elsősorban zöngés hangot hangosan hallatunk. Megfigyelhető, hogy a kristályszemek ugrálnak, vagyis
a hanghullám megrezegteti a műanyag hártyát, annak rezgését pedig a kristályszemek felerősítik.
Ehhez hasonlóan eredményesen szemlélteti a hangvezetést, amikor két műanyag pohár alját
kilyukasztva madzagot rögzítünk bennük, majd a madzag hosszát olyan hosszúra hagyjuk (akár 2030m), hogy a hangot szabadon ne lehessen hallani. Az egyik pohárba az egyik diák beszél, miközben a
másik poharat a másik diák a füléhez tartja, majd megcserélik. Továbbá megfigyelhető, hogy mi
történik, ha lazán áll a kötél vagy beszéd közben hozzáérünk a madzaghoz.
A hanghullámokat a különböző anyagok más módon vezetik. Ennek szemléltetésére ketyegő óra alá
fémlemezt, szivacsot vagy fadarabot teszünk.
A hang visszaverődését nagyban befolyásolja a visszaverődő felület simasága. Ezért, ha a fülünk és
összedörzsölt ujjaink közé sima papírt, illetve tojásos tálcát teszünk, akkor jól tapasztalható a
különbség. Nem hagyható ki a visszhang megbeszélése, amikor a tihanyi echo is említésre kerül. A
visszhang kapcsán egyszerű számításokat is végezhetünk, amelynek eredményeként kiderül, legalább
milyen messze kell lennie egy falnak, hogy kettő hangnak halljuk az egyszeri hangforrást. A hullám
fizikai tulajdonságai (frekvencia, hullámhossz és amplitúdó) értelmezése által érthetővé válik, hogy
mitől függ a hang erőssége és mélysége, magassága. Valamint az emberi fül számára hallható
hangokon kívül az ultra-, és infrahangok.
A fény egyenes vonalú mozgását lehet megfigyelni az árnyékjelenség kapcsán, amellyel mindennapi
életünkben folyamatosan találkozunk. Ezenkívül a Hold-, és Napfogyatkozás is erre vezethető vissza.
Mindezt és ezen égitestek összetett mozgását néhány diák szereplésével modellezhetjük a Föld, a Hold
és a Nap egymáshoz való viszonyulásával.
A fény egyik legjellemzőbb jelensége a fénytörés. Ennek szemléltetésére egyik kísérlet a spektrum
színeinek (szivárvány) előállítása tükör és egy kisedény víz segítségével. További fénytörést igazoló
vizsgálatok: egy pohár vízbe kanalat teszünk és oldalról megvizsgáljuk a kanál milyenségét. Egy
műanyag pohár aljára babszemet helyezünk, lekötjük műanyag fóliával és megnézzük. Ezután kissé
bemélyítjük a fóliát, vizet öntünk bele és most ismét megvizsgáljuk a babszemet. Látható, hogy
nagyítót készítettünk, amely megint csak jó példa a fénytörésre. Ennek kapcsán nem maradhat el a
lencsék megbeszélése (domború, homorú), valamint ezek használata a mindennapi élet során. Ha félig
vízzel telt pohárba kémcsövet teszünk, amelynek az aljára babszem kerül, akkor tudunk találni olyan
megfigyelési szempontot, amikor nem látható a kémcsőbe tett babszem. Vagyis ebben az esetben úgy
történt a fénytörés, hogy nem jutnak fénysugarak a szemünkbe, ezáltal nem is láthatjuk a tárgyat. A
fénytörésre a szivárványon kívül jó példa még a délibáb.
A hang és fény érzékelését végző szerveink (fül és szem) megbeszélését érdemes összehasonlítva
végezni. Ennek kapcsán néhány betegség, rendellenesség tárgyalása is felszínre kerül.
A hang és fény összefoglalása történhet több, már eddig tárgyalt szempont összehasonlítása alapján.
Ezek közül a terjedési sebességből történő vihar távolságának kiszámítása jó példa lehet
gondolkodtató feladatnak.
A termikus jelenségek, vagyis a hőátadás módjainak feldolgozása is hasonló ötletes kísérleteket
tartalmaznak. Ezek közül a téma összefoglalásaként érdemes a mindennapi életből példát bemutatni:
egy lábas víz melegítése közben mindhárom hőátadási móddal találkozhatunk: hősugárzás, hővezetés,
hőáramlás.
Hasonló könnyen kivitelezhető, mégis heuréka élménnyel bíró egyszerű kísérleteket lehet végezni a
folyadékok és gázok, valamint a mozgás témával kapcsolatban. Mindezek a körülöttünk levő világ
jobb megértését szolgálják, amely egy leendő tanító számára nélkülözhetetlen.
5. Befejezés
Az ember megjelenése, valamint az egyre intenzívebb termelőeszközök használata által a
természeti környezetünkön, mint egyedüli természetes rendszeren kívül mesterséges rendszerek is
megjelentek, melyek fenntartása egyre nagyobb környezetterheléssel járnak. Ezek a társadalom és a
gazdaság, amelyek napjainkra újabb alrendszereket létrehozva olyan bonyolult kapcsolatrendszert
alkotnak, amelyek átláthatóságához már nem elegendő az a leíró jellegű ismeretanyag, amelyet
jelenleg is az iskolarendszer tartalmilag és módszertanilag hordoz. Az átláthatóság, az egészben látás,
vagyis a holisztikus szemléletmód a feltétele annak is, hogy az emberek környezeti hatással bíró
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tevékenységeinek következményeit felismerjék. Ezáltal nagyobb az esély környezetünk válságos
állapotának javítására. A jelenlegi iskolarendszer tartalmilag és módszertanilag is lemaradt a globális
válság kihívásaitól. A holisztikus szemlélet kialakításának és fejlesztésének egyik leghatékonyabb
lehetősége a projektpedagógia alkalmazása. Erre mutat be néhány példát a szerző saját munkája
kapcsán.
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THE DEVELOPMENT POSSIBILITIES OF THE HOLISTIC APPROACH THROUGH THE
NATURAL SCIENCE SUBJECTS
PATOCSKAI MÁRIA
Summary
The consequences of the global crisis of our days is the extensive parameters (population,
consumption of the natural resources, the degree of the consumption and the others) of the fastgrowing humanity has causes serious problems. The majority of the people perceive the sign of it, but
they are not aware of their responsibility is playing role in this and the extent of their environmental
impact. The resulted load originated from lifestyle action is often regarded to be insignificant, and the
responsibility is often shifted to the producing sector (industrial, agricultural and their objects). As the
systematic thinking is missing, people are not aware of the importance to feed this growing demand.
Although the content and metodologhy of the current school system is playing important role in the
attitude change, even so it can not adapt to the already changed environmental, social and economic
challenges. Application of the project can be effective method to change the attitude. To this the
author also presents practical examples through the natural science subjects in the teacher training.
Key worlds: environmental, social and economic crisis, environmental load, holistic approach, project
pedagogy

252

3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE

АДАПТИВНА ПЕДАГОГИЈА У ФУНКЦИЈИ КВАЛИТЕТА
ПРОПЕДЕВТИЧКОГ УЧЕЊА МАТЕМАТИЧКИХ САДРЖАЈА
ПИНТЕР - КРЕКИЋ ВАЛЕРИЈА1, БОЈАН ЛАЗИЋ2, МИРЕЛА МРЂА2
Учитељски факултет на мађарском језику у Суботици
Педагошки факултет у Сомбору
Сатежак
Већ у најранијем добу деца могу пропедевтички формирати различите математичке
појмове. Међу првима су појмови из геометрије реалног тродимензионалног простора, на
пример геометријски облици предмета и њихови односи. Међутим, за њихово правилно
формирање основу чине правци и смерови просторних димензија: висине, ширине и дужине.
За правилно формирање појма броја, основу чине појмови: скуп, пресликавање и целина. У
млађим разредима основне школе можемо пропедевтички проширивати садржаје о
разломцима и уводити садржаје комбинаторике, вероватноће и статистике.
Наш рад се бави битним психолошко-педагошким аспекима, који су изузетно значајни са
аспекта примене у пропедевтичком учењу математичких садржаја. Притом полазимо од
резултата савремених истраживања у области адаптивне педагогије и теоријских основа за
пропедевтичко учење. У раду је одређен методички приступ пропедевтичког учења,
применом интерактивне наставе/учења, по методици коаутора овог рада. На основу тога је
сачињен предлог посебне методике, са моделима пропедевтичког увођења садржаја о
разломцима и комбинаторике, који је емпиријски евалуиран.
Кључне речи: адаптивна педагогија,
пропедевтичко учење, емпиријска евалуација

интерактивна

настава

математике,

1. Уводна разматрања
У основном математичком образовању, заједнички су програми, а и настава је
јединствена. „Јединствени ниво основне културе је потребан да би осигурали формирање и
развијање основа заједничког мишљења и деловања у друштву“ (Lappints, 2002., pp 237–239).
У последње време све више долази до изражаја потреба за упознавањем и уважавањем
индивидуалних разлика међу ученицима и прилагођавањем циљева, садржаја, метода и
облика образовног рада специфичним обележјима сваког ученика, или групама сличних
особина и способности.
Увођењем образовних стандарда у обавезно основно образовање и васпитање, међу осталима
и за почетну наставу математике, и Србија се прикључила глобалним реформским покретима.
За сваку област стандарди су конкретизовани, у односу на сложеност захтева, когнитивну
комплексност и обим знања, са дескрипторима на три нивоа постигнућа: основни, средњи и
напредни ниво, при чему сваки наредни ниво подразумева да је ученик савладао знања и
вештине са претходног нивоа (Просветни гласник Републике Србије, бр. 5).
Основна стратегија савремене почетне наставе математике се базира на формирању, изградњи
математичких појмова и модела, на усвајању елементарних математичких операција и на
њиховој примени. Наравно, све ово треба да прате и одговарајући васпитни ефекти наставе.
Ово може да се оствари само уз активно учешће самих ученика. Сваки ученик самостално,
применом одговарајуће образовне технологије, уз вођење од стране учитеља и у сарадњи са
осталим ученицима, индивидуално стиче знања, умења, вештине и навике, и развија своје
способности. Зато наставник треба добро да упозна своје ученике, да би могао да примени
адекватне форме управљања наставом, учењем и коначно васпитањем сваког свог ученика.
Управљање развојем менталних способности ученика, односом ученика према раду, развојем
моралних особина ученика, напредовањем у раду сваког ученика, може да се заснива само на
поузданим информацијама о понашању ученика у школи, као и ван ње.
Личност ученика - дефинисана склопом особина, способности и мотивације, свакако је један
од најзначајнијих фактора квалитета и ефикасности општег образовања и васпитања. Како
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прилагодити наставу особинама ученика? Пре свега како упознати личност сваког ученика?
Да ли су наставници спремни и оспособљени за ове изазове? А шта је са родитељима? Како
они гледају на диференцијацију и индивидуализацију наставе? То су веома озбиљна питања
на која ћемо у раду покушати делом да одговоримо.
Полазећи од истакнутог проблема, рад се бави психолошко-педагошким и неким
социолошким аспектима организације, пропедевтичког учења у почетној настави математике.
2. Основе адаптивне педагогије
Адаптацију, односно прилагођавање педагошког рада у школама према способностима
ученика међу првима је систематизовао Гласер (Glaser, 1977). Притом он указује на пет
степени адаптације: први је класична настава без диференцијације, други је формирање групе
ученика према способностима и интересовању, док се трећи и четврти степен заснива на
организационим и методичким елементима, па и на различитим садржајима наставе. На крају,
пети степен адаптације према Гласеру, реализује се кроз диференцирање самих образовних
захтева за сваког ученика. Ови нивои диференцијације могу да се остваре, с једне стране ако
наставник располаже потребном аутономијом за то, а с друге стране ако су обезбеђени
одговарајући програми и образовна технологија, подразумевајући и организационе и
психолошко-педагошке компетенције наставника. Ово последње може да представља
ограничавајучи фактор у реализацији адаптивне наставе.
Наставници, током наставног процеса стичу неке утиске о својим ученицима. Упознавање
ученика од стране наставника треба да буде свестан и континуиран процес. То им омогућује
да коригују ефекте пригодног посматрања и открију узрочно-последичне везе међу
резултатима посматрања, да би могли да их ставе у функцију васпитно-образовног процеса.
Упознавање ученика и праћење њиховог рада и развоја, од посебног значаја за наставу
математике, односи се на следеће области:
‒ менталне способности ученика,
‒ однос ученика према раду,
‒ моралне особине ученика,
‒ напредовање у раду,
‒ когнитивне карактеристике ученика.
Од менталних способности издвајају се:
- степен концентрације, ширине, трајности и стабилности пажње,
- ниво репродуктивног и продуктивног мишљења,
- развијеност мисаоних операција и способност логичког и рационалног
расуђивања,
- развијеност креативног мишљења,
- мотиви и посебна интересовања.
Однос ученика према раду се може описати кроз следеће особине:
- психо-физичке способности, издржљивост у раду,
- залагање и ангажованост на часу,
- систематичност и темпо рада,
- одговорност, тачност, истрајност, одлучност, уредност,
- сарадња у групи и у колективу, амбициозност,
- самосталност, сигурност, самопоуздање, самокритичност.
Моралне особине ученика од важности за рад у групи:
- правичност, поштење, солидарност, склад мисли и дела,
- дисциплинованост, радна дисциплина, одговорност,
- демократичност, скромност, комуникативност, толерантност,
- другарство, пружање праве помоћи,
- сарадња између ученика и наставника.
Напредовање у раду се прати кроз:
- оспособљеност за учење, самосталност у раду,
- ниво и квалитет знања (препознавање, репродукција, разумевање,
примена и креативност) и умења и темпо рада,
- рационално коришћење простора и времена,
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- уредност и естетски укус ученика,
- актуализација знања (примена у разним областима).
Међу когнитивним карактеристикама ученика се издвајају:
- зависност - независност ученика од спољних утицаја,
- рефлективност, темељност - импулзивност, брзоплетост,
- конвергентно - дивергентно мишљење,
- когнитивна комплексност - симпликативност,
- уравнотеженост - конфликност,
- оптимиста - песимиста.
Утицај окружења на ученика:
- породични услови, ставови родитеља о будућности детета,
- школа и одељење, положај детета у групи и одељењу,
- другови, приљатељи, понашање детета у друштву,
- реаговање ученика на понашање сарадника у групи,
- однос ученика према захтевима и саветима учитеља.
Основна метода праћења рада и понашања ученика је опажање: на самом часу, у
ваннаставним и ваншколским активностима, у друштву, током одмора, на излетима,
екскурзијама и сл. Метода педагошког разговора, такође може да се послужи за упознавање
многих фактора из живота и рада ученика. Ово може да поприма и писану форму: упитници,
анкете, социометријска истраживања и сл. Систематско посматрање обично прати и стварање
педагошке ситуације, када сам наставник, са циљем упознавања ученика „изазива“ неке
посебне ситуације. Понекад, до неких сазнања о ученику, наставник може доћи и
организовањем педагошког експеримента. Најпоузданији извори сазнања о ученику
представљају резултати: рада на часовима, писаних задатака, на тестовима, такмичењима итд.
Сумирајући резултате разноврсних истраживања, наставник долази део дијагностичког
вредновања ученика, стварајући комплексну слику о особинама личности ученика, о његовом
раду и резултатима рада.
О способностима ученика за сарадњу у групи могу се поуздане информације добити тек након
стварања таквих ситуација. Ту ће се искристалисати: однос ученика према заједничким
задацима, према члановима групе и поделе посла у групи, прилагођавање прихваћеним
нормама заједничког рада, улога појединих ученика у конфликтним ситуацијама и сл.
Способност сарадње у групи није везана за узраст деце али је опште прихваћен став да се та
способност формира тек након 10 -11 година живота.
Због напред изнетог може се са великом поузданошћу тврдити, да се диференцијација и
индивидуализована настава могу остварити упознавањем, систематским праћењем особина,
рада и развоја ученика. У првом и другом разреду основне школе то је тешко остварљиво. Тек
након сазревања ученика и њиховог систематског упознавања је могуће успешно применити
тако суптилну наставу, као што је диференцирана и индивидуализована.
Како је васпитно-образовни рад динамичан процес, наставник треба перманентно да прати
понашање и развој ученика, и о резултатима праћења треба да повремено информише ученике
и њихове родитеље. Као последице развоја ученика, они мењају улогу у групи, односно и саме
групе. Дакле, положај и допринос ученика резултатима рада група у диференцираној настави
је променљив. Управљање овом наставом на основу дефинисаних образовних стандарда (на
више нивоа) и повратне спреге је прави изазов кибернетизацији почетне наставе математике.
Поред евидентних разлика међу особинама ученика и разрађених модела диференциране
наставе у појединим областима, без упознавања и праћења рада и развоја самих ученика од
стране својих наставника тешко је замислова свака успешна настава, а посебно не
диференцирана и индивидуализована почетна настава.
„Диференцијација има двоструку педагошку функцију: прву, да ученици различитих
способности постигну јединсвену основну образовну културу, другу да ослањајући на те
заједничке основе, и на сопствене способности, путем диференцирања, максимално развијају
своје способности.“ (Lappints, 2002., pp 237-239.)
Решења у супротностима униформне и диференциране наставе треба тражити у
дијалектичком јединству ове две, на изглед контрадикторне појаве у образовном процесу,
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односно у истовременом уважавању и једне и друге стратегије, полазећи од заједничких
особина, али уважавајући и различитости међу ученицима.
3. Основи пропедевтичког учења математике
Полазећи од различитих облика сазнавања у настави, са аспекта превенције неуспеха на
вишем нивоима математичког образовања, посебно указујемо на значај пропедевтичке
наставе/учења у основном образовању. Номиналне дефиниције појма пропедевтика (од грчке
речи propaideuo) могу се наћи у следећим облицима: претходно поучавање, предшкола, знање
које служи као увод и припрема у неку науку, припремна обука, припремна настава. Овај
термин први пут се помиње код грчких филозофа Платона и Аристотела, који систем учења
заснивају на пропедевтици обавезне групе предмета, као неопходном облику припремног
учења за даље изучавање математике, астрономије, медицине, музике и филозофије.
Пропедевтичким учењем оптимално примењујемо дидактички принцип поступности са
приближним континуитетом учења тематских целина, односно обрађујемо и проширујемо
тематске садржаје приближно спирално. Претходно се то упоређивало са коцентричним
круговима, што значи дисконтинуирано, чиме је трајност знања због трансфера заборављања
слабија. Због изузетног значаја које пропедевтичко учење има као увод и припрема у даљем
учењу, и данас се примењује у многим наукама. Применом овог облика учења првенствено у
почетном образовању, пружају се неопходна уводна знања и предупређују тешкоће у усвајању
програмских садржаја на вишим нивоима образовања. Полазећи од потешкоћа које ученици
имају у учењу, Хајнц Клиперт (Heinz Klippert) у раду ,,Учење метода“, посебно истиче
пропедевтику размишљања о учењу, као један од основних задатака наставника којом се
утиче на мотивациони подстицај ученика, унапређивање свести о постојању проблема и
истовремено развијање упутства за учење у вези са тим (Klippert, 2001).
У настави математике, односно аритметике у млађим разредима основне школе, наставни
садржаји, односно наставне теме и јединице могу се уводити потпуном обрадом, или само
пропедевтички (Глеизер 1997, Jordan 2006, Крекић 2007, Lazic et al., 2012, Лазић 2014).
Основно становиште у радовима наведених аутора је, да се пропедевтичком обрадом
остварује знатно „безболнији“ прелаз на наставу и учење математике на вишим нивоима
образовања. Следећим цитатима истичемо значај овог облика учења математике.
Руски математичар и методичар наставе математике, И. Шевченко, у раду Методика наставе
обичних разломака истиче:
,, Потреба смелијег увођења слова као симбола већ у аритметици, условљава пропедевтику
алгебре, као првог корака у припреми за изучавање алгебре” (Ševčenko, 1967:2).
Утемељитељ савремене методике наставе математике у Србији, педагог и математичар
Станко Првановић, говори о неопходности пропедевтичког учења:
,, Појам разломка предвиђа и наставни програм, а писање именованих бројева помоћу запете
представља не само одличну пропедевтику него и врло корисно знање уопште” (Првановић,
1958:217).
Руски академик Глејзер наглашава да настава математике у прва четири разреда првенствено
треба да буде оријентисана на пропедевтичку припрему ученика за усвајање формалних знања
у вишим разредима основних и средњих школа :
,,Елементи геометрије од I-IV, па и у V и VI разреду сада су оријентисани не толико на
самосталне циљеве наставе колико на пропедевтичку припрему ученика за усвајање
формалних течајева” (Глеизер, 1997:13).
Примена пропедевтичког, раног увођења математичких појмова и структура, доприноси
обогаћивању математичког образовања. У складу са теоријама когнитивног развоја,
првенствено Аусубела (Ausubel, 1980) и Брунера (Bruner, 1966, 1990), овим обликом учења
обезбеђује се правовремено и континуирано упознавање ученика са битним математичким
садржајима вишег нивоа апстрактности на поједностављен начин. Притом се дидактички
принцип свесне активности константно примењује и на тај начин обезбеђују повољни услови
за учење са разумевањем, поунутарњивањем и повезивањем апстрактних садржаја са ,,језгром
разумевања,, (Zech, 1999). Поред адекватног методичког приступа, при пропедевтичкој
обради наведених садржаја улога језика је од суштинке важности. Прилагођеним
формулисањем и пожељном вербалном језгровитошћу, ствара се јасна свест о предмету и
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уклапа у когнитивну структуру ученика, чиме се утиче на позитиван трансфер и
функционално знање. Поред наведених предности, овај облик учења има извесних
ограничења првенствено у изолованим и неприлагођеним програмским садржајима
математике, избору адекватних садржаја за пропедевтичку обраду, као и недовољној
методичкој компетенцији наставника.
У основном математичком образовању посебно за млађе разреде, пропедевтичка обрада је
изузетно значајна и неоправдано је запостављена. На пример, деца скоро седам година уче
појмове и специфична правила операција у скупу N0. Тај дуги временски интервал основног
математичког образовања остаје неискоришћен за претходно поучавање математичких
садржаја који се не изучавају у потпуности, а неопходни су сваком појединцу. Након тога, у
петом и шестом разреду основног школовања, намеће им се убрзана настава и учење
аритметике у скупу Z и Q.
4. Методички приступ пропедевтичкој обради математичких садржаја са

примерима
Избор и методичка трансформација математичких садржаја, од научне интерпретације до
наставе, чини први корак у припремању реализације наставе и учења математике. За
реализацију наведеног методичког задатка неопходно је респектовање нивоа и врсте
образовања. У основном образовању од изузетног значаја су и основне карактеристике деце,
одређене узрасне доби. Осим наведеног, методичка трансформација мора се ускладити са
дидактичким принципима, при чему принцип научне заснованости има апсолутни приоритет.
Имајући у виду теоријске (математичке) основе, сачинили смо методички приступ који
обухвата методичку трансформацију и методичке оквире за пропедевтичко проширивање и
обраду неких погодних математичких садржаја, са конкретним моделима часова. При
одређивању методичког приступа првенствено смо респектовали прописане Опште образовне
стандарде постигнућа у првом циклусу образовања за предмет Математика, са
дескрипторима на три нивоа сложености. Детаљан опис посебно сачињене методике рада
налази се у дисертацијама коаутора рада (Крекић, 2007; Лазић, 2014). За потребе овог рада,
наводимо само опште садржаје који су од битног значаја за методичку трансформацију
пропедевтички обрађених садржаја.
На основу досадашњих сазнања о математичком образовању за млађе разреде основне школе,
првенствено користимо интерактивну наставу са структуром часа према коаутору рада (Мрђа,
2013). У складу са претходно наведеним, за потпунију припрему и реализацију наставних
јединица у разредној настави математике, прилагодили смо општу структуру часа математике
и сачинили посебну структуру, које прво описујемо.
За часове без пропедевтичког увођења садржаја, користимо (општу) структуру часа, која се
састоји из уобичајене три фазе: 1) препаративне 2) оперативне и 3) верификативне. У
преперативној фази реализује се интерактивно понављање предзнања ученика која су у
непосредној вези са обрадом садржаја за оперативну фазу. У оперативној фази реализује се
интерактивна обрада појмова и једноставнијих правила:
- Одређујемо егземплар (пример, или скуп примера), доминантно из одговарајућег
садржаја уџбеника (уводни примери по потреби допуњени текстуалним аналогонима).
- Затим ученици мисаоним активностима (посматрањем, компарацијом са елементима
анализа и синтезе) уочавају битне елементе за формирање појма или схватање
значења и утврђивање тачности правила. Ако је егземплар постављен у облику
проблемске ситуације, наведене активности ученици изводе уз диференцирану помоћ
наставника.
- Након тога, хеуристичким вођењем наставника ученици анализирају уоквирене
текстуалне и симболичке записе одређења појма или правила. Најчешће, у уџбенику
ученици самостално допуњавају текстове дописивањем одговарајућих речи, или их
записују у свеске. Наведено уопштавање захтева примену мисаоних поступака
апстракције и генерализације. Израдом нових примера продубљујемо и проширујемо
одређење појма или потврђујемо схватање значења и тачности правила.
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Најзад у завршној верификативној фази, верификативни резиме усмеравамо на обраду
егземплара (решавање проблема) и део примера (1-2), којима се започиње израда домаћег
задатка. Израдом домаћег задатка ученици настављају продубљивање и проширивање појмова
или потврђивање схватања значења и тачности правила.
За часове који садрже пропедевтичку обраду формирамо посебну структуру, тако што
пропедевтички део обраде уклапамо у општу структуру. То чинимо на следећи начин:
1. Смањујемо време за за општи део оперативне фазе, односно сажимамо основни део
обраде наставне јединице, а у преосталом времену изводимо пропедевтичку обраду.
2. Смањујемо време за препаративну и верификативну фазу, а повећавамо време за
оперативну фазу и поступамо на начин описан под 1.
3. У обради наставних јединица за које је предвиђено 3 или више часова, издвајамо
један час за пропедевтичку обраду по приказаној општој структури.
У складу са наведеним, приказујемо два примера пропедевтичког увођења садржаја о
разломцима и комбинаторике, који су у оквиру дисертација коаутора овог рада емпиријски
евалуирани.
4.1. Пример 1
Коначно формирање појма позитивног рационалног броја, као класе еквиваленције
разломака, могуће је тек након интерактивне обраде наставне јединице Проширивање и
скраћивање разломака (старосна доб ученика 11- 12 година). Обраду те наставне јединице
приказујемо у скраћеном облику (Лазић, 2014).
У препаративној фази, наставник ставља акценат на интерактивно понављање стечених знања
при обради наставне јединице Сталност количника, посебно на пропедевтички део.
Слика 1. Пример за разломке: трећине, шестине, деветине, дванаестине

2
3

4
6

6
9

8
12

Приказану слику користимо као дидактички материјал односно апликацију за обраду
егземплара у оперативној фази. Хеуристичким вођењем наставника, ученици уочавају,
закључују и записују у свеске следеће реченице:
Круг са слике (целина) је дељен на једнаке делове: трећине, шестине, деветине и дванаестине.
Истом, обојеном делу круга одговарају, односно, придружени су разломци: 2 , 4 , 6 и 8 .
3 6 9
12
Како се ради о једнаким деловима целине ученици закључују да важи 2  4  6  8 . Притом
3

6

9

12

уочавају да су бројилац 4 = 2 ∙ 2 и именилац 6 = 3 ∙ 2 (удвостручени), бројилац 6 = 2 ∙ 3 и
именилац 9 = 3 ∙ 3 (утростручени), бројилац 8 = 2 ∙ 4 и именилац 12 = 3 ∙ 4 (учетворостручени).
На основу хеуристичког вођења наставника ученици врше уопштавање.

a
, вредност разломка се не мења када се његов бројилац и
b
a
именилац помноже истим бројем. Кажемо да је разломак
проширен бројем k , а
b

1) Ако нам је задат разломак

поступак називамо проширивање разломка.
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1) Ако нам је задат разломак

ak
, односно постоји заједнички делилац k бројиоца и
bk

имениоца, вредност разломка се не мења ако и у бројиоцу и у имениоцу изоставимо
заједнички делилац. Кажемо да је разломак

ak
скраћен бројем k, а поступак
bk

називамо скраћивање разломка.Наведено ученици записују у свеске.
На крају оперативне фазе наставник подсећа ученике. У табеларном поступку за одређивање
NZD (a, b), приметили смо да се он завршава када се испод бројева a и b запишу узајамно
прости бројеви c и d. То значи да за природне бројеве a и b постоје узајамно прости бројеви c
и d тако да важи a = c ∙ NZD (a,b), b= d ∙ NZD (a,b) и NZD (c,d) = 1.
Из наведеног следи

c
a c  NZD  a, b  c
се не може више скратити.

 , а разломак
d
b d  NZD  a, b  d

Кажемо да смо разломак

a
c
скратили до краја, а за разломак
кажемо да је нескратив
b
d

или несводљив. Ако другачије не нагласимо, када скраћујемо разломак подразумевамо да га
скраћујемо до краја. То значи да је скраћивање завршено када добијемо нескратив разломак
једнак задатом разломку. На тај начин бесконачан скуп једнаких разломака представљамо
једним, нескративим разломком, који представља позитиван рационалан број. На бројевној
полуправи једном тачком представљамо произвољан позитиван рационалан број

c
, односно
d

бесконачно много једнаких разломака. На истој правој, као пример, приказујемо рационалан
број 1  2  4 .....
2 4 8
c
Слика 2. Бројевна полуправа: класа еквиваленције разломака 1 и
2 d
c
1 2 4
 
d
2 4 8

0

1

2

У верификативној фази, осим интерактивног резимеа, ученици раде следеће задатке:
Скрати до краја разломке и прикажи их на бројевној полуправи
1485 и
а)
б) 2296 .
1585
1092
4.2. Пример 2
У другом примеру приказујемо пропедевтичку обраду елеменaтa комбинaторике у
реалном контексту (Крекић, 2007).
Школски другови, Брaнко, Петaр, Мирко и Стојaн, требaло би дa поделе између себе двa
поклонa, једну књигу и једно нaливперо. Нaписaли су нa пaпирић својa именa и стaвили су их у
кaпу. Потом су извлaчили, прво име добитникa књиге, a зaтим име добитникa нaливперa.
Нa колико нaчинa су могли добити резултaт, aко после првог извлaчењa нису врaтили име
добитникa?
Анaлизa зaдaткa:
- између четири ученикa требa поделити двa поклонa,
- једaн ученик не може дa добијa обa поклонa.
Моделовaње зaдaткa:
 Нaбрaјaњем:
(Пишемо иницијaле именa!)
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књигa
перо


Б

Б

Б

П

П

П

М

М

М

С

С

С

П
М
С
Методом тaблицa:

Б

М

С

Б

П

С

Б

П

М

књигa
перо

Б

П

М

С

Б

_

БП

БМ

БС

П

ПБ

_

ПМ

ПС

М

МБ

МП

_

МС

С

СБ

СП

СМ

_

 Методом „дрвa“
књигa

перо
П

Б

Б
П

М

М

Б
С
М

С

Б

С
П

П

Одговор: Нa 12 нaчинa су могли добити резултaт
Дакле, евидентно је да су добијена решења зaдaткa у свaком од начина решавања међусобно
С
М
еквивалентна.

Закључак
У циљу афирмације пропедевтичког облика учења, у раду смо се бавили теоријским и
практичним аспектима пропедевтичке обраде неких математичких садржаја у млађим
разредима основне школе. Притом, првенствено смо разрадили психолошко-педагошке
аспекте организације пропедевтичке обраде. У складу са описаном потребом ,,...увођења нових
и квалитетних методички трансформисаних математичких садржаја који су у функцији
бржег и ефикаснијег основног математичког образовања...“ (Rоs 1994:37), теоријски,
практично смо потврдили да се наведено односи и на пропедевтичко проширивање појма
разломка, као и основних елемената комбинаторике. Првенствено смо се фокусирали на
приказ конкретних примера за одређивање егземплара, као најбитније основе за примену
егземпларне или проблемске наставе (пример или скуп примера) при обради наставних
јединица. Теоријско потврђивање резултата рада евалуирано је анализом предложених
методичких оквира са одговарајућим моделима пропедевтичке обраде, као и на емпиријски
део истраживања у вези са докторским дисертацијама коаутора овог рада.
Анализом реализованих часова и статистичком обрадом података, они су закључили да је
остварен висок ниво пропедевтичког формирања појма разломка, као и елемената
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комбинаторике, у предвиђеним програмским оквирима. Другим речима, структура и садржај
часова су максимално усклађени са дидактичким принципима, посебно свесне активности и
рационалности. Применом савремених дидактичких система, наставних метода, облика и
средстава остварена је боља мотивација ученика и значајно бољи исходи наставе и учења.
Повећана заинтересованост и пажња ученика у деловима часа пропедевтичке обраде указује
на значај примене пропедевтичке наставе, као и њен допринос повећању мотивисаности
ученика за учење математике.
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THE QUALITY FUNCTION OF ADAPTIVE PEDAGOGY IN PREPARATORY STUDIES
OF MATEMATICAL CONTENT
PINTER KREKIĆ VALERIJA, LAZIĆ BOJAN, MRĐA MIRELA
Summary
From the earliest stages of life, children are able to propaedeuticly form different mathematical
concepts. Some of the basic ones are terms in geometry in real three dimensional space, e.g.
geometrical shapes of objects and their mutual relation. However, for their proper formation we use a
basis of course and direction of space dimensions: height, width and length. For proper formation of
the concept of number the basis are: set, mapping and unit. In younger classes of elementary school,
we are able to propaedeuticly expand decimal contents and introduce contents of combinatorics,
probability and statistics.
This paper addresses important psychological and pedagogical aspects which are highly significant
in aspect of application to propaedeutical learning of mathematical content. At the same time, we
start from the results of contemporary research in the domain of the adaptive pedagogy and
theoretical basis of propaedeutical studying. This paper approaches methodically to the propaedeutic
studies, applying interactive teaching/studies, using the methods of this paper`s co-author. Based on
that, a suggestion of particular methods was made, using models with propaedeutical introduction of
decimals and combinatorics contained within, which has been empirically evaluated.
Keywords: adaptive pedagogy, interactive mathematics class, propaedeutical studies, empirical
evaluation
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A TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM ÓRA BEFEJEZŐ RÉSZE
SZALMA TIBOR, PINTÉR NORBERT
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Mentor: Major Lenke
Összefoglaló
Az órát módszertanilag három részre osztjuk fel: bevezető, központi és befejező rész.
A befejező rész célja az, amelyben a gyermekek segítségével beszélgetés vagy játék formájában
összefoglalhatjuk és rendszerezhetjük a tanult anyagot. Ezt legeredményesebben játék keretein belül
valósíthatjuk meg. A játék segítségével kielégíthetjük a gyermekek játék igényét. Fontos, hogy
ismertessük a játékszabályokat annak érdekében, hogy elkerüljük a játék megszakítását. Nem árt próba
játékot tartani, ahol a gyerekek rögzítik magukban a szabályokat.
Ide tartozik még a házi feladat kiosztása. Pontosan fogalmazzuk meg, mi a feladat magyarázzuk el mit
várunk el. Mindig csak a tanult anyaggal kapcsolatban osszunk ki házi feladatot, de ügyeljünk, hogy
ne terheljük meg őket, csak amennyire szükség van rá. Lehetőleg olyan feladatok legyenek, amelynél
nem kell a szülők segítségét igénybe venniük.
Adhatunk nekik vázlatot, mely nagy vonalakban összefoglalja az óra anyagát. Ezt megoldhatjuk két
féleképpen. Az első, hogy készítünk vázlatot, melyben az órán elhangzott kulcsszavakat emeljük ki,
mely segítségével feleleveníthetik az órán tanultakat. A második módszerben az ő feladatuk az
általunk várt kulcsszavakat leírni. Kikérhetjük a gyerekek véleményét arról, hogy hogyan érezték
magukat az órán. Megdicsérhetjük őket, ha szépen dolgoztak, ha helyes volt a magatartásuk. Végül
köszönjük meg az órát és köszönjünk el a gyerekektől.
Szalma Tibor mintaórájára támaszkodva elemezzük egy konkrét helyzetben a befejező részt:
„Órámon, amit Környezetünkből tartottam, a számítógép volt a tanítási egység. Az óra befejező
részére hagytam az órán elhangzott fogalmak átismétlését. Ezt úgy oldottam meg, hogy vittem egy
plüss macit (amit a gyerekek neveztek el), és kérdés-felelet formájában ismételtük a fontos
fogalmakat, oly módon, hogy valakinek odadobtam a macit, ő válaszolt a kérdésemre, és így tovább,
amíg a végére nem értünk. Ezután kiosztottam jegyzetet, amin látható volt a számítógép, és a részei
meg voltak számozva. A számokhoz a részek neveit kellett odaírniuk házi feladatra. A jegyzetet a
füzetbe ragasztották, így bármikor előkereshetik, ha szükség van rá. Végül értékeltük az órát és
elbúcsúztunk.”
Kulcsszavak: befejező rész, összefoglalás, rendszerezés, házi feladat, játék, dicséret, elköszönés.
1. Bevezető
A természet és társadalom tanórákon is, ahogy a többi órán, az órát három fő részre tagolhatjuk:
bevezető, központi, és befejező részre.
Mivel ebben a munkánkban csupán a befejező rész sajátosságai és elemzése és a gyakorlatban való
helyes kivitelezés a fő szempontunk, ezért csak erre fektetjük a hangsúlyt. Persze tudjuk, hogy a
befejező része az órának csak akkor lehet sikeres, ha az előzőekben a gyerekek kellően motiválva
voltak és elsajátították az anyagot, ezért ez a rész inkább csak levezetés, megerősítésként szolgál,
mintsem itt végezzék a legnagyobb munkát és itt legyenek a legaktívabbak.
A továbbiakban összpontosítunk azokra a szempontokra, amiket leginkább szükséges beleraknunk a
befejező részbe. Ilyen módon nagyon fontos, hogy a már meglévő anyagot rendszereznünk és
rögzítenünk a gyerekeknél. A későbbiekben sor kerül, hogy milyen módon is végezhetjük ezt. A
rögzítés csak akkor eredményes, ha utána a gyakorlatban is alkalmazni tudják a tanultakat. Ezt csakis
úgy érhetjük el, a kitűzött célok mellett folyamatosan motiváljuk a tanulókat és érdeklődésüket
felkeltjük.
Nagyon lényeges megemlítenünk a házi feladat fontosságát. Hogyan is kellene, hogy kinézzen?
Milyen terjedelmű legyen? Kell-e rendszeresen? Ezek megválaszolására is gyakorlati úton próbálunk
eljutni.
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A továbbiakban tehát nézzük meg, mik a legfontosabb szempontok, amik elengedhetetlenek a
Természet és társadalom óra befejező részéhez.
2. A Rögzítés és rendszerezés
A rögzítés alatt azt az oktatási és didaktikai feladatot értjük, amikor az új anyag megszilárdítása a
fő cél. Ilyen módon a tanulók emlékezetükbe vésik azokat az alapvető tényeket, adatokat,
kulcsfontosságú szavakat, melyek segítségével könnyen visszaidézhetik a már tanultakat. A tanító az
ismétlés segítségével teljes képet kaphat arról, hogy az óra sikeres volt vagy sem. (Czékus–Major–
Horák, 2013)
Általában a rögzítést és a rendszerezést együtt szokták említeni, mivel sok esetben nem választható el
egymástól. A tanulók újonnan szerzett ismeretei még gyengék és nem képesek a már meglévő
tudáshoz kapcsolni az új ismereteket, ami miatt gyorsan elfelejtik. A rendszerezés és rögzítés az
oktatás egészében jelen kell, hogy legyen, és folyamatosan ismételnünk kell a tanultakat.
Sajnos ezt a fajta megszilárdítást félbeszakítja a csengőszó, vagyis véget ér az óra. Ilyenkor a
tanulóknak otthon kell átismételni a tanultakat, ami különböző bonyodalmakkal járhat. Először is a
tanulók otthon nincsenek motiválva, így máris csekélyebb kedvel állnak a tanulásnak, valamint akkor
állnak a tanulásnak, mikor már a tanultak jelentős részét elfelejtették. Másodszor, a megszilárdítás
hatásfoka igen csekély és nem is tudják saját magukat leellenőrizni, inkább csak reprodukciónak, vagy
magolásnak leehet mondani, de nem értelmezik a tanultakat. Ezért lényeges még az órán felidézni az
új ismeretanyagokat. (Czékus–Major–Horák, 2013)
Az oktatásban négy féle rögzítést különböztetünk meg az szerint, hogy hol helyezkedik el:
(1) Elsődleges rögzítés: Azonnali ismétlés egy új anyag feldolgozása végén. Ezt a rögzítést
alkalmazhatjuk úgy, hogy időközönként az óra lefolyása alatt vissza- és visszatérünk, ez lenne a
szakaszos rögzítés. Itt használhatjuk a rögzítést csak szóbeli módon, de írásban is, ami a tanulókat a
jegyzetelésre serkenti és a későbbi tanulásnál megkönnyíti a tanulást a számukra.. Alkalmazhatjuk a
rögzítést úgy is, hogy az óra végén átismételjük az egész átvett anyagot, amit összefoglaló ismétlésnek
nevezünk.
(2) Folyamatos rögzítés: Végig kíséri az új anyag tanulását és folyamatos rögzítést biztosít. Itt
meg kell említenünk a logikai rögzítést, amely segít a már korábban tanultakkal összekapcsolni az új
anyagrészt.
(3) Befejező rögzítés: Egy- egy témakör lezárásakor kerül rá sor. Általában ismétlőrákon szoktuk
alkalmazni és sokszor több órát is igénybe vehet. Azonban alkalmazzuk tanév végén is az eddig
megtanultak helyes sorrendben való rögzítését is.
(4) Alkalmazó rögzítés: Ez olyan rögzítési mód, amikor a gyerekekkel gyakorlati módon
ismertetjük meg az anyagot.
A rendszerezés és rögzítésnek mindig olyan módját kell választanunk, ami átlátható és érdekes a
gyerekeknek.
Ilyenek a logikai játékok, amelyek igen élvezetessé tehetik az új anyagok rögzítését. Oda kell azonban
figyelnünk, hogy érthető és gyorsan játszható játékokat válasszunk, mivel nem szabad kifutnunk az
időből. Itt alkalmazhatunk keresztrejtvényeket, találós kérdéseket, de korrelálhatunk más
tantárgyakkal is, amelyek kapcsolódhatnak a tanítási egységünkhöz, mint a zene vagy a
képzőművészet. Ne felejtsük el, a gyerekeket játékkal taníthatunk meg legkönnyebben a tanulni valót,
ezért érdekesen és tanító célzattal használjuk őket.
A vázlatírás, vagy vázlatos rajz is eredményes lehet, hiszen a kulcsfontosságú szavak kiemelésével
átlátható az egész anyag pár szóban és ezek segítségével könnyen és gyorsan megszilárdíthatjuk a
tanultakat. Mindenképpen a kiosztott házi feladat is a rögzítést kell, hogy szolgálja ezért csak is olyan
otthoni feladatokat osszunk ki, amit meg tudnak egyedül oldani, szülői segítség nélkül és rögzíthető
vele a tudás.
Modellek, makettek vagy digitális taneszközök segítségével nagyon hatásos lehet rendszerezése és a
rögzítése az anyagnak. A modell és maketteknél figyeljünk oda, hogy biztonságosak legyenek.
Gondolok itt az elektromos és mechanikus makettekre, melyeknél fizikai veszélyforrás lép életbe. Ne
hagyjuk, hogy a diákok engedély nélkül piszkálják a taneszközöket és csak is arra a célra használjuk,
amire meg lettek építve. Viszont, ha működésszerűen alkalmazzuk nagyon látványos és maradandó
élményeket nyújthat a tanulóknak. A digitális eszközök, mint a projektor, számítógép, hanganyagok,
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videók, interaktív tábla is komoly rögzítési lehetőség. Gondoljunk csak bele milyen élvezettel
játszanak egy oktató játékot a gyerekek például egy Smart interaktív táblán, ha elkészítjük nekik.
Adhatunk még nekik feladatlapokat, melyekre az órán tanultakkal kapcsolatos kérdéseket, találós
kérdéseket, keresztrejtvényeket, különböző érdeklődést felkeltő feladatokat rakunk.
3. Visszacsatolás
Az ismeretek elsajátítása és rögzítése nem elég. A megértés mellett az új ismereteket alkalmazni
is tudni kell, ami csak akkor érvényesül, ha a gyerek a gyakorlatban is szembesül az adott tananyaggal.
Az új anyagok feldolgozása mellett a régieket folyamatosan elevenítsük, gyakoroltassuk, alakítsunk ki
új készségeket, hogy még jobban rögzülni tudjon az anyag. Nagyon nagy jelentősége van a
reproduktív készségek elsajátításának, ami a személyes higiéniában és az alapvető egészségügyi
szokások kialakításában játszik fontos szerepet. Ám a produktív készségek sem elhanyagolhatóak,
amik a különböző növények, állatok ápolása, gondozása és más egyebet jelent.
A gyerekekkel fontos elsajátítani azokat az elveket, amelyek az ok- okozati kérdéseket vonnak maguk
után, például ha bele rakod a kezed a tűzbe megsütöd magad. Ha az alapvető alkalmazási készségeket
elsajátítjuk és ráébresszük a gyerekeket arra, hogy mindennek van következménye az nagyon jó út az
önállóságra nevelésre. (Czékus–Major–Horák, 2013)
A gyakorlatiasságra való nevelés az, hogy a gyerekekben helyes szokások alakuljanak ki. Tehát a
tanító megmutatja, hogy hogyan is sajátíthatóak el ezek a szokások, de a gyakoroltatás a szülők
feladata. Amikor a gyerekek jól végzik el a feladatukat, legyen az akár a tanító által megszabott
feladat, vagy szülő által kiszabott munka, akkor a gyerekeknek sikerélményük van és meg kell
dicsérnünk őket. A dicséret nagyon fontos, hiszen mi is visszajelzünk nekik, hogy helyesen dolgoztak
és a későbbiekben egyfajta intrinzik motívum, vagyis belső motiváció arra, hogy nekilássanak egy
feladathoz. (Démuth, 2006)
A gyakorlati alkalmazásokhoz a tanító alkalmazhatja például a tanteremben lévő növényeket, esetleg
hozhat be egy kabala állatocskát, élősarkot hozhat létre, kerti munkákra invitálhatja a gyerekeket. Ezt
az élet közeliség elvének nevezhetnénk.
Gyakran használhatjuk visszacsatolásnál a nyelvi játékokat, melyek verbális feladatok, de
használhatunk szerepjátékokat is, amelyek nagyon közkedveltek a gyerekeknél. Főként a fiatalabb
korosztályoknál érdemes alkalmazni és fontos, hogy mindenkinek jusson valamilyen szerep, ne
maradjon ki senki a játékból.
A rajzolás is lehet egyfajta visszacsatolás a tanítónak, főként, ha didaktikai célzata van.
4. A teljesítmény mérése és értékelése
Akkor tudunk kellően megbizonyosodni arról, hogy az anyag fel lett dolgozva kellően, ha a
gyerekekben minőségileg és mennyiségileg is látjuk, hogy elsajátították a tanultakat.
A teljesítmény mérése és értékelése egy nagyon fontos momentuma az oktatásnak, hiszen nélküle nem
tudnánk felmérni a gyermekek tudását. Ezeket az értékeléseket az óra egészében figyelnünk kell, de
főként a bevezető rész vagy pedig az ellenőrző óra alkalmával végezzük el. Azonban kötelesek
vagyunk szünetben is szemmel tartani a tanulókat, hogy mosnak-e kezet, megfelelően esznek-e,
ápoltak-e stb.
Az értékelésnek fontos szerepe van a természet és társadalom órákon. Nagyon fontos, hogy dicsérjük a
gyerekeket, hogy minél jobban teljesítsenek. Az értékelésnél pedig ne összehasonlítást végezzünk a
gyerekeknél, hanem próbáljunk minél differenciáltabb feladatok segítségével elemezni, hogy ki
hogyan és mennyit fejlődött. Ez azért fontos, hogy a le maradottabb diák és az átlagon felüli is
tudjanak haladni. Állapítsuk meg, milyen érdeklődést mutatnak a tantárgy iránt.
A tesztek összeállításánál mire is kell figyelnünk?
– A tesztekben ne túl nehéz feladatokat adjunk.
– Könnyebb feladatokkal kezdjünk és haladjunk a nehezebbek felé.
– Legyenek minél érthetőbbek a megadott feladatok.
– Minden tanuló azonos feladatokat kapjon.
– A feladatok ne legyenek tankönyvi anyag kérdései.
– A pontozás legyen feltüntetve minden feladatnál.
– Az osztályzási skála legyen a teszt végén.
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Az osztályzat sok elemet kell, hogy tartalmazzon, hogy minél teljesebb képet kapjunk egy- egy tanuló
tudásáról. Ezek a megfigyelés, az összehasonlítás, az aktivitás, az érdeklődés, a következtetés, az
írásbeli munka, a feladatlapok, a gyűjtemények stb. (Czékus–Major–Horák, 2013).
5. A házi feladat
A házi feladatok a tanítási órákon kívüli legáltalánosabb feladatok, melyeket a tanulók
végezhetnek. Minden házi feladat sorolható csoportba:
(1) Előkészítő feladatok
(2) Kiegészítő feladatok
(3) Ellenőrző feladatok
(4) Korrektív feladatok
(5) Kreatív feladatok
(6) Fakultatív feladatok
Az alsóbb osztályokban adjunk a gyerekeknek produktívabb feladatot, olyat, amely a tananyag
rögzítésére szolgál. Általában az óra befejező részének végén szoktuk kiosztani a házi feladatokat.
Kutatások szerint (Walberg–Paschal, 1995) azok a gyerekek, akik nem csináltak házi feladatot 50%osan teljesítettek, viszont akik készítettek házi feladatot, azok 65%-os teljesítményt produkáltak. Ez a
felmérés szerint, ha csekély értelemben is, de házi feladatot kell adni a tanulóknak, hiszen felelősebb
és önállóbb lesz tőle a gyerek. Viszont fontos, hogy ne a szülőknek adjuk a feladatot, hanem olyan
jellegű legyen, amit a gyermek is szívesen megold és a következő óra bevezető részében át is tudunk
ellenőrizni.
A házi feladat lehet szóbeli, írásbeli vagy gyakorlati, abból a szempontból, hogy hogyan készítse el a
feladatokat.
A befejező rész szerves részeként a házi feladat is hozzájárul az új tanult anyag rögzítéséhez valamint
a visszacsatoláshoz és hozzásegíti a tanulókat a dinamikus tudás elsajátításához.
6. Tapasztalatok a gyakorlatok során
6.1. Földrajzi térkép
A befejező részben kérdés-felelet módszerével lehet átismételni az órán tanultakat. Amikor a
gyerekek olyan kérdést kapnak, amire nem tudják a választ, akkor rá kell vezetni őket a helyes
megoldásra. Az óra legvégén ki lehet osztani egy kis emlékeztetőt, összefoglalót az órával
kapcsolatban,hogy megmaradjon nekik, és bármikor belenézhessenek a füzetben.
6.2. Hogyan vezetik az anyagok a hőt
Az óra kísérletekből áll. A befejező részben át kell ismételni, hogy melyik kísérlet miért úgy
sikerült, ahogyan sikerült. Át kell ismételni, hogy mi miből készül és miért. Az órának azt a részét,
hogy mik a hővezetők és hőszigetelők, a táblára felragasztott szókártyákkal lehet átismételni. Az
anyagok nevei legyenek összekeverve a táblán, a gyerekeknek pedig szét kell válogatni és a megfelelő
oszlopba kell rakniuk a kártyákat. Az óra végén ki lehet osztani egy összefoglalót, amit be kell
ragasztani a füzetbe. Ide csak a legfontosabb dolgokat kell feljegyezni.
6.3. Azonos anyag, különböző termék, különböző termék, azonos anyag
Az ismétlést meg lehet oldani játékosan, akár versenyszerű játékkal.Oda kell figyelni az
időbeosztásra, mivel sok mindent átölel a téma. Inkább kevesebbet kell átvenni, de azt részletesen,
aprólékosan. Viszont érdekes a gyerekeknek ha játszva tanulnak és ha szemléltető eszközöket hoznak
nekik.
6.4. Növények
A befejező részben összegezni kell a növények élőhelyeit, bemutatni őket képek alapján. Ezután a
gyerekek csoportokban elkészíthetik hamerra a különböző növények élőhelyeit és szokásait. Ajánlatos
hermáriumot is alkalmazni, illetve sok szemléltető eszközt.
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6.5. Mesterséges életközösségek
Meg lehet próbálni az órát úgy felépíteni, hogy versenyszerű legyen. Ezzel motiváljuk a
gyerekeket. Jobban odafigyelnek és jobban is viselkednek az órán. Nagyon fontos, hogy az órát a
mindennapjaikhoz kössük. Könnyebben megtanulják és megértik, ha közelebbi példákat hozunk fel és
beszélgetünk róluk.
A befejező részben össze kell foglalni a tanultakat, vagy feladatlappal vagy kérdés-felelet
módszerével. Nem szabad elfelejteni a jutalmazást, dícséretet. Mivel a gyerekek érmeket kaptak a
helyesen megoldott feladatokért, ezért az óra végén ki kell hirdetni az eredményt.
6.6. Közlekedési táblák, és közlekedési szabályok
Az óra központi részét kivitelezhetjükúgy, hogy a gyerekeket csoportokra osztjuk, és kivezetjük
az utcára. Ott megfigyeltetjük, hogy ki hogyan közlekedik. A megfigyelés után felmegyünk a
tanterembe, s a csoportok tagjai elmondják, hogy mit láttak. Ez nagyon jó módszer, mert mindenki
hozzá tud szólni, s a saját véleményét el tudja mondani. Az óra végén igaz-hamis játékot játszhatnak.
A megoldás hallatán közlekedési jelekkel mutathatják, hogy igaz vagy hamis az állítás. Oda kell
figyelni, hogy ne egymást utánozzák, hanem gondolkodjanak.
6.7. A Nap hatása az élővilágra
Az óra befejező részében feladatlapot lehet adni a gyerekeknek. Oda kell figyelni, hogy ha párban
dolgoznak, akkor csak egy feladatlapot adjunk 2 gyereknek. Ha mindenki kap feladatlapot, akkor
előfordulhat, hogy nem lesznek hajlandók párban dolgozni, hanem csak a sajátjukat oldják. A befejező
részben ajánlatos minél játékosabb megoldást választani, mert ha játékról van szó, akkor a
gyerekeknek is nagyobb kedvük van az ismétléshez.
6.8. Az erdő
Erre a tanítási egységre legajánlatosabb kivezetni a gyerekeket az erdőbe, ha meg lehet oldani.
Ott be kell mutatni az erdő jellegzetes növényeit, állatait. Az óra befejező részében játszhatnak a
játszótéren(ha található a közelben), majd a hazafelé úton át kell ismételni, hogy mit tanultak, milyen
növényeket néztek meg.
6.9. Milyen hatással van a hő az anyagokra?
Mivel az óra nagy részét kísérletek töltik ki,ezért a kísérleteknél látottakat kell átismételni a
befejező részben. Előfordult olyan, hogy kapott minden diák egy pálcát, amelynek a végén piros és
zöld köröcske volt. Ha igaz állítást mondtak, akkor a zöld köröcskét kellett felmutatni a pálcán,ha
hamisat akkor a pirosat. Nem valami bevált módszer az ismétlésre, mert bármikor megfordítják a
pálcát és nem a fejüket törik, hanem azt nézik, hogy ki melyik felével emeli fel a pálcáját. Ezért
hatékonyabb módszert kell választani az ismétlésre.
6.10 Az élőlények közös tulajdonságai
A fő részben érdemes csoportokban készíttetni plakátokat. Azokat a befejező részben
bemutathatják, és ezzel megtörténik az ismétlés. Ez nagyon jó ismétlési módszer, mert a panóra
felragasztott képek lekötik a gyerekek figyelmét és egymásra is figyelnek. Közbe is szólhatnak, ha
valami fontos eszükbe jut. Ezek által biztosak lehetünk abban, hogy a gyerekek megjegyzik a
tanultakat.
6.11 Háziállatok és vadállatok
Elég nagy egység, így figyelni kell, hogy a befejező részre megfelelő idő jusson. Az óra folyamán
el kell mondani, hogy az állatoknak hogy hívják a kicsinyeit . Az óra végén egy erről szóló dalt be
lehet tenni ismétlésképp, hogy leellenőrizzék, jól tudták-e (A videóban házi és vadállatok kicsinyei
egyaránt szerepelhetnek).
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6.12 Mi mindent csinálok napközben?
Ez a tanítási egység nagyon közel áll a gyemekek hétköznapjaihoz. A befejező részben igazhamis játék helyett lehet kérdés-felelet módserével ismételni. Erre néhány perc is elég. Fel kell
készülni kérdésekkel, hogy ne az órán rögtönözzünk, mert előfordulhat, hogy nem lesznek a kérdések
fejlesztő jellegűek, esetleg a gyerekek elvesztik a figyelmüket.
6.13 Miért ilyen a testem?
A befejező részt egy játékkal könnyen meg lehet oldani. Valaki kimegy, megsúgunk neki egy
állatnevet, neki pedig annak viselkedését kell leutánoznia. Nem szabad beszélni, csak elmutogatni,
hogy hány lába van, milyen a csőre, szája.. A többieknek ki kell találniuk, hogy melyik állatról van
szó.Amikor kitalálták, átismételték, hogy miért van olyan teste amilyen. Egyedüli probléma az lehet,
hogy nem tudja mindenki elmutogatni az adott állatot, és ezzel sok idő elveszhet. Segíteni kell nekik a
mutogatásban, ha probléma adódik.
6.14 A növények részei és szaporodása
Az ismétlést meg lehet oldani szóbuborékokkal. Egy hammerra rajzolhatunk egy fát, amire rá kell
ragasztaniuk a szóbuborékokat. Azokon a fa részei vannak feltüntetve, és a megfelelő helyre kell
ragasztaniuk. Hatékony megoldás az ismétlésre, vizuális, és ennek köszönhetően a gyerekeknek az
emlékezetében marad.
6.15 A test
Az órán át kell ismételni és meg kell nevezni a testünk legfőbb részeit. A testrészek pontos
helyének megnevezését egy játékos mondókával gyakorolhatjuk. A test részeit egy hammerlapon
jelölhetjük be, amelyre előzőleg egy gyerek ráfekszik és körberajzoljuk, hogy jobban érezzék a
többiek is, hogy nem valamilyen megfoghatatlan dologról, hanem a saját testükről szól az óra. Ezt
követően egy igaz-hamis játékot játszhatunk. Mondunk egy állítást, pl: "A fej a nyakon helyezkedik
el", ha igaz az állítás, akkor a gyerekeknek fel kell állniuk, ha viszont helytelen, akkor le kell
guggolniuk. Ez a játék itt alkalmazható, mivel a téma közel áll a gyerekekhez, és nem kell sokat
gondolkozniuk a megoldáson, ezért nem fordul majd elő, hogy egymást utánozzák.
6.16 A napszakok és a napi tevékenységek
A napszakok megnevezése némi gondot okozhat a gyerekeknek. Nem is kifejezetten a
megnevezés, hanem az időrendi meghatározás. Az óra befejező részében át kell ismételni a napszakok
megnevezéseit, melyik után melyik következik. Össze kell kötni a hétköznapjaikkal és így
könnyebben fog nekik menni. Alkalmazhatunk csoportmunkát is.
6.17 Háziállatok és kerti növények
Az óra befejező részében lehet készíteni egy makettot, amely egy tanyaudvarra van mintázva. A
feladat legyen az, hogy az állatokat és növényeket a megfelelő részre helyezzék el. Minden
alkalommal, amikor valamit a megfelelő helyre tesz egy tanuló, felteszünk neki egy kérdést a
tanultakkal kapcsolatban. Ez a játék 1O percet vegyen igénybe. Figyelnünk kell, hogy a pácikák
megfelelő magasságúak legyenek. Például az állatokat ne olyan magas pálcára tegyük, mint a fákat.
6.18 Növények
Az óra befejező részére készíthetünk élőhelyeket, amiket egy hammerra rajzolunk. Erre a
megfelelő növények képét kell felragasztani. Kérdéseket kell feltenni minden egyes kép
felragasztásánál. Fontos, hogy mindennek alaposan utánanézzünk.
6.19 Szárazföldi életközösségek
Itt a befejező részre valami versenyszerű feladatot kell alkalmazni. Feladatlapot adhatunk, amit
egyedül töltenek ki. Fontos, hogy közösen leellenőrizzük a feladatlapot, hogy mindenkinek a helyes
válasz legyen beírva. Azért is jó a feladatlap mert be tudják ragasztani a füzetükbe, mint egy
összefoglalót.
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6.20 Számítógép
Az óra befejező részében át lehet ismételni a tanultakat úgy, hogy viszünk egy plüss macit, amit
elnevezhetnek.Ezután odadobjuk valamely gyermeknek, felteszünk egy kérdést, neki pedig válaszolnia
kell rá, utána pedig visszadobja a macit. Az óra végén kioszthatunk egy feladatlapot, amin a
számítógép képe található és a gyermekeknek be kell írniuk a számítógép részeit. Ezt beragaszthatják
a füzetbe és bármikor megnézhetik.
6.21 Az idő, időegységek, évtized, évszázad
A befejező részben egy ismétlő, összegző jellegű feladatlapot adhatunk, amit beragaszthatnak a
füzetükbe. Valamint játékosan is megoldhatjuk az ismétlést. Vihetünk be könyveket, amikből meg kell
keresniük a kiadási évet. Meg kell mondaniuk, hogy melyik évszázadban íródott, vagy időbeli
sorrendbe rakhatják őket.
6.22 A levegő és az élővilág
Az órán k sérleteket végzünk. Ezért az óra végén meg kell beszélni, át kell ismételni a tanultakat.
Ezt lehet kérdés-felelet formájában, mivel nem valószínű, hogy sok időnk marad rá.
7. Befejező rész
Az óra befejező részében az óra anyagát ismételjük át. Erre van, hogy több, van, hogy kevesebb
idő jut majd. Érdemes játékosan ismételni. Viszont ha látjuk, hogy kifutunk az időből, akkor érdemes
eltérni az óravázlattól és csak néhány szóban ismételni. Ha jól betervezzük az órát, akkor erre nem lesz
szükség. Azt be kell látnunk, hogy az óra vége felé a gyerekek figyelme egyre csökken, tehát ne
várjunk tőlük olyan aktivitást, mint az óra első felében. Összefoglalásul annyit mondanánk, hogy ha
lehet, akkor minél játékosabban oldjuk meg az ismétlést a befejező részben, az igaz-hamis játékot
kihagyhatjuk, valamint ajánlatos egy összefoglaló-rendszerező feladatlapot adni, amit beragaszthatnak
a füzetbe.
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THE FINISHING PART OF THE CLASS
TIBOR SZALMA, NORBERT PINTÉR
Mentor: Lenke Major
Summary
We split the class methodologycally to 3 part: initial, central and final part. The point of the final
part allows you the help of the children to be summarized in the form of conversations or games and
organize the studied materials. This can be carried out effectively within the game. The game can be
met the children's play needs. It is important to explain the rules of the game in order to avoid
interruption of the game. No harm in trying to practice, where the children can face the rules
It also includes the assignment of homework. Formulate exactly what is the job and explain what wee
xpect from them. We have to distribue the homework only with the studied material, take care to do
not charge them just as it is needed. Try to chose the tasks which do not require any help from the
parents.
Give them sketches, which broadly summarizes the lesson materials. It can be solved in two ways. The
first is to prepare sketche which contains the highlighted keywords that said in the class which can
help to revive the lessons that learned.In the second method their task is to describe the keywords that
we expected. May seek the response of children about how they felt in the class. We can laud the mif
they worked nicely, if they had correct behavior. At the end say thank you for the class and say hello
to the children.
Lets analyze a final part basedon Tibor Szalma’s sampleclass: „On my class ,that I kept from
Environment, the teaching unit was the computer. I left to the end of the classthe look back from the
concepts that said in the class. The solution was that I took a teddybear (what the children named) and
repeated the important concepts in the form of questions and answers in a form that I threw the bear to
someone, he answered to my question and soon untill we reached while we didnt reach at the end.
Then I distributed the sketches, a computer was on it and the pieces were numbered. The homework
was that they had to name the numbers. They stucked it into their exercise book, it is allowing them to
retrieve when its needed. Eventually we evaluated the class and we said good-bye.”
Keywords: final part, summary, organization, homework, game, laud, goodbye.
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GYAKORLATI TAPASZTALATOK A TANESZKÖZÖK
ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
RÓZSA RAMÓNA, SZALMA IZABELLA
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Mentor: Major lenke
Összefoglaló
A taneszközök használata a tanításban egyidejűnek tekinthető a tanítással. Gondoljunk csak a
mezopotámiai abakuszra, vagy az első számolótáblákra az ókori Görögországból. A taneszközök a
tanulók és a tanító munkájának segítését, könnyítését teszi lehetővé. A taneszközök egy része a
hagyományokhoz köthető: nehéz lenne a tanítást elképzelni könyv nélkül. A technika fejlődése
azonban nagy hatással van az oktatásra, mert előbb-utóbb bekerülnek az iskolába a kornak megfelelő
taneszközök, amelyek tükrözik a kor aktuális fejlettségi szintjét: gondoljunk csak a számítógépekre,
kivetítőkre, különböző programokra,stb. A taneszközöket több szempont alapján csoportosíthatjuk:
egyrészt aszerint, hogy melyik érzékszervi csatornánkra gyakorol hatást; másrészt aszerint, hogy ki
használja. Mindkét csoportosítás további pontokat foglal magába. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a
tanítók megfelelő módon tudják használni a taneszközöket, hogy ki tudják helyesen választani a
megfelelő taneszközt az adott témához, valamint hogy azt valóban segítségként tudják használni a
tanórákon. Intézményünkben a negyedik évfolyamon járnak a tanulók az általános iskolákba
módszertani gyakorlatra. Az összegyűjtött kép- és videóanyagaikkal megpróbálják alátámasztani,
hogy a taneszközök hogyan lehetnek segédeszközök a tanórákon.
Kulcsszavak: általános iskola, oktatási eszközök, környezetünk, természet és társadalom
1. Bevezető
A taneszközök használata egyidős a tanítással. Az élőszavas tanítást mindig segítették és
kiegészítették az eredeti tárgyak, használati eszközök, majd a könyvek, kéziratok, képek, modellek,
laboratóriumi eszközök, stb. Vannak hagyományos taneszközök (például a könyv), amelyek még ma
is állandóak az oktatásban, de a taneszközök is állandó megújulásban vannak. A technikai fejlődés
nyomon követhető a taneszközök esetében is. Az első taneszközök nagyon egyszerűek, primitívek
voltak, de máig megtalálhatóak az oktatásban. Ezek az egyszerű eszközök, mint a tábla, a gyümölcsök,
egyszerű munkaeszközök, stb. A legismertebb ókori taneszköz az abakusz, amely mezopotámiai
eredetű, de megemlíthetjük a Phütagorasz-féle számolótáblákat is, melyek az ókori Görögországban
voltak használatosak. A legnagyobb technikai fejlődés, amely alapvetően hatalmas hatást gyakorolt
mint a világra, úgy az oktatásra is, az a könyvnyomtatás feltalálása volt a 15.században. Ezután
hatalmas fellendülés kezdődött a tudományokban, s a taneszközök is gyarapodni kezdtek:
- a 16-17. században a természettudományok fellendülése: szemléltető és kísérleti eszközök a
természettudományos tantárgyakhoz, mint a biológia, kémia, fizika, földrajz.
- a 17. századtól kulcsfontosságú szerepet kapott a szemléltetés, s a szemléltetőeszközök száma
azóta is egyre jobban gyarapodik, központi szerepet foglalnak el a tanórákon.
- a 18-19. században terjedtek el a könyvek (már régebben is megvoltak, de akkor kerülhettek a
tanulók kezeibe is), földgömbök, falitérképek.
- a 19. században találták fel a mozgófilmet, ami szintén bekerült az oktatásba, mint taneszköz.
- a 19-20. században megjelent a programozott oktatás is, az oktatógépek.
A taneszközök használata már a kezdetektől azt a célt szolgálta, hogy segítse a tanítást és a tanulást.
Nem csak a tanítást könnyíti meg azzal, hogy kiegészíti, érthetőbbé és megfoghatóvá teszi a
tananyagot, de a tanulás is egy új formát nyer, a tanulók összeköthetik az elméleti tudásukat a
gyakorlatiakkal, könnyebben fel tudják idézni a tanultakat, s ne felejtsük el azt sem, hogy a tanulókat
az életre készítjük fel, ezért minél közelebb kell őket vinnünk hozzá. A továbbiakban ismertetjük a
taneszközök nemzedékeit, valamint rátérünk a taneszközök alkalmazásával kapcsolatos
tapasztalatokra.
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2. A taneszközök csoportosításai
A taneszközöket (akár tetszés szerint ) több módon csoportosítani tudjuk. A legismertebb
csoportosítás W. Schramm nevéhez kötődik, aki 4 nemzedékbe sorolta a taneszközöket, ezek:
- első nemzedék: azok a taneszközök, amelyek elkészítése és bemutatása nem igényel gépi
segítséget. Ilyenek: kéziratok, festmények, rajzok
- második nemzedék: azok a taneszközök, melyek elkészítéséhez gépi eszközök szükségesek, de
bemutatásukhoz nem. Ilyenek: (tan)könyv, térkép, nyomtatott média
- harmadik nemzedék: azok a taneszközök, amelyek előállításához és bemutatásához egyaránt
szükséges gépi berendezés használata. Ilyenek: filmvetítés, digitális hanganyag
- negyedik nemzedék: azok a taneszközök, amelyek -irányítani- tudják a tanulás menetét.
Ilyenek: számítógépek,oktatóprogramok,számítógépes játékok
Ma már kialakult ötödik nemzedék is, amelyre az jellemző, hogy olyan digitális taneszközök alkotják,
melyek egymással kommunikálnak, mint az internet és a számítógép, a számítógép és a digitális tábla,
vagy a projektor. Ide a legmodernebb taneszközök sorolhatóak.
A taneszközök csoportosításának még egy formája létezik, amely igyekszik az szerint besorolni a
taneszközöket, hogy hol, mire használják őket, vagy hogy melyik szervünkre vannak hatással
használatukkor. A csoportosítás a következő:
(1) nyomtatott taneszközök:tankönyv, munkafüzet, tanári kézikönyv, szakkönyv
(2) nyomtatott grafikai eszközök: falikép, fénykép, térkép, plakát
(3) auditív információhordozók: hanglemez, hangszalag
(4) vizuális információhordozók: diakép, diafilm, némafilm
(5) audiovizuális információhordozók:hangosfilm,televízió
(6) kísérleti eszközök: kísérleti felszerelés, játékok, logikai eszközök
(7) tanári demonstrációs eszközök:gyűjtemény, preparátumok,munkatermékek kisérleti eszközök,
applikációs (összerakható) eszközök,
mérőeszközök, műszerek, metszetek,
alkatrészek, tárgyak
(8) oktatócsomagok: multimédiás anyagok, oktatóprogramok
(9) oktatástechnikai eszközök : diavetítő, tv, számítógép, digitális tábla, projektor, okostelefon
A felosztásban jól elkülönülnek a különböző eszközök, s itt is egy jól átlátható rendszer rajzolódik ki
elénk. Ez a rendszer tartalmazza a régebbi, ma már kevés helyen alkalmazott taneszközöket is
(pl.:diavetítő), de az újabb eszközöket is. A felosztás elemei állandó újulásban vannak, ezért nem egy
stagnáló felosztásról van szó.
3. A taneszközök kiválasztása
A taneszközök kiválasztásánál a legalapvetőbb feltétel az elérhetőség. Sok iskolában a
taneszközök száma és minősége korlátozott, ezért a tanítónak kell beszereznie, megépítenie őket.
Abban az esetben, ha adottak a taneszközök, akkor néhány szempontot kell szemügyre venni a
kiválasztásuk előtt. Ezek a szempontok:
- a feldolgozandó tananyag,
- idő,
- van-e igény a taneszköz használatára,
- munkaformák,
- a tanulók tulajdonságai (életkor, összetétel, tudásszint),
- a tanító személyigése (tudja-e használni a taneszközt megfelelő módon, hasznosan tudja-e
használni),
- taneszközök kombinációjának lehetősége.
4. Taneszközök a tanítási-tanulási folyamatban
A taneszköz fogalma: a taneszköz információhordozó, médium, oktatási eszköz, oktatási médium,
oktatási segédeszköz, szemléltetőeszköz, tanítási eszköz, tanszer, tanulási forrás: az oktatási
folyamatban felhasználható, az oktatás céljainak elérését segítő tárgy, vagy elektronikus úton
előhívható képi vagy hanginformáció.( Báthory, Zoltán – Falus, Iván 1997. Pedagógiai Lexikon) A
taneszköz mindenképpen egy segédeszköz a tanításban és a tanulásban is. Ha eredményesek akarunk
lenni az oktatásban, tanulóinkat jól fel akarjuk készíteni az életre, akkor nem csak az elméleti
tudnivalókat adjuk át nekik, hanem -a kezükbe- is adjuk a tudást, igyekszünk mindent közelebb vinni
hozzájuk. A taneszközök kiválasztása után alaposan meg kell tervezni a tanóra menetét, számítani kell
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az esetlegesen felvetődő technikai problémákra is. A másik fontos dolog, hogy bármilyen taneszközt is
alkalmazunk, a tanulóknak megfelelő instrukciókat kell adni, a taneszköz használatakor pedig,
mindenkinek lehetőséget kell adni arra, hogy ugyanolyan szinten eljuthassonak az információhoz.
Fontos, hogy a tanulókat minél több módon ismertessük meg a tananyaggal, próbáljunk minél több
taneszközt segítségül hívni. A technika fejlődése az iskolákra is hatalmas hatással van, nem szabad
elfordulni a változások elől, alkalmazni kell az újabb taneszközöket is. Mindenekelőtt motiválni kell a
tanítókat is arra, hogy elfogadják a változásokat és hajlandóak legyenek az új taneszközök
használatára. A vajdasági általános iskolák nagy hányada rendelkezik már digitális táblákkal,
számítógépekkel. A leendő tanítók széleskörű képzést kapnak ezen taneszközök használatára. Nem
szabad azonban összekeverni a jót és a hasznost – egy taneszköz alkalmazását sem szabad a végletekig
alkalmazni, hanem változatossá kell tenni a tanórákat, minél több fajta taneszköz használatára
próbáljunk szert tenni, természetesen a tananyagot, a tanulókat és az adott lehetőségeket figyelembe
véve. A taneszköz használata után lehetőséget kell teremteni a tapasztalatok és vélemények
megbeszélésére is. Ha a taneszköz nem vált be, akkor nem kell tőle rögtön búcsút venni, mert nem
biztos, hogy vele volt gond, hanem az is lehet, hogy a kiválasztási szempontoknál hagytuk valamit
figyelmen kívül.
5. Taneszközök használata a gyakorlatban
Gyakorlataink során nyilvánvalóvá vált, hogy mennyit is jelent a taneszközök használata az
oktatásban. Minden óra menetében ott él és virul az élőszó, de ez mellett a taneszköz megnyilvánulása
nagy segítség tud lenni a tanító számára. Segítségükkel nem csak az oktatás menetét, a tananyag
megértését, de az egész órán folyó aktivitást is fenn tudjuk tartani. Persze fontos, hogy a megfelelő
eszközt használjuk. Ezért is szükséges, hogy a tanítási egységet jól átnézve megfogalmazzuk
magunkban, hogy mi is a célunk, utána mi által tudjuk élvezetessé, érdekessé, érthetővé tenni az órát.
Számos taneszköz közül választhatunk. A mai rohanó világban, a taneszközeink általános szereplője a
Power Pointos bemutatók, amelyeket szinte mindegyik órán igen előszeretettel alkalmazunk, hisz
képeket, szövegeket, videókat tudunk bemutatni általa. Fontos, hogy a képek kiválasztásánál jól
látható, jó minőségűeket válasszunk. Sokszor egy jól kiválasztott kép sokkal többet tud elmondani,
mint az élőszó. Gyakorlataink során, számos órán, megnyilvánult a Power Pointos bemutatók
hatékonysága. Akár az egész óra főszereplője lehet, ha úgy állítjuk össze a tanórát. Összeköthetjük
különböző videókkal, amelyek sokszor hatásosabban, érthetőbben mondja el, illetve mutatja mindazt,
amit órán elmondtunk, vagy magyaráztunk. Ami fontos, ha tehetjük készítsünk önálló videókat, mivel
az egyénileg elkészített videók hordoznak magukban valami pluszt, mégpedig azt, hogy a gyerekek
egy piciny falatot kapnak az előttük álló tanítóról. Érdekes tud lenni, ha maga a tanító a szereplője a
bemutatott videónak. Nagy hasznát tudjuk venni az órán levetített videóknak, a A gyerekek figyelmét
leköti, a tanító magyarázata helyett a gyermekre egy aktív szerep hárul, megfigyelő lesz és saját maga
von le következtetéseket a látottak alapján. Ez mellett gyakorlataink során találkozhattunk olyan
videókkal, amelyeket nem csak egy tanítási egységnél tudjuk felhasználni, hanem számos tananyagnál
illetve, más tantárgyaknál is. Ezáltal fontos a taneszköz több funkciósága.
Prezentációs bemutatók után vannak személyek, akik a képeket nem bemutató által vagy kinyomtatott
színes verzióban szeretik bemutatni. Hatásosabb számukra, ha önállóan, szabad kezűleg rajzolják meg,
vagyunk egy páran. Igaz, több időt vesz igénybe, ha neki állunk és elkezdünk rajzolni, de van benne
valami. Valami ami által, a rajzon keresztül a gyerekek felé sugárzunk, az, hogy szívvel lélekkel
készítjük számukra. Nem azt szeretném mondani ezzel, hogy akik képeket válogatnak össze és azokat
mutatják be, hogy azok nem így cselekszenek. Ők is készülnek, csak más mikor valaki órákon
keresztül rajzol akár egy madarat, akár egy tájat, vagy évszakot. Mikor kitesszük a táblára, a diákok
szó nélkül maradnak, vagy gyönyörködnek, hisz a tanító nekik készítette. Élethű, egész nagyságban
tárulhat eléjük a kép, valamint ezek a rajzok is több funkcióval tudnak bírnak. Akár a motiválásnál,
akár a főrésznél, egész órán, vagy az ismétlésnél, gyakorlásnál fel tudjuk használni. Rajzok mellett
megjelennek a plakátok, pannók, amik szintén magukkal hordozzák a szándékot, hogy a diákoknak
készült és sokszor, ők maguk alakíthatják ki, fejezhetik be akár a plakát, pannó történetét. Egyik órán,
pannó segítségével varázsolták az osztályba az őszt és az erdőben élő állatokat. Tanító néni elkezdte a
pannót kialakítani, de a gyerekek fejezték be. Lelkesedve, örömmel készítették el, ezáltal az ő kezük
munkáját is dicsérjük. Szintén megnyilvánul a több funkciósága, mivel gyakorláskor, motiváláskor,
főrészként, vagy akár az egész órának a szereplője lehet. Mindez attól is függ, hogy milyen szerepet
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adunk neki. Tovább haladva nem csak képek, videók és rajzok a lehetnek az óra főszereplői,
tananyagtól függően sokszor kísérletekkel is találkozhatunk. Jóval több eszköz behozatal nyilvánult
meg és nyilvánul meg, ha az órán kísérleteket mutatunk be. Alapos felkészülésre van szükség, az
eszközök kísérlet előtt történő kipróbálására, hisz amiről a gyerekeknek beszéltünk, mindazok
bizonyítását végezzük el előttük. Fontos, hogy a gyerekek megtapasztalják, és ne csak előtte álljanak
és nézzék. Minden kísérlet előtt megmutatjuk milyen eszközöket fogunk használni, mit fogunk
végezni, mit szeretnénk bizonyítani és felhívjuk a figyelmüket, hogy mire figyeljenek, óvatosságra
intjük őket. De nem elég, hogy mi mindezt elvégezzük, szükséges, hogy őket is belevonni a kísérlet
menetébe, hogy ők is megtapasztalják, átérezzék, mindazt amiről beszéltünk. Ebből kifolyólag érthetik
meg, és jegyzik meg ami el lett mondva az órán, és ami még ilyenkor rendkívül fontos, hogy
aktivitásuk növekvő tendencia felé irányul. Kísérleteink során, saját kezűleg elkészített áramkört vagy
különböző talajfajtákat szemléltető eszközöket készítettek el a tanítók, ami által saját kreativitásuk is
megnyilvánult. Gyakorlataink során érdekes felfedezés volt, mikor az eddig csupán dekorációként
megnyilvánuló lufiról kiderült, hogy az oktatásban is igen nagy szerepe tud lenni. Mégpedig az
elektromosság bemutatásánál. Ennek köszönhetően megtörténhet és megtörténik, hogy az eddig csak
egy funkcióval rendelkező eszközből több funkciós eszköz lesz, amit nagyon szépen tudunk
hasznosítani az oktatásban. Megtörtént, hogy egy olyan órába csöppentünk, ami közelebb állt a mese
világához, mint egy környezetórához. Az egész óra mesére épült, de ez a mese olyan mese volt, ahol a
gyerekek élvezettel, tanultak. Egy kastélyban tanultak, ahol szobákról szobákra haladva, végeztek
különféle kísérleteket. Itt nyilvánul meg, hogy mennyire fontos a tálalás, vagyis a tananyag tálalása és
szervírozása. Amit mi leendőbeli pedagógusok következtetésként megfogalmazhatunk azokból az
órákból merítve, ahol a kísérletek kaptak főszerepet, hogy a gyerekek sokkal könnyebben megértenek
bonyolult folyamatokat is, és sajátjukénak érzik a tananyagot, ha belekóstolnak, hogy miről is van szó.
Kipróbálják, átélik, vagyis 1-2 percre főszerepet kapnak, hozzájárulunk egy új élmény kialakításához,
ami maradandóvá válik.
Nagyon fontos, hogy amit hallanak, azt megtapasztalják, átéljék, ahogy az imént is említettem. Ha
csak tehetjük, hozzunk be eszközöket, végezzünk kísérleteket, vagy készítsünk egy eszközt, ami által
bemutatjuk a tananyag lényegét. De mindenek előtt sosem feledjük el, hogy próbálják ki, pár
másodpercre legyenek rivaldafénybe a gyerekek. Fontos a kísérlet, de ez mellett sokszor olyan tanítási
egységgel találkozunk, aminek főszereplője maga a természet. Ugyebár vannak tanórák, amiket
ajánlatosak, sőt kötelezőek kint a természetben megtartani. De akadnak olyan egységek, amelyek
szintén jó lenne, de lehetetlenség az adott helyen megtartani. Ezáltal, ahogy mondani szokták: „Ha
Mohamed nem megy a hegyhez, akkor a hegy megy Mohamedhez.”, vagyis ha a körülmények nem
adottak, akkor teremtsük meg a környezetet. Akár vízi világról van szó, akár életközösségekről,
talajról, mezőről, vagyis ami a természethez tartozik, ha nem megoldható, hogy a gyerekek szemtől
szemben, élesben láthassák, akkor vigyük be a tanterembe. Ha a természet parányi részét sikerül csak,
de arra a 45percre a diák érezheti, hogy amit tanulnak, amiről magyarázz a tanító, az ott van jelen a
tanteremben. Vízi világról van szó, vigyünk be, halat, növényeket, amelyek a folyópartok mellett,
tavaknál, patakoknál találhatóak, akár ha iszapos, algás vigyük be, mert általuk egy halványi vízi világ
illatát szívhatják be a diákok. Nem elég beszélni róla, mutatni kell, odavarázsolni, hogy fogják meg,
forgassák körbe, figyeljék meg. Egyik óránkon érdekes volt, mikor az egyik csoporttársam halat hozott
be az órára. Igaz, mindegyik gyerek látott, de volt egy varázsa a halnak, hisz az órán van, ott van
velünk szemben, megfigyelhetjük, hogyan mozog, hogyan lélegzik. Növényeket közelebbről
megnézhetjük, érezhették rajta az iszapos állagot, szagot. Egy falatka a való világból. Hatása van. Hisz
a gyermekek aktivitása egész órán megfigyelhető, élményeiket mondhatják el és mondják el, figyelik,
hogy mi fog történi, mit fog csinálni a tanító néni. Az egész órát körbevette a vízi világ, még a házi
feladatot is úgy kapták meg, hogy kihalászták egy dobozból, ami által a vízi világhoz kapcsolódó
tevékenységet is átélhették pár másodpercre. Bármilyen tanítási egységről legyen szó, ami a
természethez köthető vigyünk be az órára egy falatot. Ha például a növények részei a téma,
növényeket, lágyszárút, fás szárút, a gyerekek tanulmányozhatják a különbséget, csoportosan figyelik
meg a hasonlóságokat, különbségeket. Közelebb érzi magához a természetet, hisz kint a szabadban
találkozik növényekkel, de az ő megfigyelése nem tudatos, a tanórán pedig figyelme irányítva van a
fontos részekre, tudatosan megvizsgálják hogyan néz ki, milyen a szára, a levele. A tanórákon ezért
fontos a falatnyi természet becsempészése, hisz ezáltal megtehetik, hogy figyelik, tanulmányozzák és
ezáltal felkelthetjük a figyelmüket a természet iránti szépségre, szeretetre, és a közös munkára. Nincs
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lehetőségünk elmenni egy szántóföldre, erdőbe, hozzuk el az osztályba. Akár faágakat, növényeket,
terméseket, de készíthetünk makettet. Sokan rá sem gondolnak, hogy egy makett készítés milyen
hasznos is tud lenni, és szemléltető eszköznek is megfelelő. Egyik óránkon készült is egy makett, ami
felölelte az erdőt, a szántóföldet és a mező világát. A gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték, és
tanulmányozták az egyszerűen, de nagyszerűen elkészített makettet. Ami még érdekes volt, hogy egy
nagy tálcára volt ráhelyezve három részre osztva, és mindegyik résznél a legjellegzetesebb állatok
voltak a földbe tűzve. Érdekes szemléltető eszköz, hasznos, igaz időbe telik, de ha nem adatik meg a
lehetőség, hogy élesben láthassanak, akkor nagyon jó megoldás tud lenni ennek elkészítése.
Megtörténik, hogy a természetet nem kell az osztályba varázsolnunk, mivel az órát kint a természetben
tartjuk meg. Ha nem is az egész óra, de a fontos momentumok a szabadban valósulnak meg. A
gyerekekben nem csak az egymás iránti tiszteletet, figyelmet, hanem a természet és a munka iránti
tiszteletet is nevelni kell. Ezáltal, amikor olyan tanítási egységet kapunk, ahol a fő eszközünk egy
bokor, fa, vagy bármilyen növény és annak ültetése, fontos, hogy előbb egy szemléltető videóval
bemutassuk, hogyan is kell elvégezni, mert elmagyarázhatjuk, de jobb ha bemutatjuk nekik, hogy mi is
vár ránk. Utána következik a cselekvés, amit videóban láttak, éles helyzetben, kint a szabadban meg is
csináljuk, de nem mi magunk, hanem ő segítségükkel. Szükséges, hogy minden egyes mozdulatot
megmagyarázzunk, hogy mit miért csinálunk, illetve, felhívni a figyelmüket, arra, hogy mi mindenre
kell ügyelniük. Kezükbe adhatjuk a stafétabotot és a mi felügyeletünkkel, irányításunkkal az ültetést
ők végezzék el. Ezáltal átérzik azt, hogy mit tesznek a felnőttek, és milyen érzés az amikor egy új
növénynek életteret biztosítunk. A felhasznált, ez esetben élő eszköz által olyan nevelési célok
valósulnak meg, minthogy: azért, hogy a növény élhessen tenni kell valamit, törődni kell vele és
ápolni, a természet kincs, védeni kell. Ezért is fontos, hogy minél bensőségesebben tálaljuk nekik az
egész történetet. Már a videó láttán elindul bennük az érzés, ami tovább fokozódik amikor
tevékenységet végzik.
A természeten kívül, a mindennapokból is merít a tananyag. Amivel mindennap találkozik a gyermek,
természetes neki, hogy használja, elfogyasztja, de sokszor nem tudják, hogy miből van, hogyan is
hozták létre, miből áll az elkészítése. Történetesen a mindennapi falatunkra, a kenyérre gondolok. Nap
mint nap esszük, találkozunk vele, de vannak köztünk olyanok akik nem tudják, hogy hogyan is
készül. Így van a gyerekeknél is, van olyan is aki tudja, de ma már szinte mindenki csak készen a
polcokon találkozik vele, nem tudják elképzelni hogyan formálódhat valami kenyérré. Egyik
tanóránkat nagy előkészületek előzték meg, mivel a kenyértésztának megfelelő időre van szüksége,
hogy keljen, amit az órán nemigazán várhattunk meg, ezáltal előkészített tészta, a hozzávalók, és a
végtermék, a kenyér voltak az óra főszereplői. Nem elég, az ehhez hasonló óráknál bemutatni, hogy
miből készül és hogy néz ki, hanem szükséges, hogy bemutassuk a folyamatot, amikor is összeáll az
egész, vagyis a részletek is lényegesek. A gyerekek számára érdekes tud lenni, amikor látják, mi
minden szükséges például egy tésztához, hogyan készítjük el, milyen mozgásokkal, milyen
sorrendben, megfoghatják milyen állagú és megnézhetik hogy néz ki egy tészta. Megtörténik, hogy a
teljes folyamat bemutatás nem kivitelezhető, gondolok itt a kenyér sütésére. Ha adott a helyzet, hogy
megsüssük a kelt tésztát, akkor végezzük el, hisz átélhetik a gyerekek, hogy kenyeret sütünk,
figyelhetik a folyamatot. Ha nem adott akkor sem kell csüggedni, akkor bemutatjuk a már kész
kenyeret. Célszerű többfélét is bemutathatunk.
A természetet túlhaladva, vannak tanórák, amelyeken a múltba csöppenünk. Fontos, hogy ismerjük a
múltunkat, történelmünket, az ehhez kapcsolódó fontos eseményeket, a nép régi szokásait, hisz ezáltal
lett a jelen azzá, ami most. A tanegység hallatán azt gondolnánk, ezek az órák a gyerekek számára
unalmasak és sok élőszóval megszórtak. Igen ám, de itt jönnek a képbe a taneszközök. Gyakorlataink
során egy másik szemszögből próbálták megközelíteni a tanítók a múltunkat. Belekóstolhattak a
diákok a múlt ízeibe, mivelhogy saját készítésű szegények kenyerének illata csapta meg a diákok orrát,
találkozhattak a régmúlt ízek világával. Láthatták és bele is bújhattak a múlt ruhadarabjaiba. Mindig
hatásos tud lenni a régi képek bemutatása, itt fontos, hogy hogyan van az egész tálalva. Nem elég,
hogy csak mesélünk a múltról és a fontosabb dátumokat megtanulják. Az is fontos, hogy hogyan
tálaljuk az egészet, hogy ízleljék meg a múlt ízét, illatát, fogják meg a tárgyakat, próbálják ki.
Mondják el véleményüket, mit gondolnak róluk, mit éreznek, szerintük milyen lehetett. Mivel ha
falatnyit csipegetnek belőlük, előbb vagy utóbb nem csak sima szövegként fongnak gondolni a múltra,
hogy igen megtörtént, hanem bele is élik magukat. Mindazok amikkel találkoznak az órákon, pedig
közelebb hozza bennük a múlt szellemét.

275

3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE
6. Befejezés
Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a taneszközök elengedhetetlen részei a tanóráknak.
Hozzásegítik a tanítót az óra céljának megvalósításához, megkönnyítik munkánkat. Fontos, hogy
éljünk az eszközök helyes használatával tudjuk, hogy mit miért használunk. Véleményem szerint
szükséges, hogy a taneszközökhöz csatoljunk önmagunkból is egy parányit, adjuk önmagunkat, és
éljük át az óráinkat az eszközök segítségével, mert úgy vélem ez egy jó út afelé, hogy a diákok
számára ne kötelesség, hanem jó élmény legyen a tanóra, ne csak a hagyományos értelembe vett
tanulást lássák a mindennapokban. Segítsünk nekik abban, hogy érezzék, a tanulás érték és tanulni jó.
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THE USE OF TRAINING AIDS IN THE PROCESS OF TEACHING
RÓZSA RAMÓNA, SZALMA IZABELLA
Mentor: Major Lenke
Summary
The use of training aids in the process of teaching is considered to be simultaneus with the
beginning of the previuosly mentioned process - we could either think of the Mesopotamian abacus or
the first counting tables from ancient Greece. Teaching aids could improve, help and ease the work of
teachers and pupils in the same way. Some types of these aids have traditions - for eg.: it would be
hard to imagine to teach without books. In addition to this, technological improvements have an effect
on education, because soones or later those aids, which could reflect the currentb level of
developement - would get into schools, vid.: computers, projectors, computer programmes etc.
We could group them by several criteria:
1. on the one hand, according to the choice of sense-organs which would be affected
2. on the other hand, according to the user who uses them
- both of groups contain more items.
We put a high premium on next things:
1. the teacher has to know to use properly the teaching aids
2. the teacher has to choose the right teaching aid which matches with the then current topic
3. the teaching aid has to be rel help on lessons for teachers.
In our institution, 4th grade students could go to our city ’s elementary schools for methodological
practice. The colllected image and video material would support their opinions about the way how
could we use training aids in the process of teaching.
Keywords: grade school, education tools, environment, nature and society
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PRIMENA EKSPERTNOG MODELA „TALENAT“ U NASTAVI
FIZIČKOG VASPITANJA
DUŠAN STUPAR1, MILENKO JANKOVIĆ2
1
Fakultet za sport i turizam, Novi Sad, Srbija
2
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad, Srbija
UVOD
Brzina kojom se razvija informaciona tehnologija, računarski softveri, mobilna telefonija i svi
drugi tehničko tehnološki proizvodi toliko je velika da ih prosto nije moguće ispratiti u običnom
životu. Paralelno sa tim javila se potreba i za korišćenjem te vrste tehnologije u sportu i fizičkom
vaspitanju. Veštačka inteligencija predstavlja računarsku disciplinu čiji je zadatak da stvori računare
koji mogu da rezonuju na način sličan ljudskom rezonovanju. Ekspertni sistemi su najzanimljivije i
najviše primenjeno područje veštačke inteligencije.
„TALENAT“
Ovaj sistem je direktna nadogradnja već uspostavljenog informacionog sistem za monitoring i
evaluaciju motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika mladih (Strel i dr., 1984). Razvoj je već
dostigao nivo koji omogućava realizacija znanja i iskustva u obliku koji je pristupačan nastavnicima u
školama (Rajković i sar., 1995). Modeli ugrađeni u talentu, zasnivaju se na tri morfološke dimenzija i
osam motoričkih testova koji se dugi niz godina sprovodi u slovenačkim školama i koji je osmišljen
prvenstveno za nastavnike fizičkog vaspitanja u školama.
ZAKLJUČAK
Cilj ekspertnog sistema je da se iz mase dece koji pohađaju časove fizičkog vaspitanja dobije
jasnija slika o motričko-funkcionalnim sposobnostim i morfološkim obeležjima svakog deteta, te
upoređujući sa bazom podataka i zahtevima različitih sportskih disciplina detetu da preporuka za
bavljenjem određenim sportom.
LITERATURA
Rajkovič, V., Bohanec, M., Leskošek, B., Kapus, V. (1995): Zasnova ekspertnega sistema za
usmerjanje šolske mladine v športne panoge, U: N. Lavrač(Ur.): Računalniška analiza
medicinskih podatkov CADAM-95, Bled, IJSScientific Publishing IJS-SP-95-1, 234–244,
Strel, J., Šturm, J. Ambrožič, F., Leskošek, B., Strojnik, V. (1984): Ovrednotenje informacijskega
sistema za ugotavljanje in spremljanje motoričnih sposobnosti in morfoloških značilnosti šolske
mladine v SR Sloveniji (III faza). FTK, Inštitut za kineziologijo, Ljubljana.
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APPLICATION OF EXPERT MODEL "TALENT " IN PHYSICAL EDUCATION
DUŠAN STUPAR, MILENKO JANKOVIĆ
Summary
INTRODUCTION
The speed at which information technology, computer software, mobile phones and all other
technical and technological products is so great that it simply is not possible to send off in ordinary
life. In parallel there is a need for the use of this kind of technology in sport and physical education.
Artificial intelligence is a computing discipline whose task is to create a computer that can resonate in
a way similar to human reasoning. Expert systems are the most interesting and most applied area of
artificial intelligence .
"TALENT "
This system is a direct extension of the already established an information system for monitoring
and evaluation of motor abilities and morphological characteristics of youth (Strel et al., 1984) . The
development has already reached a level that enables the implementation of knowledge and experience
in a form that is accessible to teachers in schools (Rajkovic et al., 1995). Models built in talent , based
on three morphological dimensions and eight motor tests that are conducted for many years in
Slovenian schools, which is designed primarily for teachers of physical education in schools .
CONCLUSION
The goal of expert systems is that the masses of children who attend physical education classes a
clearer picture of motričko - functional abilities and morphological characteristics of each child, and
comparing with the database and the requirements of various sports disciplines the child to the
recommendations for dealing with certain sports.
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A KÍSÉRLETEZÉS MÓDSZERE A KÖRNYEZETÜNK, VALAMINT A
TERMÉSZET ÉS TÁRSADALOM TANTÁRGY KERETÉBEN
SZALKAI ILDIKÓ
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Mentor: Dr. Czékus Géza
Összefoglaló
Munkámban a kísérletezés módszerét dolgozom fel, kiemelve annak előnyeit, jelentőségét,
felosztását, feltételeit és rámutatva annak fontos szerepére a tanulók ismeretszerzési folyamatában. A
környezetünk valamint a természet és társadalom tantárgy keretében részletesen taglalom a vízzel
kapcsolatos témakörökben alkalmazható kísérleteket. Rajzokkal ábrázolva és a munkához szükséges
utasításokkal ellátva.
Olyan egyszerűbb kísérleteket írok le, melyeket egy 7 és11 év közötti gyermek megért, kíváncsisággal
figyel és felkelti érdeklődését környezete iránt. A tanulóknak ezekhez a gyakorlatokhoz egyszerű
eszközök és anyagok szükségesek, mégis élvezetet nyújtanak számukra. Így szinte játszva tanulnak, új
ismeretekhez jutnak, miközben fejlődik gondolkodásmódjuk, kézügyességük, problémamegoldó
képességük és gyakorlati tapasztalatokat szereznek. A kísérletek a tanulókat türelemre, pontosságra,
fegyelemre, óvatosságra nevelik.
Munkám irányvonalát a gyermekközpontú oktatás, a gyakorlati tevékenységen alapuló ismeretszerzés,
az aktív tanulás, valamint a tanultak gyakorlatban való alkalmazása jelentette.
A szakirodalom is azt támasztja alá, hogy a tanító bemutató kísérletén és a tanulók gyakorlati
munkáján alapuló módszerek nagymértékben megfelelnek a mai oktatói-nevelői munka
követelményeinek és elvárásainak.
Ezen kívül fontos megemlíteni, hogy a kísérletezés módszerének alkalmazása érinti más tantárgyak
tananyagát is, mivel a gyakorlatok során a tanuló olvas, jegyzetel, méréseket végez, rajzokat, ábrákat
készít, szóban vagy írásban beszámol tapasztalatairól, fejleszti kifejezőkészségét.
Sajnos az alsós tagozatban a tanítók ritkán alkalmazzák a kísérletezés módszerét a tanítási órákon.
Inkább a felső osztályok tantárgyai élnek ezzel a lehetőséggel, mint a biológia, fizika, kémia, földrajz.
Már kisiskolás kortól kezdve a tanulókat önállóságra, kreativitásra kell nevelni, és ami a legfontosabb
használható tudást, alkalmazható ismereteket kell nyújtani nekik. Ezt kell adnia az iskolának, ez a
feladata a tanítónak, az oktatói -nevelői munkának.
A tanóráinkon azt tapasztaltam, hogy kísérletezéskor a tanulók nagyobb lelkesedést mutattak a
tananyag iránt, érdeklődve figyelték a bemutató gyakorlatokat, valamint önálló munkájuk során is
mindig követték az utasításainkat, és figyelmesen dolgoztak. Az otthoni kísérleteket, pedig nem
tekintették tehernek, mindig elvégezték és alig várták, hogy a következő órán beszámoljanak az
eredményekről. Látszott a tanulókon, hogy a kísérletezés valóban felkeltette érdeklődésüket és
élvezték a munkát. Igaz, hogy tőlünk, tanítóktól alaposabb előkészületet igényelt egy ilyen óra
megtervezése, de megérte a fáradságot, mert mindig maradandó élményt nyújtott.
Javasolni, pedig csak azt tudom a pedagógusoknak, hogy gyakrabban alkalmazzák a kísérletezés
módszerét a tanítási órákon. Higgyék el, megéri a fáradságot, mert látni fogják, hogy a tanulók
élvezettel végzik a feladatokat, és az így szerzett ismeretekre is sokáig emlékezni fognak.
Kulcsszavak: kísérletezés módszere; gyermekközpontú oktatás; gyakorlati tevékenységen alapuló
ismeretszerzés; aktív tanulás; az ismeretek gyakorlatban való alkalmazása.
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1. Bevezető rész
Mi, pedagógusok biztosan elgondolkodtunk már azon a kérdésen: Vajon, hogyan tekint a tanuló
az iskolára? Kíváncsisággal, izgalommal vagy kötelező teherként éli-e meg az iskolát?
Tudatosítani kell a tanulókban: nem a szülőknek, nem az iskolának tanulnak, hanem saját maguknak,
azért, hogy megfeleljenek a mai világ elvárásainak.
A gyerekeket minden érdekli, mindenre kíváncsiak, ami körülöttük van. Mi ez? Miért van az úgy?
Hogy lett ez ilyen? Számtalan kérdésük van a körülöttük levő tárgyakról, jelenségekről, változásokról.
Ezt az érdeklődést, kíváncsiságot kell kihasználni az oktatásban, mert ez motiválja a tanulókat a
további munkában, és az így szerzett tudás mindig tartósabb lesz.
Az iskolában, a tanító feladata, hogy helyes irányt mutasson a tanulóknak, a környezet
tanulmányozásához, a szükséges jártasságok, készségek és képességek kialakításához. Készítse fel
őket problémák felismerésére és megoldására, legyen önálló véleményük, tudjanak határozott
döntéseket hozni, legyen megfelelő szókincsük, és kifejezőképességük. Mindez nélkülözhetetlen az
életben, mert csak így tudnak lépést tartani a fejlődéssel és hatékonyan helyt állni a jövő
társadalmában.
Dolgozatomban a k í s é r l e t e z é s módszerének alkalmazási lehetőségeire mutattam rá a
környezetünk, valamint a természet és társadalom tantárgy keretében. Tudom, hogy ez, nem a
korszerű oktatási módszerek közé tartozik, mégis fontosnak tartom, mert itt a tanulók nem passzív
szemlélők, hanem aktív résztvevői a tanulási folyamatnak. Ilyenkor problémahelyzeteket oldanak
meg, elméleti tudásukat gyakorlatban alkalmazzák, új tapasztalatokat szereznek, megállapításokat,
következtetéseket vonnak le, törvényszerűségeket ismernek fel, ezen kívül megfigyeléseket végeznek,
maguk fedezik fel a valóság tényeit.
Olyan egyszerűbb kísérleteket írtam le, melyeket egy 7 és11 év közötti gyermek megért,
kíváncsisággal figyel és felkelti érdeklődését környezete iránt. A gyakorlatokhoz egyszerű eszközöket
és anyagokat használtam, ezért a tanulóknak élvezetet nyújtott a munka. Így szinte játszva tanultak
miközben fejlődött gondolkodásmódjuk, kézügyességük, és gyakorlati tapasztalatokat szereztek. A
kísérletek a tanulókat türelemre, pontosságra, fegyelemre, óvatosságra nevelik.
A szakirodalom áttekintése alapján is a kísérletezés módszere megfelel a mai oktatói-nevelői munka
követelményeinek és elvárásainak. Hatékonyabbá és gazdagabbá teszi az oktatást és javítja tanítás
minőségét.
Munkámban rámutatok a kísérletezés módszerének szerepére, jelentőségére az oktatásban és kiemelem
azokat az előnyöket, amit a tanulók ismeretszerzési folyamatában érhetünk el vele. Röviden leírom a
környezetünk, valamint a természet és társadalom tantárgy jellemzőit, célját, feladatait. Majd
részletesen bemutatom a kísérletek jellemzőit, jelentőségét, fajtáit, feltételeit, a munkához szükséges
eszközöket. Ezen kívül osztályonként felsorolom tanítási egységeket, amelyeknél alkalmazható a
kísérletezés módszere, utasításokat, javaslatokat adok az egyes kísérletek elvégzéséhez. Majd
bővebben kitérek a vízzel kapcsolatos témáknál alkalmazható kísérletekre.
2. Környezetünk, valamint a természet és társadalom tantárgy jelentősége
Az iskola átadja a tanulóknak az előző nemzedék tudását, tapasztalatait, valamint bevezeti őket
tudomány új ismereteibe. Lényeges, hogy a tanulókban kialakítsuk a társadalomban és kultúrában
fontosnak tartott értékeket, kiemelve a munkához, az emberekhez, a természethez és környezethez
való pozitív hozzáállást. Már kisiskolás kortól kezdve a tanulókat önállóságra, kreativitásra kell
nevelni, és ami a legfontosabb használható tudást, alkalmazható ismereteket kell nyújtani nekik.
Az alsós tanulóknak ez a tantárgy sokoldalú ismeretszerzésre ad lehetőséget. Ez a tantárgy az élet
közeliség elvén alapszik, ami azt jelenti, hogy a tananyag a mindennapok eseményeit, történéseit
foglalja magába és felkészíti a tanulókat az életre. Az elméleti tudás mellett ez a tantárgy a tanulóknál
alapvető jártasságokat, készségeket és képességeket alakít ki, és gyakorlati ismeretekkel látja el őket,
valamint sokoldalúan fejleszti személyiségüket, erősíti jellemüket, kialakítja helyes világnézetüket
(Hadnagy, 1989: 58).
A tananyag spirális elrendezésű, ami azt jelenti, hogy az előző osztály anyagára épül a következő
osztályé, csak kibővítve és elmélyítve. A négy osztály ismeretei egy logikai és szerkezeti egészet
képez. Mivel a természet és a társadalom is állandó változásban van, így a tananyagnak is
rugalmasnak kell lennie, folyamatosan követve a változásokat, amit a tanórákon is figyelembe kell
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venni és követni. Ma már hatalmas gondot jelent a környezetszennyezés, a felgyülemlett hulladék,
ezért létfontosságú a természet és a környezet megóvása. A tanórákon minden alkalmat és lehetőséget
ki kell használni a tanulók környezetvédelmi nevelésére, valamint azok gyakorlatban való
alkalmazására (Czékus–Major–Horák 2013: 42–44).
A kísérletezés módszerének alkalmazása érinti más tantárgyak tananyagát is (pl. magyar nyelv,
matematika, képzőművészet), mivel a gyakorlatok során a tanuló olvas, jegyzetel, méréseket végez,
rajzokat, ábrákat készít, szóban vagy írásban beszámol tapasztalatairól, fejleszti kifejezőkészségét.
3. Környezetünk, valamint a természet és társadalom tantárgy céljai és feladatai
A környezetünk és a természet és társadalom tanításának céljai és feladatai részét képezik az
általános oktatói és nevelési feladatoknak. E tantárgy tanterve és a programja tekintetbe veszi a
tanulók életkorát, pszicho-fizikai fejlettségét és úgy osztja fel a tananyagot az egyes osztályokban,
hogy az megfeleljen a gyerekek befogadóképességének. Az alsó tagozatban az alapvető ismereteket
szerzik meg a környezetről, a természetről és a társadalomról. Ez megalapozza a felső osztályok
tantárgyainak elsajátítását. Az elméleti ismeretek mellett sokoldalúan fejleszti a tanulók személyiségét,
erősíti jellemüket, kialakítja helyes világnézetüket, alapvető jártasságok, készségek, képességek
elsajátítását segíti elő és gyakorlati ismeretekkel látja el őket (Hadnagy 1989).
A tanterv a környezetünk és a természet és társadalom tanítását két tárgykörre osztja: természeti
környezetre és társadalmi környezetre. A tankönyvek is követik ezt a szerkezetet.
A tantárgy alapvető feladata, hogy a tanulók megismerjék környezetük élőlényeit, tárgyait és
jelenségeit, melyekkel naponta találkoznak. Ezeket óvják, gondozzák, ápolják és védjék. Ezáltal
megismerik és megértik az élővilág és a környezet kapcsolatát és egymásrautaltságát (Czékus–Major–
Horák 2013: 18).
Lényeges, hogy rámutassunk az ember szerepére a természetben és a társadalomban. Alakítsuk ki a
tanulókban a környezettudatos életvitelt, másokkal való kapcsolatteremtés és együttműködés
készségét. Neveljük őket az iskolai és a családi életben való aktív részvételre, mely fejleszti
beszédkészségüket, gondolkodásukat. Sajátítsák el a helyes munka és egészségügyi szokásokat, az
illedelmes viselkedést.
A környeztünk valamint a természet és társadalom tantárgy szerteágazó oktatói, nevelői és képzési
tevékenységgel segíti elő az alsós tanulók fejlődését. Ennek érdekében folyamatosan korszerűsödik a
tanterv, megalapozva ezzel a felső osztályok szaktantárgyait.
A tantárgy neve is arra utal, hogy az ismeretanyagot a tanulókat körülvevő társadalmi és természeti
környezetben megfigyelhető tárgyak, élőlények, jelenségek alkotják. E tantárgy tanításának célja,
hogy a tanulók értsék meg az iskolában, a családban, a környezetükben, a társadalomban zajló életet és
munkát, valamint az ember szerepét a természetben. Ismerjék meg a körülöttük levő élőlényeket, az
élethez szükséges feltételeket, természeti jelenségeket, azok kialakulását, okait, kölcsönhatát és
összefüggéseit. Tudjanak tájékozódni, ismerjék a kutatási módszereket, vizsgálódjanak, szerezzenek
tapasztalatokat.
Megtanulják, hogy a körülöttük levő világ nem mozdulatlan, hanem állandó mozgásban, változásban
van. Tapasztalatokat szerezhetnek a természet és a társadalom összefüggéseiről, a kölcsönhatásokról,
valamint környezetük állandó változásáról, fejlődéséről Az oktató–nevelés–képzési feladatokra nem
különállóan kell tekinteni, hanem minden órán, együttesen kell alkalmazni. Munkánk
eredményességét fokozhatjuk, ha a feladatokat nemcsak egy tantárgyon belül, hanem más
tantárgyakkal összekapcsolva (korrelálva) látjuk elő. Az ellenőrzés ne csak az oktatás tartalmára
korlátozódjon, hanem a nevelési és funkcionális feladatokra is.
Fontos, hogy a pedagógus a legmegfelelőbb oktatási m ó d sz e r t alkalmazza az egyes tanítási
egységeknél, mert ő adja át az ismereteket a tanulóknak, és tőle függ a tanítás eredményessége,
hatékonysága. Ezért tervszerűen kell megválasztani a tanítási órákon alkalmazott eljárásokat.
A tanulókat környezetünk és a természet és társadalom órákon közvetlen kapcsolatba kell hozni a
környezettel, hogy a valós életből szerezzenek tapasztalatokat, ott szemlélődjenek, megfigyeléseket,
összehasonlításokat végezzenek, jegyzeteljenek, gyűjtsenek, maguk fedezzék fel az új ismereteket.
A környezetünk és a természet és társadalom oktatási módszerei közül munkánkban a tanító bemutató
kísérleteivel, valamint a tanulók által végzett kísérleti és gyakorlati módszerekkel fogunk
részletesebben megismerkedni.
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4. A kísérlet fogalma, célja, jelentősége és felosztása
A természet jelenségei a valóságban nem akkor és nem olyan körülmények között zajlanak le,
mint azt mi szeretnénk, vagy ahogyan a tanterv azt előlátja. Ezért alkalmazzuk a kísérletezés
módszerét.
A kísérleteknél a természetben végbemenő jelenségeket, mesterséges körülmények között hozzuk
létre. Ezek bármikor elvégezhetőek, gyors lefolyásúak, többször megismételhetőek és mindenki
számára megfigyelhetőek, tanulmányozhatóak.
A kísérletek célja, hogy megkönnyítse az egyes természeti jelenségek és folyamatok megismerését,
megértését, új fogalmak kialakítását, valamint a tanulók gyakorlati ismeretszerzését.
4.1. A kísérletezés jelentősége
– a kísérletek végzésénél a tanulók elméleti ismereteiket alkalmazva problémahelyzeteket oldanak
meg, megállapításokat, törvényszerűségeket vonnak le, és közben bővül tudásuk és tapasztalatuk,
sokoldalúan fejlődik személyiségük, erősödik jellemük, kialakul helyes világnézetük valamint,
alapvető képességek elsajátítását segíti elő és gyakorlati ismeretekkel látja el őket;
– a kísérletekkel aktív viszonyt tudunk teremteni a tanulók és természeti jelenségek között, mert
cselekvéssel, munkával jutnak az ismeretekhez;
– alapos, tiszta munkára és önálló tevékenységre nevel;
– fejleszti a tanulók gyakorlati és intellektuális képességeit (pontosság, megfigyelőképesség,
felismerő- és általánosító képesség, az eszközök ismerete, helyes használata), valamint türelmet,
kitartást, szorgalmat igényel tőlük, és problémamegoldó gondolkodásra neveli őket, ami
nélkülözhetetlen a jövő nemzedék számára;
– a kísérletezés hozzájárul a tanulók munkára való motiválásához és felkeltik a tantárgy iránti
érdeklődésüket, ami maradandóbb és alaposabb tudást eredményez;
– elősegíti az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását;
– felkészíti őket a helyes állásfoglalásra, véleményalkotásra, ok-okozati összefüggések megértésére,
következtetésre;
– a tanulókat a természet megóvására, környezetvédelemre neveli;
– a kísérletezés fejleszti a tanulókban az ismeretszerzés és a kutatás iránti vágyat.
A kísérletezés során a gyerekek megfigyelnek, vizsgálódnak, felfedezéseket végeznek. Ezek az új
ismeretek sikerélményt jelentenek a tanulóknak és további kíváncsiságra, cselekvésre serkenti őket.
Így tudásuk is tartósabb lesz, mert a kísérletek, a gyakorlati tevékenységek sokkal mélyebben
bevésődnek a tanulók emlékezetébe. A tanulók számára érthetőbbé válnak a természeti jelenségek, a
köztük levő összefüggések, törvényszerűségek, és ez által fejlődik tudományos gondolkodásuk is. Ha
ezt a módszert rendszeresen alkalmazzuk a tanítási órákon vagy otthoni gyakorlatként, akkor a tanulók
hozzászoknak az ilyen fajta ismeretszerzéshez, és az így szerzett tudást képesek lesznek alkalmazni a
gyakorlatban és a mindennapi életben is.
A kísérletekben a tanulók tevékenysége osztályról, osztályra fejlődik, egyre figyelmesebbek,
ügyesebbek, tapasztaltabbak és alaposabbak lesznek.
Véleményem szerint, és tapasztalataim alapján a kísérletek alkalmával a tanulók érdeklődése és
figyelme is sokkal nagyobb, valamint az így szerzett tudás is tartósabb lesz. Ezért ajánljuk minden
pedagógus és tanító figyelmébe e tanítási módszer alkalmazását.
4.2. A kísérletek felosztása
– Tanító bemutató, demonstrációs kísérletei: ezek bonyolultabb és összetettebb kísérletek, melyeket a
tanító végez el, és bemutató jellegűek (pl. a víz három halmazállapotának bemutatása);
– Tanulói kísérletek: ezek egyszerűbbek, és a tanulók végezhetik a tanítási órán vagy otthoni
gyakorlatként, házi feladatként (pl. a víz párolgása).
A tanító bemutató kísérletei
A tanítón múlik, hogy a környezetünk és a természet és társadalom órákon mennyire tudja felkelteni a
tanulók érdeklődésüket a tananyag iránt. A valóság bemutatása mellett a kísérletezés módszere nagy
szerepet játszik az oktatói, nevelői munkában. Ha a tanulókat aktív helyzetbe hozzuk, cselekvésre
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késztetjük, azzal fokozzuk kíváncsiságukat, motiváljuk őket az ismeretszerzésre. Így tudásuk sokkal
tartósabb, alaposabb lesz, és más helyzetekben is alkalmazni tudják azt.
Az összetettebb kísérleteknél, amikor a tanító végzi a gyakorlatot, a tanuló ne csak megfigyelője,
passzív szemlélője legyen a folyamatnak, hanem vonjuk be őket kisebb feladatok elvégzésére, mint pl.
eszközök előkészítése, megtisztítása, elpakolása, eredmények leolvasása.
A tanító feladata a kísérletek végrehajtásánál
A kísérleteket sikeres elvégzéséhez szükséges, hogy a tanító alaposan megtervezze az óra menetét, és
előre felkészüljön a következő feladatokra:
– a tanító előzetesen mindig végezze el a kísérletet (biztosan sikerüljön);
– a kísérlethez szükséges eszközöket elő kell készíteni, és ismertetni kell azok elnevezését, és helyes
használatát;
– a kísérletet úgy kell bemutatni, hogy minden tanuló jól láthassa;
– a tanító ismertesse a kísérlet célját, a megfigyelési szempontokat, pedig írja fel a táblára;
– adjon utasításokat a megfigyelés módjára, menetére és az eredmény rögzítésére;
– kísérletezés közben irányítani kell a tanulók figyelmét a legfontosabb mozzanatokra, alkalmanként
bevonni néhány tanulót a munkába;
– a kísérlet végén közösen vonjuk le a következtetéseket, megállapításokat, valamint keressünk
összefüggéseket a kísérlet és a valóságban lejátszódó természeti jelenségek között;
– a tanulók készítsenek rajzot és jegyzeteket a füzetbe;
– minden kísérletnél gondot kell fordítani biztonsági előírásokra, és a tanulók testi épségére.
A tanulói kísérletek ismeretszerzés legfontosabb önálló munka módszerei közé tartozik. Itt a tanuló
fokozott aktivitása érvényesül. A tanár munkája itt is nélkülözhetetlen, mert ő irányítja a tanulók
munkáját és ellenőrzi a gyakorlatot. Kísérletezés során a tanuló aktív résztvevője az oktatásnak, ő
végzi a gyakorlatot, használja az eszközöket és anyagokat, tevékenykedik, megfigyel,
megállapításokat tesz, ok-okozati összefüggéseket, törvényszerűségeket ismer fel, valamint jegyzetel,
rajzol. Tehát elméleti tudását a gyakorlatban alkalmazza.
A tanulói kísérleteket a tanulók ismereteihez és képességeihez mérten kell alkalmazni.
Tudatosítani kell a tanulókban, hogy a kísérletekkel, megfigyelésekkel jobban megismerik a
körülöttük levő természetet, de nem károsíthatják, rongálhatják környezetüket. Neveljük
természetvédelemre a tanulókat, hiszen ők is a természet részei.
Az órán végzett tanulói kísérleteknél a tanító feladata, hogy időben gondoskodjon a kísérleti eszközök
és anyagok elhelyezéséről, legyen türelmes és adjon elegendő időt a tanulóknak a munkához, rendre,
tisztaságra, óvatosságra nevelje őket, minden gyakorlat elvégzése előtt hívja fel a tanulók figyelmét a
biztonsági és munkavédelmi szabályok betartására, és fokozottan ügyeljen testi épségükre. Fontos,
hogy sose adjon előre válaszokat, hanem a tanulókkal közösen vonják le a tapasztalatokat és a
következtetéseket.
A tanulók otthoni kísérletekre olyan kísérleteket jelöljünk ki, amelyek egyszerűek, biztonságosak, és
nem tűzveszélyesek, valamint a tanítónak mindig előre meg kell adnia a megfelelő utasításokat,
megfigyelési szempontokat, majd a következő órán a tanulóktól számon kell kérnie a munka
eredményét. (Czékus 2001: 12).
A tanulói kísérletek mozzanatai:
– A probléma felvetése, megfogalmazása. (Mire vagyunk kíváncsiak?).
– A hipotézis. (Mi a véleményünk?).
– Terv. (Mit csináljunk? Mire van szükségünk?).
– A kísérlet lebonyolítása.
– A kapott eredmények elemzése, összevetése a hipotézissel.
– A következtetés levonása. A bizonyítás. (Czékus 2005: 118).
Ha a kísérlet nem jár sikerrel, akkor a tanulókkal közösen kell megkeresni, az okokat. (Miért nem
sikerült? Hol hibáztunk?).
A tanulói kísérleteket végezhetünk új ismeretek szerzése céljából, valamint a tanult anyag gyakorlati
alkalmazására, megerősítésére, illetve otthon végzett szorgalmi, házi feladatként.
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A tanulók létszámát tekintve a kísérletek lehetnek:
– önálló tanulói kísérletek, melyeket végezhetnek a tanítási óra keretében, vagy otthon házi, szorgalmi
feladatként;
– páros tanulói kísérletek;
– csoportmunka, amikor tanító utasításait követve a tanulók csoportokban végzik a gyakorlatot.
A kísérleti idő szerint vannak:
– gyors lefolyású kísérleteknél a tanító hívja fel a tanulók figyelmét arra, hogy a kísérlet folyamán mi
lesz a leglényegesebb mozzanat, mert a gyors lefolyású kísérletek rövid idő alatt mennek végbe.
Ezeket, ha lehetőség van rá a tanítási órán végezzük el. Előnyük, hogy könnyen megismételhetőek.
– tartós kísérletek elvégzésére is gyakran nyílik lehetőség. Az élővilág jelenségei nem egyik percről a
másikra mennek végbe, hanem hosszabb időre van szükség, még mesterséges körülmények között is.
A lassú lefolyású, tartós kísérleteket a tanulók előtt kell beállítani. Az előzetesen megbeszélt
megfigyelési szempontok alapján a tanulók kísérjék a végbemenő jelenségeket. Ezek a
legalkalmasabbak a tanulók otthoni gyakorlataira, de itt is a tanító előre adja meg a munkához
szükséges utasításokat, megfigyelési szempontokat és a következő órán kérje számon az
eredményeket.
A vízzel kapcsolatos tanítási egységek, melyekben alkalmazható a kísérletezés módszere
1. osztály–Környezetünk (heti 2 óra, évi 72 óra).
– Mi alkotja az élő és élettelen természet? Körülöttünk minden változik.
– A víz megjelenési formái a természetben: forrás, patak, folyó, mocsár, tó.
– A víz tulajdonságai.
– Az élettelen természet hatása az élő természetre.
2. osztály–Környezetünk (heti 2 óra, évi 72 óra).
– Az élő és élettelen természet közötti kapcsolat.
– Az élettelen természet.
– A víz életfeltétel–Eső.
– Amikor esik az eső–kísérlet.
– A víz fontos, ezért vigyázzunk rá!
3. osztály–Természet-és társadalomismeret (heti 2 óra, évi 72 óra).
– Folyó–és állóvizek.
– A víz és az élővilág. Vízimalom.
– Folyadékok–oldatok.
– A folyadékok tulajdonságai.
– A testek lebegése a folyadék felszínén.
– A víz melegítése és hűtése.
– A víz körforgása. Az időjárás változásai.
4. osztály–Természet és társadalom (heti 2 óra, évi 72 óra).
– Az élőhelyek feltételeihez való alkalmazkodás.
– Az egészséges ivóvíz.
– Mi a keverék?–kísérlet.
5. A vízzel kapcsolatos kísérletek
Azért választottuk a vízzel kapcsolatos kísérleteket, hogy rámutassunk a víz fontosságára. Víz
nélkül nincs élet a Földön. A növényeknek és az állatoknak nélkülözhetetlen az életben maradáshoz. A
vízi életközösségeknek, pedig élőhelyet biztosítanak számukra. Az embernek is létszükséglete a víz.
5.1. A víz tulajdonságai–A víz alakja
A tanulók megismerik a víz alapvető tulajdonságait: a víz színtelen, szagtalan, íztelen, folyadék,
nincs állandó alakja.
Kísérlet: A víznek nincs állandó alakja–csoportmunka
Eszköz és anyag: különböző formájú átlátszó edények, poharak, víz.
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Művelet: Kirakjuk a szükséges eszközöket és anyagot, majd a tanulókat csoportokba osztjuk. Minden
csoportnak különböző alakú edényt vagy poharat adunk. Ezekbe a tanító vizet önt, majd megfigyeljük
milyen alakot vesz fel a víz.
Milyen a víz alakja a különböző formájú edényekben? Mit állapíthatunk meg?

(Czékus, 2001: 31)
5.1. ábra. A víz különböző alakja
Minden csoport beszámol tapasztalatairól az osztálynak, és közösen levonjuk a következtetéseket.
Következtetés: A víz minden edényben eltérő alakú, a víznek, tehát nincs állandó alakja.
5.2.A víz nem egyformán keveredik más folyadékokkal
Kísérlet: A víz keveredése más folyadékokkal–bemutató kísérlet.
Eszköz és anyag: két pohár, kanál, víz, kevés olaj és málnaszörp.
Művelet: Az egyik pohár vízbe öntsünk olajat, a másikba tegyünk egy kanál málnaszörpöt, majd
keverjük meg. Mi történt?

olaj
víz

málnaszörp
(Hadnagy, 1989: 277)

5.2. ábra. Az olaj és a málnaszörp keveredése a vízzel
A víz nem keveredik az olajjal, hanem úszik a víz felszínén, a málnaszörp viszont összekeveredett a
vízzel és megváltoztatta színét, szagát és ízét is.
Mit bizonyítottunk ezekkel a kísérletekkel?
Következtetés: A víz nem egyformán keveredik más folyadékokkal.
5.3. A növény minden részének megvan a saját feladata–A szár víz és tápanyagszállítása
Kísérlet: A szár víz és tápanyag szállítása–bemutató kísérlet.
Eszköz és anyag: egy szál hóvirág, pohár, víz és kék tinta.
Művelet: A hóvirágot egy pohár vízbe tesszük, melyet előzőleg pár csepp kék tintával beszíneztünk.
Bizonyos idő múlva, a szár felszívja a kék folyadékot. Mit bizonyít ez?
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(Czékus, 2011: 88)
5.3. ábra. A szár folyadékszállítása
Következtetés: A hóvirág szirmaiba is bejutott a tinta és kékes árnyalatú lett. A természetben is így
szívj fel a növény gyökere a talajban levő vizet és ásványi sókat. A szár, pedig továbbítja a növény
többi részeibe, a levélbe, virágba, termésbe.
Mit gondolsz a talajban levő mérgező anyagokat is felszívja a növény?
Az osztállyal közösen megbeszéljük a tapasztalatokat és levonják a következtetéseket: a mérgező
anyagokat is felszívja a növény ugyanúgy, mint az ásványi sókat. A káros anyagok hatására el is
pusztulhatnak a növények, de az állatokat és az embert is megmérgezhetik.
Ezzel rámutatunk a környezetvédelem fontosságára.
5.4. A víz megjelenési formái–A patak és a folyó bemutatása
A tanulók megismerik a folyó vizeket, a forrást, patakot, folyócskát, folyót és azok jellemzőit.
Kísérlet: A patak és a folyó bemutatása–bemutató kísérlet
Eszköz és anyag: homokasztal, víz, öntözőkanna.
Művelet: A homokasztalon nedves homokból építsünk olyan hegyet, amelynek egyik oldala meredek,
a másik egész lankás. Öntözőkannával öntsünk vizet a hegy meredek oldalára!
Milyen a víz folyása, gyors vagy lassú? Mi ennek a vízfolyásnak a neve?

(Martos–B. Tóth 1990: 40)
5.4.1. ábra. A patak bemutatása
Most az öntözőkannával a hegy lankás oldalára öntsünk vizet! Milyen vízfajta ez? Milyen a folyása:
gyors vagy lassú?

286

3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE

(Martos–B. Tóth, 1990: 40)
5.4.2. ábra. A folyó bemutatása
Következtetés: A meredek oldalon gyorsabb a víz folyása, ez a patak. A lankás oldalon lassúbb a víz
folyása, ez a folyó. Ennek a kísérletnek a segítségével a tanulók gyakorolhatják a folyó jobb és bal
oldali partjának meghatározását. Ha a tanulók a víz folyásának irányába állnak, jobb kéz felől van a
folyó jobb partja, bal kéz felől, pedig a bal partja. Ezt a kísérletet a tanulók otthon is elvégezhetik.
5.5. A víz tisztítása szűréssel
A tanulók megismerik a víz tisztításának módjait (ülepítés, szűrés). Beszélünk a vizet szennyező
anyagokról, felhívjuk a figyelmüket a vízvédelem fontosságára.
Kísérlet: A víz tisztítása szűréssel–bemutató kísérlet
Eszköz és anyag: egy pohár, tölcsér, szűrőpapír, szennyezett víz.
Művelet: Az üres pohárba tegyük bele a szűrőpapírral kibélelt tölcsért, majd a szennyezett vizet ezen
keresztül öntsük át. Mi maradt a papíron? Milyen lett az átszűrt víz?

(Martos–B. Tóth, 1990: 45)
5.5. ábra. A víz tisztítása szűréssel
Következtetés: A szennyező szemcséket a szűrőpapír felfogja, csak a tiszta víz jut a pohárba. A
víztisztítás ezt a módját szűrésnek nevezzük.
5.6. Az élőhelyhez való alkalmazkodás: A halak mozgása–bemutató kísérlettel párhuzamosan a
tanulók önálló munkája.
A tanulók megismerik a vizek élővilágát és az élőhelyhez való alkalmazkodás feltételeit.
Kísérlet: A hal orsó alakja a vízhez alkalmazkodott.
Eszköz és anyag: vízzel telt edény, vonalzó.
Művelet: Mozgassuk az edényben ide-oda a vonalzót a víz alatt. Egyszer élével, majd lapjával!
Melyik esetben volt könnyebb a vonalzó mozgatása?
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(Martos–B. Tóth, 1990: 44)
5.6. ábra. A halak mozgása
Következtetés: A vonalzó élével könnyebben mozgatható a vízben. A halak orsó alakja így
alkalmazkodott a vízi életkörülményekhez.
5.7. A víz három halmazállapota
A tanulók megismerik a víz három halmazállapotát: folyékony (víz), gáznemű (vízpára) és szilárd
halmazállapot (jég). Az ember a vizet mindhárom alakjában hasznosítja és felhasználja.
Kísérlet: A víz három halmazállapota–bemutató kísérlet.
Eszköz és anyag: főzőpohárpohár, Bunsen-égő, üveglap, jég.
Művelet: Tegyünk a pohárba jeget, majd Bunsen-égővel melegítsük fel! Mi történik a jéggel?

szilárd halmazállapot
(jég)

folyékony halmazállapot
(víz)
(Hadnagy, 1989: 278)
5.7.1.ábra. A jég melegítés hatására vízzé válik

Következtetés: A jég hő hatására megolvad, és folyékonnyá (vízzé) válik.
Művelet: A vizet melegítsük tovább egészen a forráspontig. Mit vettünk észre?
Következtetés: A víz, melegítés következtében párolog és gáznemű halmazállapotúvá, (vízpárává)
válik.
Művelet:
Tegyünk a forrásban levő víz fölé egy hideg üveglapot. Mi történik?
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gáznenő halmazállapot
(vízpára)

folyékony halmazállapot
(víz)
(Hadnagy, 1989: 278)
5.7.2. A vízpára lecsapódik

Következtetés: Amikor a vízpára hideg tárgyhoz ér lecsapódik, és ismét folyékonnyá, vízzé válik. A
természetben is így megy végbe a víz körforgása.
5.8. A víz körforgása a természetben
Kísérlet: A víz körforgása–bemutató kísérlet
Eszköz és anyag: pohár, üveglap, Bunsen-égő, azbeszthálós állvány, jég.
Művelet: A pohárba tegyük bele a jégdarabokat és melegítsük fel Bunsen-égő segítségével. Várjunk,
amíg a jég elolvad, és lassan melegítsük tovább a vizet. Majd tegyünk a pohár fölé egy hideg
üveglapot és várjunk, amíg a vízpára lecsapódik és visszacsepeg.

(Czékus, 2011: 32)
5.8. ábra. A víz körforgása a természetben–mesterséges eső
Következtetés: A tanulókkal közösen megbeszéljük a gyakorlatot. A jég hő hatására elolvad, és vízzé
válik. További melegítés hatására a víz elkezd párologni. Amikor a vízpára érintkezik az üveglappal
lecsapódik és cseppfolyóssá válik. Ez történik a természetben is. A víz a tavakból, folyókból állandóan
párolog. A meleg levegővel a vízpára felszáll, a magasban lehűl, felhővé alakul és csapadék
formájában (eső, hó) a felszínre hullik. Ezzel a kísérlettel a tanulók megismerik a víz körforgását, mint
a természetben lejátszódó jelenségek egyikét.
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5.9. A víz körforgása a természetben–otthon végzett kísérlet
Kísérlet: A víz körforgása a természetben–otthon végzett kísérlet
Eszközök és anyagok: jég, lábas, elektromos tűzhely.
Utasítás: Tegyél egy lábasba apró jégdarabokat és tedd a bekapcsolt tűzhelyre. Melegítsd tovább a
vizet és rövid idő múlva jól látható vízpára emelkedik a levegőbe. Amikor a víz felforr, emelj fölé egy
hideg fedőt, és tartsd fölötte egy ideig, majd nézd meg a fedő alját. Mit látsz? Mit bizonyít ez a
kísérlet? Készíts rajzot a gyakorlatról!
Következtetés: A tanulók a következő tanítási órán beszámolnak tapasztalataikról.
5.10. Hogyan viselkednek a tárgyak a vízben?
Kísérlet: Hogyan viselkednek a tárgyak a vízben?–a tanulók csoportmunkája.
Eszköz és anyag: nagyobb tál víz, parafa dugó, tölgyfa darabka, gyertya és szög.
Művelet: Kirakjuk a szükséges eszközöket és anyagot, majd a tanulókat négy csoportba osztjuk.
Minden csoport félig megtölti a poharakat vízzel.
Utasítás: Minden csoport félig töltse meg az edényeket vízzel!
1. csoport: Tegyük a parafa dugót vízbe! Figyeld! Mi történik?
2. csoport: Tegyük a tölgyfadarabkákat a vízbe!
3. csoport: Tegyük a gyertyát a vízbe!
4. csoport: Tegyük a szöget a vízbe!
A csoportok elvégzik a gyakorlatokat, majd beszámolnak tapasztalataikról.

(Szalkai, 2014: 33)
5.10. A tárgyak eltérő módon viselkednek a vízben
Következtetés: Azt tapasztaljuk, hogy a parafa úszik a víz felületén, a tölgyfa és a gyertya lebeg,
belemerül, míg a szög lesüllyed, elmerül a vízben.
5.11. Jó oldószer-e a víz?
Kísérlet: Jó oldószer-e a víz?–csoportmunka.
Eszköz és anyag: víz, négy pohár, kanál, só, őrölt paprika, liszt, apró kavics.
Művelet: Kirakjuk a szükséges eszközöket és anyagot, majd a tanulókat négy csoportra osztjuk.
Minden csoport töltse meg félig a poharakat vízzel!

(Szalkai, 2014: 38)
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5.11.ábra. A víz oldó hatása
1. csoport: Tegyünk sót a vízbe és keverjük meg! Figyeld, meg mi történik!
2. csoport: Tegyünk őrölt paprikát a vízbe és keverjük meg!
3. csoport: Tegyünk lisztet a vízbe és keverjük meg!
4. csoport: Tegyünk apró kavicsot a vízbe és keverjük meg!
A csoportok elvégzik a gyakorlatokat, beszámolnak tapasztalataikról. A vízben a só teljesen
feloldódott. A liszt és az őrölt paprika csak részben oldódott fel, keveredett a vízzel, míg a kavics
lemerült a pohár aljára és egyáltalán nem oldódott. Majd közösen levonjuk a következtetéseket
Következtetés: Ezzel a kísérlettel bizonyítottuk, hogy a víz nem minden anyagokat old fel
(Marinković,–Marković S: 2006).
5.12. A víz mozgatóereje–vízimalom
Kísérlet: A víz mozgatóereje -bemutató kísérlet, majd a tanulók individuális munkája.
Eszköz és anyag: papírforgó, csapról folyó víz.
Művelet: A papírforgót helyezzük a vízcsap alá és engedjük rá a vizet! A tanító bemutató kísérlete
után a tanulók megismétlik a gyakorlatot.

(Szalkai, 2014: 29)
5.12. ábra. A víz mozgatóereje
Következtetés: A papírforgó a víz erejének hatására forgásba jött. Ezen az elven működik a vízimalom
is, amely a villamos energiát (áramot) termeli.
6. Összefoglaló
Munkámban a kísérletezés módszerének alkalmazási lehetőségeire mutattam rá a környezetünk,
valamint a természet és a társadalom tantárgy keretében, melynek irányvonalát a gyermekközpontú
oktatás, a gyakorlati tevékenységen alapuló ismeretszerzés, valamint a tanultak gyakorlatban való
alkalmazása jelentette. Kísérletezéskor a tanuló aktív résztvevője a tanulási folyamatnak,
felfedezéseket tesz, ami sikerélményt jelent számára és további munkára, tanulásra serkenti őket. Így
tudásuk is maradandóbb lesz.
Sajnos az alsó tagozatban tanítók a kisiskolásoknál ritkán alkalmazzák a kísérletezés módszerét a
tanítási órákon. Inkább a felső osztályok tantárgyai élnek ezzel a lehetőséggel, mint a biológia, fizika,
kémia, földrajz.
Véleményem szerint, valamint a szakirodalom áttekintése alapján is a kísérletezés módszere megfelel
a mai oktatói-nevelői munka követelményeinek és elvárásainak. Hatékonyabbá és gazdagabbá teszi az
oktatást és javítja tanítás minőségét.
A tanóráimon azt tapasztaltam, hogy kísérletezéskor a tanulók nagyobb lelkesedést mutattak a
tananyag iránt, érdeklődve figyelték a bemutató gyakorlatokat, valamint önálló munkájuk során is
mindig követték az utasításaimat, és figyelmesen dolgoztak. Az otthoni kísérleteket, pedig nem
tekintették tehernek, mindig elvégezték a feladatot, és alig várták, hogy a következő órán
beszámoljanak az eredményekről. Látszott a tanulókon, hogy a kísérletezés valóban felkeltette
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érdeklődésüket és élvezték a munkát. Igaz, hogy tőlünk, tanítóktól alaposabb előkészületet igényelt
egy ilyen óra megtervezése, de megérte a fáradságot, mert mindig maradandó élményt nyújtott.
Javasolni, azt szeretném a pedagógusoknak, hogy gyakrabban alkalmazzák a kísérletezés módszerét a
tanítási órákon. Higgyék el, megéri a fáradságot, mert látni fogják, hogy a tanulók élvezettel végzik a
feladatokat, és az így szerzett ismeretekre is sokáig emlékezni fognak.
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EXPERIMENTAL METHODS IN THE SUBJECT WORLD AROUND US AND
KNOWLENDE OF NATURE AND SOCIETY
SZALKAI ILDIKÓ
Mentor: Dr. Czékus Géza
Summary
In my work, I have presented the possibilities of application of the experimental methods in the
subject world around us and knowledge of nature and society. The basic target means the childcentered education, learning based on the practical activity and application of learned matter in the
practice. During the experiments the pupils active take part in learning process, makes discoveries,
which gives them the feeling of success and stimulate them to the further working and learning.
Thus, their knowledge will be more durable.
In my opinion, as well as from the literature review, methods of experimentation fulfills the
requirements and expectations of modern teaching methods.
Experiments improves the efficiency and quality of teaching and enriches the education.
On my practical classes I was obtain experience that, the pupils showed more enthusiasm toward the
curriculum, curiously followed the exercises, as well as in independent work always followed our
instructions and worked carefully. The experiments at home, they were not considered like burden, but
they done task with relish.
I would like to suggest to my teacher collegues, that in practice apply the methods of experimentation
on the hours of teaching.
From teachers, the design of such hour require more preparation and work, but belive me, it's worth
the effort, because you will see, the pupils enjoyed the performed exercises and the gained knowledge
will also be remembered for a long time.
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A TANULÁSTÁMOGATÓ OKTATÁS INDIKÁTORAI
TÓTH PÉTER, PÁSZTOR KRISZTINA, PEJIĆ ALEKSANDAR, PESTI CSILLA
Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ, Budapest, Magyarország
Összefoglaló
Tanulás támogató oktatásról akkor beszélhetünk, ha a meglévő oktatási rendszer tökéletesítése
mellett, tanulóközpontú környezetet biztosítsunk a célcsoport számára. A konstruktivista pedagógiai
szemlélet szellemében folytatott európai kutatások bizonyítják, hogy a tanulók teljesítményére nagy
hatást gyakorol a tanár személyisége, emellett a helyes önértékelés és az önszabályozó tanulás
kialakulása.
A vajdasági középiskolások körében elvégzett empirikus kutatás célja a tanulási háttértényezők
(tanulási stílus, szokások, motiváció, logikus gondolkodás) feltárása volt, amelyet 1 on-line teszt és 2
on-line kérdőív segítségével hajtottunk végre, csaknem 500 középiskolás tanuló részvételével.
A vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a Kolb-féle négyrégiós modell alapján a vajdasági
magyar középiskolásokra leginkább az alkalmazkodó tanulási stílus a jellemző. Módszertani
szempontból tehát ajánlott az irányított probléma alapú oktatás preferálása, amely feltételezhetően
hozzájárul a rendszerlátás fejlődéséhez. A tanulási eredményesség egyik fő komponense a megfelelő
önismeret. A Raven-féle logikus gondolkodás teszt rámutatott arra, hogy a tanulók önismerete nem
tükrözi a valóságot, holott a bennük lappangó értékek a tanulást támogató módszerek alkalmazásának
hatására kibontakozhatnának.
A tanulási motívumok, attitűd vizsgálata során megmutatkozott, hogy a tanulókat jelentős mértékben
motiválja az órai aktivitás, a tanulnivaló érdekessége, illetve hasznosulásának belátása. Ennek
fontosságát bizonyítja az is, hogy a vajdasági tanulók másodsorban divergens tanulási stílussal
rendelkeznek.
Az eredmények alapján kijelenthetjük, hogy a tanulási eredményesség, a tanulási motívumok és
szokások tekintetében a legnagyobb hatást a támogató tanári hozzáállás, azaz a tanár személyisége, a
tananyag átadásának kreatív, a tanulók tanulási stílusához és intellektuális képességeihez jobban
alkalmazkodó módjainak alkalmazása váltja ki. Érdemes figyelmet fordítani továbbá arra, hogy az
eredmények tükrében megállapíthatjuk, hogy a tanulmányok előrehaladtával jellemzőbbé válik a
mechanikus tanulás.
Kulcsszavak: tanulási háttértényezők, tanulási szokások, tanulási stílus, logikus gondolkodás
1. Bevezető
Az oktatás és az ennek teret nyújtó intézmények jelentősége fokozottabbá válik a 21. század
tudásalapú társadalmában. Az oktatási rendszer tanulástámogató tényezői nagymértékben
befolyásolják a hatékonyságot és eredményességet. Az oktatási folyamat, vagyis a tanítás-tanulás
eredményeképp a tanulói teljesítményben különböző előjelű és mértékű változás következik be (Tóth,
2011). Mivel az oktatási folyamat három alappillére között, a tanárok, illetve a tantervi célok és
követelmények mellett maga a tanuló is jelen van, elengedhetetlen a tanulók egyéni sajátosságait jelző
indikátorok meghatározása, amelyek egyben a tanulástámogató oktatás indikátoraiként is szolgálnak.
A tanítási-tanulási folyamat valamilyen változást eredményez, ezért nem elegendő e mutatók
meghatározása, a hatékonyság és eredményesség növelése érdekében szükséges azok rendszeres
mérése és visszacsatolása is.
Ezen indikátorok közé sorolandó, többek között, a meglévő tudás, a különböző általános és specifikus
képességek, a tanulási stratégia, a tanulási stílus, és szokások, a motiváció, az attitűd és a környezeti
háttérváltozók is.
1.1. Intellektuális képességek (logikus gondolkodás)
Az értelmi képességek, mint például a kreativitás, vagy az intelligencia az általános képességek
csoportjába sorolhatóak. Az intelligencia meghatározása a pszichológia és pedagógiai tudományának
egyik legkényesebb és legvitatottabb kérdése. Mivel az intelligencia számos meghatározása ismert,
ezért a mérésére is több különböző módszer létezik.
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Az értelmi képességekhez tartozó eduktív mentális képesség jelentésteli rendezőelvek felismerésének
képessége, az olyan új belátások, összefüggések azonosítása, melyek első ránézésre nem biztos, hogy
nyilvánvalóak (Rózsa et al, 2006). Ezek többnyire non-verbálisak. Olyan következtetésen alapuló
logikai elvekre utalnak, melynek során új belátások és megoldások születnek az észlelt
információkból, vagy a meglévő tudásról.
Az eduktív mentális képességek igen fontos tényezők a tananyag megértése és maga a tanulás során,
és ebből kifolyólag mérésük gyakran képezi a különböző pedagógiai kutatások tárgyát.
Meghatározására a Raven (2000) által, az 1930-as években kidolgozott teszt (vagy valamely újabb,
átdolgozott, módosított változata) alkalmas, melyet a szakirodalom röviden Raven-féle intelligenciatesztként, vagy Raven-féle Progresszív Mátrixokként említ.
1.2. Tanulási stílusok
A tanítás-tanulás folyamatában különleges szerepet tölt be a tanulók tanulási stílusa, hiszen e
tulajdonság jelenti a kapcsolatot a tanulásra hatással lévő személyiségjegyek és a képességek között.
Kocinski (1984) véleménye szerint a tanulási stílus nem más, mint annak módja, ahogyan egy személy
a leggyakrabban, vagy a leghatékonyabban tanul.
Az észlelési mód, az információ feldolgozásának módja, valamint a személyiség tulajdonságai a
leggyakoribb kritériumai a tanulási stílusok osztályozásának. A tanulási stílusok információ
feldolgozásának módja szerint történő felosztása rámutat az egyének közötti különbségekre az
információ észlelése, szervezése és megtartása módját illetően.
Kolb szerint a tanulás nem más, mint egy folyamat, amely során a tapasztalat tudássá alakul (Kolb,
2005). A ciklusszerű folyamat négy adaptív tanulási módot tartalmaz - konkrét tapasztalatszerző,
reflektív megfigyelő, absztrakt fogalomalkotó és aktív kísérletező - és a köztük lévő tranzakciókat és
kapcsolatokat. Ebből a struktúrából Kolb négy különböző tudási típust és négy azokhoz tartozó
tanulási stílust definiált. Az ő nevéhez fűződő Tanulási Stílusok Leltára (angolul “The Kolb Learning
Style Inventory") a következő 4 tanulási stílust különbözteti meg: divergens stílus, asszimiláló stílus,
konvergens stílus és akkomodáló stílus. A négyrégiós tanulási stílus modell fő jellemzői a következők
(Kolb, 2005):
A konver gens stílus (absztrakt, aktív) az elvont fogalomalkotáson és az aktív kísérletezésen alapul;
jellemzője a jó problémamegoldó készség és a helyes döntéshozatal; többnyire jól teljesít a
hagyományos intelligencia-tesztelésekhez hasonló helyzetekben. Az e tanulási stílussal rendelkező
személy előnyben részesíti a műszaki problémákat az interperszonális kapcsolatokkal szemben.
A diver gens stílus (konkrét, reflektív) esetében a konkrét tapasztalatszerzés és a reflektív
megfigyelés kerül előtérbe. A divergens tanulási stílussal bíró ember ötletes; képes több szempontból
megítélni egy helyzetet; előnyben részesíti a megfigyelés általi alkalmazkodást a tevékenység általival
szemben; nyitott az emberek iránt és az érzelem-orientáltság felé hajlik.
Az asszi miláló stílus (absztrakt, reflektív) az absztrakt fogalomalkotást és a reflektív megfigyelést
hangsúlyozza. E tanulási stílusú egyén induktívan gondolkodik, és elméleti modelleket készít; igen
jellemzők rá az ötletek, az elvont fogalmak.
Az akkomodáló stílus (konkrét, aktív) esetében előtérbe kerül a konkrét tapasztalatszerzés és az
aktív kísérletezés. Az ezzel a tanulási stílussal rendelkező egyén szeret tevékenykedni, terveket
véghezvinni, és részt venni új tapasztalatok elsajátításában; a változó körülményekhez való
alkalmazkodásban is jól teljesít; intuitív módon, próba-szerencse módszerével oldja meg a
problémákat; habár könnyed az emberekkel, olykor türelmetlennek és tolakodónak tűnnek.
1.3. Tanulási motívumok
Az intelligenciához hasonlóan a motiváció fogalma mögött is több elmélet rejtőzik:
ösztönelmélet, szükségelmélet, szükséglet-piramis, kognitív elméletek. A számos meghatározás közös
mozzanata az, miszerint a belső indíttatású dolgok motiválhatnak tartósan cselekvésre.
Habár már, többek között, Comenius, Lock, Rousseau és Pestalozzi is megfogalmazta a saját,
motivációval kapcsolatos elképzeléseit, igazi áttörésre csak a 20. században került sor. Ezek szerint a
motiváció meghatározó szerepet tölt be minden tanulási folyamat és állapot esetében, valamint átfog
minden lelki folyamatot, legyen az tudatos, vagy tudattalan. Réthy (2003) szerint az emberi motiváció
azonos az önmeghatározással, az önszabályozással és a hatóerővel, tehát az egyént a személyes
törekvése, a céljai, a valóságról alkotott személyes tudása és a saját értékrendje együttesen motiválja.
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Egy tanulási folyamattal való találkozás során az egyén motivációit több szemszögből is szükséges
megvizsgálni. Belső és külső tényezők egyaránt hatással vannak az egyénre, és ezek a feladat
megoldásában is befolyásolják őt. Habár e tényezők csoportos hatással is bírnak, a tanulási motiváció
vizsgálatakor az egyént szükséges előtérbe helyezni.
2. Célkitűzések
A kutatás elsődleges célja a tanulástámogató oktatás indikátorainak és ezek természetének
feltárása a vajdasági magyar középiskolások körében volt, a következő kérdésekre való válaszadással:
(1) Milyen tanulási sajátosságok figyelhetőek meg a vajdasági magyar középiskolások körében?
(2) Mely kognitív sajátosságok jellemzőek a vizsgált mintára, s ezek alapján mely egyéni
különbségek tárhatóak fel?
(3) Hogyan alakul a tanulók logikus gondolkodásának fejlődése a tanulmányok előrehaladtával?
(4) Milyen kapcsolatrendszer figyelhető meg a logikus gondolkodás fejlettsége és az egyéb
tanulói-tanulási jellemzők között?
(5) Melyek a vajdasági középiskolás tanulók tanulási teljesítményét meghatározó háttértényezői?
(6) Melyek a tanulási szokások és attitűdök legfontosabb indikátorai?
(7) Milyen indikátorai vannak a tanulási motívumoknak?
3. Minta
A kutatás 7 vajdasági szakközépiskolában és gimnáziumban valósult meg, 480 első, második,
illetve harmadik évfolyamos tanuló bevonásával. A felmérésben a következő középiskolák tanulói
vettek részt:
(1) Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont (Magyarkanizsa): A felmérésben
57 tanuló vett részt.
(2) Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium (Zenta): A felmérésben 17 tanuló vett
részt.
(3) Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola (Szabadka): A felmérésben 108 tanuló vett részt.
(4) Ivan Sarić Műszaki Szakközépiskola (Szabadka): A felmérésben 148 tanuló vett részt.
(5) Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium (Szabadka): A felmérésben 53 tanuló vett
részt.
(6) Politechnikai Szakközépiskola (Szabadka): A felmérésben 46 tanuló vett részt.
(7) Svetozar Marković Gimnázium (Szabadka): A felmérésben 51 tanuló vett részt.
4. Módszer
A mérések tanórai keretek között, internet kapcsolattal rendelkező számítógépes laboratóriumban
kerültek megszervezésre. A három kérdőív elektronikus útón történő kitöltésére a tanulóknak összesen
2 tanóra állt rendelkezésre.
Az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ itt felsorolt mérőeszközei kerültek
alkalmazásra:
(1) Tanulási stílus kérdőív
(2) Raven-féle Standard és Nehezített Progresszív Mátrixok
(3) Tanulási szokások kérdőív
4.1. Tanulási stílus kérdőív
A tanulási stílus kérdőívben a tanulóknak négy független állítást kellett rangsorolniuk, az
önmagukra leginkább jellemzőtől, a legkevésbé jellemzőig. Így egy négyfokozatú skála alakult ki,
amelyekhez pontszámok rendelődtek: leginkább jellemző - 4 pont, jellemző - 3 pont, kevésbé jellemző
- 2 pont, legkevésbé jellemző - 1 pont. E pontszámok alapján kerültek meghatározásra a tanulási
változók értékei, majd azok alapján a differenciaváltozók megadták a két Kolb-dimenzióban a
preferenciák irányát. Ez már kellő alapot jelentett a tanulási stílus besorolásának elvégzéséhez. Ennek
az információnak a birtokában a tanárok hatékonyabban tudják tervezni az alkalmazott nevelési és
oktatási módszereket. Ez fontos visszacsatoló információ a tanulók számára is, mert a saját
preferenciáik tudomásukra jutnak, és ezek alapján megfelelő tanulási stratégiát tudnak kidolgozni a
tanulási hatékonyság és eredményesség növelésének céljából.
A tanulóknak az online teszt kitöltésére 14 perc állt rendelkezésükre.
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4.2. Raven-féle Standard és Nehezített Progresszív Mátrixok
A Raven-féle Standard Progresszív Mátrix teszt (SPM) 5 feladatsorozatból áll, ezek mindegyike
12 megoldandó, fokozatosan nehezedő feladatot tartalmaz. E tervezett progresszivitás a feladatok
megértését segíti. Minden egyes feladat tulajdonképpen különböző geometriai szimbólumok sorozata,
melyeken valamilyen változás figyelhető meg. Mivel az egyes sorozatok eltérő problémamegoldást
igényelnek, az öt sorozat öt különböző lehetőséget jelent a problémamegoldó gondolkodás feltárására.
Az SPM feladatainak megoldása során minden jó megoldás 1 pontot, míg a rosszul megválaszolt
feladat 0 pontot ér, tehát az elérhető pontszám 0 és 60 között mozog. Az elért nyerspontok alapján a
kitöltő saját korcsoportjának referencia mintáihoz hasonlítva kerül meghatározásra az intelligencia
övezet. A percentiliseken alapuló összehasonlítás eredményeképp az SPM nyerspontok 5 intelligencia
övezet egyikébe sorolhatóak: alacsony szintű logikus gondolkodás, átlagon aluli intellektuális
képességek (alsó és felső tartomány), átlagos intellektus (alsó és felső tartomány), átlagon felüli
intellektuális képességek (alsó és felső tartomány) és extrém magas intelligencia.
A Nehezített Progresszív Mátrix Set-I (APM-I) tesztje mindösszesen 12 feladatot tartalmaz, ahol a
feladatok, hasonlóan, mint az SPM tesztnél, fokozatosan nehezednek. Az APM nyerspontok 3
intelligencia övezet egyikébe sorolhatóak: alacsony intellektus, átlagos intellektuális képesség, magas
intelligencia.
A Pearson-féle korrelációvizsgálat szerint a Standard és Nehezített teszteken elért nyerspontszámok
között szignifikáns korreláció (p = 0,01, r = 0,637) áll fenn, ezért a továbbiakban a hangsúly az SPM
eredmények vizsgálatára helyeződik, hisz ez sokkal árnyaltabb képet ad a tanulók intellektuális
képességeiről.
A tanulóknak az online teszt kitöltésére 25 perc állt rendelkezésükre.
4.3. Tanulási szokások kérdőív
Az eredményességre ható tényezők egyike a tanulásra, iskolai felkészülésre fordított idő. Ennek
megfelelően a kérdőív első része a tanulók szabadidős tevékenységéire irányult. A felsorolt
állításokhoz tartozó időkorlátokat a tanulók egy hétfokozatú Likert-skálán minősíthették. Mivel a
tanulmányi eredményesség elterjedt és mindenki számára érthető mértéke a tanulmányi eredmény, így
ezeket is meg kellett adniuk a diákoknak. Erre a kérdésre kizárólag az összehasonlítás céljából volt
szükség. A tanulási eredményességet befolyásolja továbbá az ön- és környezeti kontroll. Ebből
kifolyólag a tanulóknak két olyan kérdést kellett megválaszolniuk, amely által mérhető a saját és a
szülő elégedettségi szintje. Összehasonlítás céljából a tanulók megadták a magyar, történelem, idegen
nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, rajz, szakmai alapozó tantárgy elmúlt
félévi érdemjegyeit. Az eredményességre/eredménytelenségre ható tényezőket hivatott feltárni az a
kérdés, hogy milyen tárgyból teljesítenek a saját bevallásuk szerint jól/rosszul. Ennek okait a tanulók
egy ötfokozatú Likert-skálán értékelhették. Annak érdekében, hogy az eredményesség/
eredménytelenség okai bővebben vizsgálhatóak legyenek, a tanulók megadták, hogy kitől kérnek és
kitől kapnak segítséget, ha nem értenek valamit. A tanulási motívumokra vonatkozó háttérindikátorok
egy 30 állításból álló kérdéssor kitöltése által kerültek feltérképezésre, amelyet a tanulók szintén
ötfokozatú Likert-skálán értékelhettek, majd ugyanígy kerültek mérésre a tanulási szokásokkal
kapcsolatos indikátorok is.
A tanulóknak az online teszt kitöltésére 20 perc állt rendelkezésükre.
5. Eredmények
5.1. Logikus gondolkodás
A kutatás során megfogalmazódott egy hipotézis is: a magas továbbtanulási célt kitűző
középiskolás tanulók fejlett logikus gondolkodással rendelkeznek.
A tanulók válaszai azon kérdésre, hogy melyik az a legmagasabb iskolai végzettség, melyet el
szeretnének érni, illetve a mért intellektuális képességek (azaz a logikus gondolkodási szintjük) között
szignifikáns korreláció (p = 0,01, r = 0,267) mutatható ki. A logikus gondolkodást jelző szinteket és a
tanulók által kitűzött célt, vagyis az elérni kívánt legmagasabb iskolai végzettséget vizsgálva a
következők állapíthatóak meg:
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(1) Az alacsony szintű logikus gondolkodással rendelkező tanulók 44,4%-a egyetemi diplomát
kíván szerezni. Kevesebb, mint egynegyede elégszik meg szakiskolai végzettséggel (7,4%),
illetve érettségivel és valamilyen más szakmával (11,1%).
(2) Az átlagon aluli intellektuális képesség alsó és felső tartományára is egyaránt jellemző, hogy a
válaszadók több mint fele (az alsó tartomány esetében 51,6%, a felsőnél 62,2%) egyetemi
diplomát kíván szerezni. Az átlagos intellektuális képesség alsó tartományába tartozó tanulók
összesen 83%-a szeretne valamilyen felsőfokú végzettséget, 17% pedig a szakiskolai
végzettség, vagy az érettségi és valamilyen más szakma megszerzése után befejezné
tanulmányait.
(3) Az átlagos intellektuális képesség felső tartományába tartozók esetében a szakiskolai
végzettség már nincs jelen, és csak 5,2%-ban elégednének meg az érettségivel és valamilyen
más szakmával. A felsőfokú végzettség a legdominánsabb (56,9%), ezt követően a több
diploma megszerzését tűzték ki a legtöbben (29,3%).
(4) Az átlagon felüli intellektuális képesség alsó és felső tartományába tartozó tanulók nagy
arányban az egyetemi diploma megszerzését tűzték ki célul. Ezen két tartomány képviselői
között a szakiskolai végzettség, illetve az érettségi és valamilyen szakma, mint célkitűzés, már
egyáltalán nincs jelen.
(5) Összegezve, az intelligenciaszinttől függetlenül, a tanulók 54,4%-a kíván egyetemi diplomát
szerezni, ugyanakkor az is megállapítható, hogy az egyetemi diplomát szerezni kívánók
45,2%-a átlagon aluli, vagy alacsony intellektuális képességekkel bír.
A továbbtanulási szándék és a logikus gondolkodás kapcsolatát vizsgálva megállapítható, hogy azon
tanulók, akik valamilyen felsőfokú diploma megszerzését tűzték ki célul, nem feltétlenül rendelkeznek
magas intellektuális képességekkel, tehát a hipotézis elvetendő. A felsőfokú végzettséget célként
kitűző tanulók igen jelentős 45,2%-a rendelkezik alacsony, vagy átlagon aluli képességekkel. A
magasabb intellektuális képességek felé haladva egyre kisebb arányban jelölik meg célul a tanulók a
szakiskolai végzettséget, vagy az érettségit és valamilyen szakmát, s egyre inkább a felsőfokú
végzettség megszerzésének célja dominál.
Ez arra enged következtetni, hogy a tanulók önismerete, különösen az alacsonyabb intellektuális
képességekkel rendelkezők esetében nem tükrözi a valóságot, ami a környezetüktől származó
visszajelzések hiányából is eredhet. Éppen ezért a vizsgálat feladata volt az is, hogy a mérések
eredményeit és azok értelmezését visszacsatolja a tanulók felé.
5.2. Tanulási stílus
A Kolb-féle tanulási változók tanulmányozása feltárta, hogy milyen sajátos tanulási
preferenciákkal rendelkeznek a vajdasági magyar nyelvű középiskolás tanulók. A leíró statisztikai
vizsgálatok szerint, a tanulók többségére jellemző a konkrét tapasztalatszerzésen alapuló
információfelvétel, valamint az aktív, gyakorlatias információfeldolgozási módszer. Nagyobb
számban preferálják e módszert, az absztrakt fogalom információfelvételhez, illetve a passzív
elmélkedő megfigyelésén alapuló információfeldolgozáshoz képest. E megállapítás összhangban van
azzal a ténnyel, hogy a mérésben resztvevő tanulók többsége szakközépiskolai képzésben részesül.
Megfontolandó, hogy megfigyelhetők-e jelentős különbségek a szakközépiskolák és a gimnáziumok
között az informáciofelvételi, valamint az információfeldolgozási dimenziók révén. Az
információfelvétel szempontjából, a szakközépiskolák tanulói preferálják a konkrét tapasztalatszerzést,
míg a gimnázium tanulói az absztrakt fogalomalkotást. Ellenben az információfeldolgozás
szempontjából a szakközépiskolai tanulók preferálják az elmélkedő megfigyelést, míg a gimnázium
tanulói a gyakorlati alkalmazást. A nemek szerinti tanulási változók vizsgálatából megállapítható,
hogy a fiúknál jelentősen erősebbek a konkrét tapasztalatszerzés, elmélkedő megfigyelés, valamint az
absztrakt gondolkodás preferenciák, míg a lányoknál jelentősen erősebb a gyakorlati alkalmazás iránti
preferencia. A további varianciavizsgálatok nem tudták alátámasztani ezeket a megállapításokat, tehát
nincs szignifikáns összefüggés a tanulók neme, illetve az iskolatípus és a tanulási változók között.
Az egyes tanulási változók összefüggésének vizsgálata kimutatta, hogy gyenge negatív korreláció
állapítható meg a gyakorlati alkalmazás és a többi Kolb-féle tanulási változó között. Legerősebb
korreláció mutatható ki az elmélkedő megfigyeléssel, majd a konkrét tapasztalatszerzéssel, végül az
absztrakt fogalomalkotással. Következtethető, hogy a vajdasági magyar középiskolásoknál a
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gyakorlati alkalmazás dimenzió a legfüggőbb tanulási változó. A legkevésbé függő tanulási változó a
konkrét tapasztalatszerzés.
A tanulási változókra épülő négyrégiós Kolb-féle tanulási stílus vizsgálata alapján, a vajdasági magyar
középiskolás tanulókra leginkább jellemző az akkomodáló tanulási stílus (32,2%). Valamennyivel
kevesebb esetében mondható el a divergens és a konvergens stílus (25% és 22,9%), míg legkevesebb
tanulóra jellemző az asszimiláló stílus (19,9%).
Az akkomodáló, illetve az alkalmazkodó tanulási stílussal rendelkező tanulók a konkrét
tapasztalatszerzést helyezik előtérbe, vagyis a preferált információfelvételi módszert és az aktív
kísérletezést az információfeldolgozás során. Ezek a tanulók szeretnek tevékenyen részt venni az új
tapasztalatok elsajátításában. A tananyag feldolgozása szempontjából, számukra előnyös, ha a
probléma alapú oktatást alkalmazzuk. A problémákat intuitív módon, gyakran próba-szerencse
módszerrel oldják meg. Jól teljesítenek a változó körülményekhez való alkalmazkodásban, ezért náluk
egyaránt felhasználható az önálló és a csoportos munka is. Azok a tanulók, akikre jellemző a
divergens tanulási stílus, az információfelvétel módszereként úgyszintén preferálják a konkrét
tapasztalatszerzést, míg az információfeldolgozás terén előnyben részesítik a reflektív megfigyelést. A
divergens tanulási stílussal rendelkező tanulók ötletesek, a konkrét helyzeteket sok szempontból
szemlélik. Inkább megfigyelés által alkalmazkodnak, mintsem tevékenység által. A tananyag
feldolgozása során szükségük van motiválásra, igénylik a tanulóközpontú oktatási módszerek
alkalmazását. Megfelelő módszerek közé vehetőek az önálló vagy csoportos problémamegoldás,
tanulói kísérlet, vita, szerepjáték és terepgyakorlat. Mivel a vajdasági magyar középiskolás tanulók
többségének jellemvonása az akkomodáló és a divergens tanulási stílus, következtethető, hogy
módszertani szempontból ajánlott a problémamegoldás alapú oktatás.
A négyrégiós tanulási stílus besorolás és az iskola típus közötti összefüggés vizsgálat kimutatta, hogy
a szakközépiskolai tanulók körében legtöbben akkomodáló (31,19%), illetve divergens (28,22%)
tanulási stílussal rendelkeznek. A gimnázium tanulói szintén leginkább az akkomodáló stílust
preferálják (34,44%), viszont a szakközépiskolásokhoz képest, inkább a konvergens stílust preferálják
(31,11%) a divergens helyett (17,78%). A Khi-négyzet próba (2 = 7,370; df = 3; p = 0.061) nem
támasztotta alá ezeket a megállapításokat. A négyrégiós tanulási stílus besorolás és a nem közötti
összefüggés vizsgálat kimutatta, hogy a lányok és a fiúk megközelítően azonos arányban preferálják
az akkomodáló tanulási stílust. Emellett a lányok inkább előnyben részesítik a divergens és
konvergens tanulási stílust, míg a fiúk az asszimiláló stílust. Hasonlóképpen, mint az iskola típus
esetében, a Khi-négyzet próba (2 = 2,132; df = 3; p = 0.545) nem tudta alátámasztani a leíró
statisztikák eredményeit. Következtethető, hogy nincs összefüggés a meghatározott tanulási stílus és a
tanulók neme között, sem a tanulási stílus és az iskola típusa között.
5.3. Tanulási szokások, motívumok
Mindezek mellett a tanulási szokások kérdőíven belül megvizsgáltuk melyek azok a háttényezők,
amelyek kihatnak a tanulók tanulási eredményességére. Ezeket a tényezőket 18 változóval
igyekeztünk felmérni, amelyeket a faktorelemzés módszeréveli 5 faktorba vontunk össze:
(1) A tanár érdekesen dolgozza fel a tananyagot, szereti amit csinál, magyarázata világos, a diák
már az órán megérti az anyagot, jó vázlatot készít a diákokkal az órán, és jó légkörű órát tart –
A TANÁRI SZEMÉLYISÉG FAKTORA;
(2) A tanár megköveteli, hogy minden órára tanuljon a diák, a tanuló óráról órára tanul, a tanár
szigorú de igazságos, rendszeresen van házi feladat – A RENDSZERES OTTHONI
TANULÓI MUNKA FAKTORA;
(3) Továbbtanulás tekintetében fontos, a hétköznapi életben is alkalmazható a tanulnivaló – A
HASZNOSSÁG FAKTORA;
(4) Sok önálló, páros vagy csoportmunka van az órán, kísérletekkel, gyakorlatokkal támogatott
óra – AKTÍV TANULÁS-FELTÉTELEK FAKTORA;
(5) Magánórák igénybevétele, alacsony követelményrendszer (könnyű jó jegyet kapni), jó
személyes kapcsolat a tanárral, használható tankönyv – A TANULÁSTÁMOGATÁS
MEGLÉTÉNEK FAKTORA.
A kapott faktorok és a tanulási teljesítmény közötti korreláció vizsgálat eredményeképpen azt
mondhatjuk, hogy a hasznosság faktora szignifikáns kapcsolatban van (r=0,162; p=0,006) a tanulási

298

3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE
eredményességgel. Ez alapján elmondható, hogy a hétköznapi alkalmazható tudás egyenes arányban
hat a tanulási átlageredményre. Ugyanakkor, amennyiben megvizsgáljuk ugyanezen háttértényezők és
a tanulási stílus közötti kapcsolatot megállapítható, hogy a tanulnivaló hasznossága belátásának
eredményességre gyakorolt hatása nem függ a tanuló tanulási stílusától.
Felmerülhet a kérdés, hogy a vizsgált háttértényezők és az intellektuális képesség között vajon
felfedezhető-e a kapcsolat. Ebben a tekintetben elmondhatjuk, hogy a korrelációs vizsgálat a logikus
gondolkodási szint és a rendszeres otthoni tanulói munka között azonos irányú (r=0,115; p=0,008),
míg az előbbi és az aktív tanulási feltételek között ellentétes irányú (r=- 0,087; p=0,043) szignifikáns
kapcsolatot mutat. A vizsgálat a többi faktorral nem mutat szignifikáns kapcsolatot. Mindez arra enged
következtetni, hogy ahogyan nő a tanulók intellektuális képessége, úgy válik jellemzőbbé az óráról
órára való otthoni felkészülés, ellenben csökken a kísérletekkel, gyakorlatokkal támogatott, sok önálló,
páros vagy csoportmunkát tartalmazó tanítási módszerek alkalmazásának fontossága.
Megvizsgálva azt, hogy a kapott faktorok milyen hangsúlyosan jelentkeznek a vizsgált tanulók
esetében, intellektuális és tanulási stílustól függetlenül megállapíthatjuk, hogy a tanulók az
eredményesség tekintetében legmeghatározóbbnak egyrészt a tanár személyiségét (34%), másrészt az
aktív tanulási feltételek meglétét (34%) tartják. Fontos figyelembe venni, hogy a mintában az átlag
alatti intellektuális képességekkel rendelkező tanulók jóval magasabban reprezentáltak, mint az átlag
feletti logikus gondolkodással rendelkezők.
A tanulási motívumokat 30 változóval mértük fel, amelyet a faktorelemzés módszerével ii 8 faktorba
vontunk össze:
(1) A tanuló azért tanul egy tananyagot lelkesebben, mert vannak benne feladatok, mert az órán
aktívan kell részt venni és úgy tanul, hogy észre sem veszi, mert az órán nem monoton munkát
kell végezni és ez gondolkodásra készteti – ÓRAI AKTIVITÁS FAKTORA;
(2) A tanuló azért tanul egy tananyagot lelkesebben, mert az érdekes, és mert érdekli –
TANULNIVALÓ ÉRDEKESSÉGÉNEK FAKTORA;
(3) A tanuló azért tanul egy tananyagot lelkesebben, mert látja annak gyakorlatban történő
alkalmazását, látja az értelmét és fontos a továbbtanulásához – CÉLTUDATOSSÁG
FAKTORA;
(4) A tanuló azért tanul egy tananyagot lelkesebben, mert a szülei, a tanár megdicséri, és mert
sikerélménye van – DÍCSÉRET FAKTORA;
(5) A tanuló azért tanul egy tananyagot lelkesebben, mert a tanár „jó fej”, megkedvelteti vele a
tanulnivalót, és mert az osztálytársai is szeretik – KÖRNYEZETI HATÁS FAKTORA;
(6) A tanuló azért tanul egy tananyagot lelkesebben, mert a szülei elvárják, mert fél, hogy a
következő órán számonkérés lesz, és mert nem szeretné lerontani az átlagát – MEGFELELÉSI
KÉNYSZER FAKTORA;
(7) A tanuló azért tanul egy tananyagot lelkesebben, mert a tananyag olvasnivaló és szóról szóra
kell tudni – MECHANIKUS TANULÁS FAKTORA;
(8) A tanuló azért tanul egy tananyagot lelkesebben, mert jó az osztálylégkör, mert már az órán
megérti a tanulnivalót, mert a tanár jól magyaráz – ÉRTHETŐSÉG FAKTORA;
A motiváció faktorai együtt járásainak vizsgálata nem jelzett szignifikáns kapcsolatokat, azonban
megvizsgáltuk, hogy melyek azok az állítások ebben a kérdéscsoportban, amelyek esetében a
leggyakrabban előforduló érték a „teljesen egyetértek vele”. A vizsgálat eredményeképpen
elmondható, hogy a vizsgált tanulók azért tanulnak egy tananyagot lelkesebben, mert azt érdekesnek
tartják, látják annak értelmét és a gyakorlatban történő alkalmazását, illetve a továbbtanulásához is
fontos. Nemek szempontjából elmondhatóiii, hogy a lányok 70 %-a azért tanul lelkesebben, mert a
tanulnivalót érdekesnek találja és érdeklődik a téma iránt, ellentétben a fiúkkal, akiknél ez az arány
30%iiii. Emellett 79 %-ának fontos az, hogy lássák a tanulnivaló hasznosságát, értelmét, mindennapi
életben való alkalmazhatóságátiiiii. Továbbá megállapítható az is, hogy a lányok estében kimagaslóan
motivációs tényezőt jelent a mechanikus tanulásiiiiii, ugyanis lelkesíti őket – vagy biztonságosabbnak
tartják -, ha a tananyag olvasnivaló és szóról szóra meg kell tanulni. Míg a lányok 75%-a pozitívan
nyilatkozott az említett motívumról, addig a fiúk vonatkozásában ez az arány csupán 25%.
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Jegyzetek
i. KMO értéke 0,810, Bartlett-féle próba eredménye: χ²=1362,120; df=153; p=0,00
ii. KMO értéke 0,853, Bartlett-féle próba eredménye: χ²=3184,258; df=435; p<0,01
iii. A Levene próba alapján minden faktor esetében elvégezhető a varianciavizsgálat, hiszen a
szignifikancia szintek 0,107 és 0,984 közé esnek.
iiii (F=12,277; p=0,000)
iiiii (F=7,526; p=0,006)
iiiiii (F=6,498; p=0,011)
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INDICATORS OF LEARNING SUPPORTED EDUCATION
TÓTH PÉTER, PÁSZTOR KRISZTINA, PEJIĆ ALEKSANDAR, PESTI CSILLA
Summary
The purpose of this empirical research conducted among Hungarian secondary school students in
Vojvodina was to reveal the learning background factors (learning style, habits, logical thinking), and
it has been carried out by 1 on-line test and 2 on-line questionnaires, with the attendance of nearly 500
students.
The results show that according to Kolb’s four-region model accommodating learning style is the most
significant. The preference of controlled problem-based education is highly recommended, which is
also likely to improve system-wide perception. Moreover, the Raven’s logical thinking test revealed,
the students’ self-knowledge does not reflect reality, even though their underlying values could be
unfolded with supportive learning methods. The examination of the learning motives and attitude
showed that students are significantly motivated by classroom activities, the attraction of study
materials, as well as the insight of the utilization of learnt materials.
Keywords: learning background factors, learning habits, learning style, logical thinking
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РАЗВОЈ ИДЕЈА О МЕТОДИЧКОМ ОБЛИКОВАЊУ УЏБЕНИКА: ОД
ИДЕНТИФИКОВАЊА И ИНВЕНТАРИСАЊА ДО ПОВЕЗИВАЊА И
УСКАЛЂИВАЊА СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТИ
БИЉАНА ТРЕБЈЕШАНИН
Учитељски факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија
Сатежак
Методичко обликовање уџбеника, као основног наставног средства, доспело је у жижу
интересовања истраживача са променом схватања његове улоге у образовном процесу. Од
схватања уџбеника као средства за излагање (експозицију) знања, он је почео да се схвата као
средство намењено управљању процесом учења с разумевањем и као средство које има
формативну улогу у развоју сазнајних компетенција ученика. У теоријском смислу до
споменуте промене је дошло са јачањем утицаја социјално културолошке концепције
психичког развоја, с једне стране и јачањем когнитивистичке, односно конструктивистичке
концепције процеса учења, с друге. Циљ овог рада јесте да понуди анализу и синтетички
преглед основних идеја о методички релевантним структурним компонентама уџбеника,
посматраним из угла нових захтева који су му постављени. Анализом су обухваћени теоријски
и истраживачки радови настали у нашој земљи почев од 1976. године, кад је започело
систематично и интензивно проучавање уџбеника у нашој средини, па до 2014. године, као и
одговарајући радови страних аутора. Резултати анализе указују да су прве деценије споменутог
раздобља истраживачи посветили трагању за различитим структурним компонентама доброг
уџбеника и регистровању њиховог присуства или одсуства у уџбеницима. Идентификован је
читав низ структурних компоненти уџбеника и дефинисани начини њиховог методички
ефективног обликовања, које ће бити класификоване и разматране у раду. Анализе уџбеника
извршене у задњих десетак година указале су, међутим, да за методичку ефективност
идентификованих структурних компоненти уџбеника није довољно само њихово присуство, већ
је неопходно да оне буду повезане међу собом на одговарајући начин, као и да буду
функционално усклађене и повезане различите компоненте уџбеничког комплета, који у
задњих десетак година постају доминантан облик уџбеничке продукције. У методолошком
смислу то пред будућа истраживања претпоставки методичке ефикасности уџбеника поставља
задатак различит од регистровања присуства или одсуства пожељних структурних компоненти,
а то је задатак трагања за варијантама ефективних начина повезивања тих компоненти унутар
сваке књиге уџбеничког комплета, као и међу књигама које чине комплет и коначно, између
уџбеничког комплета и других релевантних извора знања.
Кључне речи: уџбеник, методичко
методологија истраживања.

обликовање,

пожељне

структурне

компонетне,

Увод
Није тешко навести бар два разлога због којих су осмишљавање и анализа квалитета
методичких аспеката уџбеника вредни посебне пажње. Један, дирактан разлог, произлази из
жанровских особености савременог уџбеника као књиге, а други, индиректан, из позиције и
улоге уџбеника у наставном процесу. Оно што уџбеник разликује од књига других жанрова
јесте управо то што је његов садржај дидактички обликован тако да олакша процес учења и
развој одговарајућих спсобности и компетенција ученика. То је књига у којој се подразумева
помоћ одрасле особе компетентне како у предметној области, тако и у оној дидактичкометодичкој. С друге стране, уџбеник има средишњу и координирајућу улогу у наставном
процесу. За многе наставнике он је релевантна, а за неке и једина интерпретација наставног
плана и програма која им служи као орјентир како у погледу обима, врсте и нивоа
информација, тако и у погледу методичког приступа у њиховој обради, односно у обликовању
наставних ситуација. Тако схваћен уџбеник постаје темељ наставног процеса и партнер
наставнику у процесу поучавања, а његов квалитет постаје темељ квалитета образовања.
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Резултати анализа Светске банке су показали да су доступност и квалитет уџбеника, у земљама
које нису високо развијене, у 83% случајева били значајан чинилац школског успеха, а у 54%
случајева тај чинилац се показао значајнијим од обука наставника (Seguin, 1989).
Циљ овог рада, стога, јесте да понуди синтетички преглед основних идеја о методички
релевантним структурним компонентама уџбеника и стандардима њихове квалитетне
реализације, како би се стекао увид у актуелне методичке захтеве којима се обезбеђује
подршка, пре свега, учењу с разумевањем, али и увид у актуелне истраживачке задатке у
домену анлаизе квалитета дидактичко-методичких аспеката уџбеника и наставе.
Методолошки приступ. За постизање споменутог циља одабран је поступак прегледа,
анализе и систематизовања релевантних сазнања изложених у одговарајућој литератури.
Анализом су обухваћени теоријски и истраживачки радови настали у нашој земљи почев од
1976. године, кад је започело систематично и интензивно проучавање уџбеника у нашој
средини, па до 2014. године, као и одговарајући радови страних аутора. Конкретније, у основни
узорак анлизираних извора су ушле синтетичке монографије: Ивић, И., Пешикан, А., Анитић,
С., 2008; Плут, Д., 2003; Требјешанин, Б., Лазаревић, Д., 2001; Пешић, Ј., 1998, Ивић, И.,
Пешикан, А., Антић, С., 1997, као и чланци: Лазаревић, Д., 2009; Требјешанин, Б., 2009; Антић,
С., 2009; Пешић, Ј., 2009, Ковачевић, З., 2009; Требјешанин, Б., Пешикан, А., Ковач Церовић,
Т., 1990; Ивић, И. 1976а, 1976б; Naumann, J. et all, 2007; O`Connor et all, 2002; Mayer et all,
1996; McNamara et all., 1996; Britton et all., 1991; Hilbert, T., Renkl, A., 2008; Callender, A. A.,
McDanie, M. A., 2007; Cataldo, G. M., Oakhill, J. (2000); Mautone, P. D., Mayer, R. E., 2007;
Антић, С., Пешикан, А. 2014.
Схватања функције уџбеника и значај дидактичко-методичких структурних компоненти
Перцепција значаја дидактичко-методичких аспеката уџбеника тесно је повезана са
схватањем његове улоге у процесу учења. Све док је уџбеник схватан као средство за излагање
градива и подстицање његовог меморисања, дидактичко-методичке компоненте су се сводиле
на илустрације и неколико питања на крају лекције која су наводила ученика да понови
изложено градиво и тако провери да ли га је запамтио. Тако схваћеном уџбенику је, као и
трансмисивној настави коју је пдржавао, у процесу учења припадао почетак (сервирање знања)
и крај (провера наученог), док је сам процес учења препуштан ученику, те се сам уџбеник, као
и наставник усмерен на трансмисивну наставу, није ни бавио његовом организацијом и
усмеравањем, те дидактичко-методичким компонентама, које би имале ту функцију, није
поклања посебна пажња при стварању уџбеника. Другачији поглед на значај дидактичкометодичких структурних компоненти уџбеника зачет је на трагу критичких анализа уџбеника
које су се у нашој средини појавиле седамдесетих година двадесетог века. Оне су изоштриле
слабости учења заснованог на механичком меморисању, у случајевима кад то није неопходно, и
подршке уџбеника таквом учењу. Упоредо с њима развијане су и идеје о уџбенику као средству
које подржава учење с разумевањем и директно учествује у управљању процесом школског
учења и конструкције знања ученика, у свим његовим етапама те је, стога, нужно да успостави
комуникацију са учеником. Упориште за остваривање тако схваћене функције уџбеника
препознато је, управо, у развијеним дидактичко-методичким структурним компонентама.
Глеадње на уџбеник као на средство поучавања и подршке процесу учења, а не само као на
средство за сервирање знања, своје теоријско упориште је, постепено, све више налазило у
социјално-културолошкој теорији Лава Виготског (Пешић, 1998; Плут, 2003). У оквиру ње
школско учење се схвата као главни пут развоја, посебно виших психичких функција, почев од
раног школског узраста, а школа и уџбеник као оруђа развијена у људској култури како би се
развојно релевантни, али и функционални облици учења унапредили, учинили успешнијим.
Други важан теоријски став Виготског истиче значај асиметричне интеракције и значај
обезбеђивања ослонаца, потпоре вишим психичким процесима које је нужно активирати у
процесу продуктивног учења. Директна одговорност уџбеника за успех у учењу и формативноразвојна функција које су му на основу ове теорије приписане, водила је фокусирању пажње
проучавалаца уџбенка, управо на његове дидактичко-методичке аспекте, који би требало да
омогуће да из њега ученик може да учи самостално, без помоћи наставника или других
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компетентнијих особа, односно да омогуће да помоћ и подршка компетентних одраслих буде у
њега уграђена.
Које структрурне компоненте уџбеник треба да има и како оне могу да буду обликоване и
треба да буду лоциране да би ученика укључиле у процес учења с разумевањем и пружиле му
одговарајуће усмеравање и потпору током тог процеса? У потрази за одговарајућим
дидактичко-методичким компонентама уџбеника, главни оријентири су налажени у
психолошким сазнањима о чиниоцима пажње и мотивације за учење, о процесу памћења,
посебно у когнитивистичкој теорији памћења схваћеног као процес обраде информација, у
теоријама о процесу изграђивања смисла током читања вербалних порука,
конструкитивистичким теоријама учења и формирања појмова, сазнањима о облицима учења и
психичким функцијама које укључују, о прогресивно уређеним етапама процеса овладавања
знањем и метакогницији, о врстама знања и активностима неопходним за њихово усвајање
(Ивић, И., 1976а и 1976б; Требјешанин, Пешикан, Ковач-Церовић, 1990; Пешић, 1998;
Требјешанин, Лазаревић, 2001; Плут, 2003; Ивић, Пешикан, Антић, 2008; Naumann, J. at all,
2007; O`Connor at all, 2002; Mayer at all, 1996; McNamara at all., 1996; Britton at all., 1991;
Hilbert, T., Renkl, A., 2008; Callender, A. A., McDanie, M. A., 2007; Mautone, P. D., Mayer, R. E.,
2007). У оквиру неколико већих пројеката реализованих у Инсатитуту за психологију,
Образовном форуму и Институту за педагошка истраживања у Београду (в. Ивић и сар. 2008;
Лазаревић, Д., 2009; Требјешанин, Б., 2009), али и у низу мањих истраживања појединих аутора
(в. Лакета, Н. ур.1997 и 1998) трагано је за методички релевантним структурним компонентама
уџбеника и у публикацијама, произашлим из ових пројеката и истраживања, излагане су листе
и класификације компоненти значајних за дидактичко-методичко обликовање уџбеника и
уобличаване идеје о модалитетима реализације и условима успешне примене тих структурних
компоненти (Пешић, Ј., 1998; Требјешанин, Лазаревић, 2001; Плут, 2003; Ивић, Пешикан,
Антић, 2007).
Дидактичке компоненте уџбеника као стандард његовог квалитета: идентификовање,
развијање и пребројавање
Идеја о уџбенику као својеврсном наставнику, логично води до успоствљања аналогије
између основних захтева који се, у процесу поучавања усмереног на олакшавање учења,
постављају наставнику и уџбенику. Тако се и од уџбеника, као и од наставника очекује да прво
придобије пажњу ученика и одржи је на предмету учења колико је потребно, односно да
ученика укључи у процес учења, мотивише га, доведе у стање позитивне тензије; да организује
процес учења на начин који ће довести до смисленог и употребљивог знања; да обезбеди
повратну информацију ономе ко учи и да га, уз то, научи да учи и управља својим учењем, да
постане саморегуласани ученик. Полазећи од ових очекивања, вредност уџбеника се процењује
на основу присуства структурних компоненти које ће обезбедити испуњавање сваког од њих и
од њихове адекватне примене. Две- три деценије су проучаваоци уџбеника у нашој земљи
посветили развијању и инвентарисању структурних компоненти са споменутим функцијама,
као и начинима њихове пожељне реализације и позиционирања у уџбенику. Као важан
стандард квалитета на основу којег је процењивана вредност уџбеничке продукције истакнуто
је присуство што већег броја разноврсних структурних компоненти ове врсте, њихова
одговарајућа реализација и позиција у уџбенику.
На основу обухватнијих прегледа структурних компоненти са споменутом наменом овде ће
бити изложене структурне компоненте за сваку врсту споменутих захтева, у погледу којих
постоји сагласност анализираних извора.
Укључивање ученика у активност.Није потребно посебно образлагати тврдњу да је основна
претпоставка учења из уџбеника то да ученик жели да га узме у руке и листа и да му, затим, он
постане и интелектуално, емоционално и на друге начине примамљив. Перцептивна и
интелектуална атрактивност су први услов за успостављање контакта с уџбеником, без којег,
свакако, нема ни прилике за учење из њега. Основне структурне компоненте које доприносе
његовој перцептивној атрактивности, свакако су
богатство, занимљивост и лепота
илустрација које се користе и њихова прилагођеност навикама и потребама данашње деце;
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допадљив, савремен дизајн сваке странице и уџбеника у целини и квалитетна техничка
реализација ових компоненти. Иако значајна јер доприносе томе да уџбеник може да издржи
конкуренцију атрактивних визуелних медија с којима су данашње генерације деце у
непосредном контакту, ове структурне компоненте су само увертира која релативно кратко
задржава пажњу ученика. Да би се пажња задржала на садржајима уџбеника, који нису ствар
учениковог слободног избора, као и да би ученик био увучен у активности неопходне за учење,
уџбеник мора да садржи и структурне компоненте које садржај чине интелектуално
провокативним и примамљивим и усклађеним с учениковим основним, пре свега сазнајним
потребама какве су: радозналост и потреба за когнитивном равнотежом, потреба за
когнитивном активношћу, компетенцијом и успешношћу, потреба за аутономијом и друге. Као
структурне компоненте уџбеника које одговарају на овај захтев препознати су: подстицајни
наслови и међунаслови којима се најављује нека новина (Шта нисте знали о...), изазива
когнитивни конфликт (Да ли је и лед вода?), истиче употребна или сазнајна вредност градива
(Како да помоћу...., Зашто је важно да знамо...). Међунаслови, као и издвајање пасуса имају још
једну мотивационо релевантну функцију, а то је да сегментирају градиво на мање, лакше
савладиве целине, чијим савладавањем се ученик охрабрује да настави с учењем, на основу
доживљаја компетентности, односно самоефикасности. Мотивационо значајна компонента су и
питања и задаци уколико ученицима постављају захтеве у зони наредног развоја (ни превише
лаке, ни превише тешке али изазовне) или су по самој форми занимљиви и изазовни деци
одређеног узраста (укрштенице, скривалице, лавиринти.. повезани с оним што треба научити
или обновити). На претпостављено питање да ли у уџбеник не треба укључивати питања и
задатке које само мањи број ученика може да реши, или она која скоро свако дете може да
реши, одговор је- не, јер уџбеник треба што већем броју деце да омогући доживљај успеха у
складу са њиховим могућностима и нивоом аспирација, али је пожељно разврстати их у
складу с тежином захтева и графички означити. Овој групи структурних компоненти припадају
и различити прозори са занимљивим информацијама или практичним саветима који произлазе
из садржаја који треба савладати.
Организовање и усмеравање процеса учења. У ову групу структурних компоненти уџбеника
сврстане су компоненте које потпомажу схватање изложеног текста и његово меморисање на
начин који олакшава његово касније призивање и коришћење у различитим ситуацијама, затим,
оне које олакшавају сналажење у уџбенику и лако налажење жељених информација, као и оне
које пружају повратну информацију ученику о напредовању у учењу и, коначно, оне које имају
метакогнитивну функцију, односно које директно упућују и усмеравају ученика шта, када и на
који начин треба да уради, на шта и када треба да се врати, на шта посебно да обрати пажњу,
где и када да потражи одговарајуће информације, када и како да провери колико је научио.
Веома битну подгрупу структурних компоненти из ове групе, чине оне које ученику
олакшавају да прати и схвати градиво изложено текстуално, на експозиторан начин. У
компоненте које олакшавају праћење излагања обично се сврставају оне које олакшавају
уочавање структуре текста, а то могу бити најаве онога о чему ће бити речи, наслов и
међунаслови (информативни или у облику реторичких питања), издвојене мање целине
(пасуси) у оквиру којих се обично разматра неки од аспеката теме која се обрађује, сажеци или
резимеи излагања на крају текста. У компоненте које олакшавају конструисање смисла и
схватање изложеног садржаја сврставају се вербалне и сликовне компоненте које изоштравају
значење појмова као што су почетни организатори градива, графичка истицања битних термина
и идеја, различите илустрације, графици и шеме, као што су мапе појмова којима се чине
видљивим односи међу појмовима, шематски прикази неког процеса, табеле са упоредним
информацијама, затим примери, непримери, гранични и лажни примери неког појма, аналогије
нових појмова са оним који су ученицима познати, и други видови довођења у однос
различитих научних појмова међусобно (поређења по сличности, разликама, надређености,
узрочности), али и ученикових спонтаних појмова са научним, којима треба да овлада. Речници,
односно објашњења нових термина или оних за које се претпоставља да ученицима могу бити
непознати, такође доприноси одговарајућем схватању садржаја. Како се смисао конструише
постепеним повезивањем и уопштавањем информација, неизоставним делом уџбеника који има
претензије да подржи учење с разумевањем сматрају се и систематизације градива на крају
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тематских целина и на крају уџбеника, а улога најопштијег структурисања читавог градива,
припада и преглду саджаја уџбеника који се, обично и с разлогом, налази на почетку књиге, али
само под условом да је уређен на неки логички оправдан начин (на пример хијерархијски или
хронолошки), а не као просто линеарно ређање тема, без логичког груписања. Већ и само
присуство и систематично и доследано коришћење ових и других структурнинх компоненти са
сличном функцијом у уџбенику, олакшава ученику праћење и схватање текста, али се њихова
делотворност повећава када се питањима, задацима или налозима ученикова пажња усмери на
ове компоненте или се они подстакну да их уоче и издвоје у неку резимирајућу табелу или да
провере да ли су и како су схватили текст и то не само на крају лекције, већ и током излагања,
односно после одговарајућих сегмената текста. Поред функције подршке схватању текста,
питања и задаци, као веома важне компоненте уџбеника којом се активирају и усмеравају, пре
свега, менталне активности ученика неопходне за учење с разумевањем, она имају одређене
функције и у другим етапама процеса школског учења. Њима се ученици могу подстаћи да
обнвљају, увежбавају, примењују на нове ситуације, повезују, креативно комбинују или
вреднују стечена знања у складу са одређеним циљем, проблемом, потребом. Издвајањем и
записивањем битних делова текста, њиховим комбиновањем и транспоновањем на нове
ситуације или на решавање одређених проблема, истовремено се пружа и подршка њиховом
запамћивању, јер је претпоставка трајнијег задржавања, управо разноврсно бављење
информацијама које треба меморисати и њихово повезивање са што више садржаја који су већ
задржани у дугорочној меморији. Поред питања и задатака, у функцији лакшег налажења
одговарајућих информација прилком обнављања или примене наученог, у савременом
уџбенику се очекује присуство компоненти које олакшавају сналажење у књизи, као што су
прегледи садржаја књиге и тематских целина, резимеи на крају лекције и систематизације на
крају тематских целина, индекси појмова, али томе доприноси и логички осмишљено и
доследно коришћење графичких ознака за одређене структурне компоненте (боја, иконице,
симболи), као и стална позиција структурних компоненти у уџбенику. Ове структурне
компоненте омогућују различита читања уџбеника, у зависности од актуелног циља или
потребе (на пр. читање само додатних текстова, занимљивости, речника, практичних савета…).
Питања и задаци су, исто тако, она структурна компонента уџбеника која може имати функцију
провере наученог и пружања повратне информације ученику о томе шта је успешно савладао, а
шта није, без које је тешко замислити успешно учење, а уколико се успех на контролним
тестовима повеже и са приписивањем неког деци примамљивог назива (зналац, суперзналац,
максизналац), добијају и мотивациони значај. Стога се очекује да контролни задаци буду
неизоставна компонента савременог уџбеника. Директна упићивања и усмеравања ученика
током учења у смислу скретања пажње, предлагања начина рада и решавање задатака,
упућивања на додатне изворе и слично, у уџбенику се остварују помоћу различитих водича,
упутстава и налога и представљају модел метакогнитивног управљања учењем, који временом,
процесом поунутравања, треба да пређе на унутрашњи, ментални план ученика, те се и ове
компоненте сматрају важним делом уџбеника. Водичи у упутства су посебно значајна
компонента оних делова уџбеника који уместо излагања градива иницирају самосталну
експерименталну, опсервациону или неку другу практичну активност ученика. У тим
случајевима је посебно значајно да процес самосталног учења буде прецизно и потпуно вођен
од почетка до краја и да на крају ученик буде подстакнут али и доведен у позицију да може да
изведе тачан и очекиван закључак.
Дидактичке компоненте уџбеника као стандард његовог квалитета- повезивање и
усклађивање
Новије анализе уџбеника, изведене крајем прве деценије овог века, указале су на неке
слабости стандарада за обезбеђивање квалитета дидактичког аспекта уџбеника схваћеног у
смислу што више разноврсних структурних компоненти из две споменуте категорије
(активирајуће тј. мотивационе и организујуће). У раду објављеном 2009. године, неки аутори
указују на то да странице уџбеника за основну школу, креиране под утицајем овако
дефинисаног стандарда квалитета, изгледају често прешарено, претрпано, па и хаотично и, у
крајњем случају пре могу да збуњују ученика него да уведу систем, организацију и смислено
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вођење активности неопходних у процесу учења. Стиче се утисак да су активирајуће
компоненте уџбеника постале доминантне у односу на организујуће. Суочена с таквим
закључком, ауторка истиче значај логичког уређивања и међусобног повезивања дидактички
релевантних структурних компоненти (Антић, 2009). То, свакако, подразумева да се редовно и
систематично успостављају везе између основног текста и других структурних компоненти
какве су илустрације, речници, додатни текстови, задаци, практични савети и други и то не
само у смеру од основног текста ка осталим структурним компонентама, већ и обрнуто, али и
више од тога. Очекује се и препоручује и међусобно повезивање структурних компоненти
значајних за дидактичко обликовање уџбеника, ван основног текста, односно непосредно
повезивање једних са другима. У анализи актуелне уџбеничке продукције чији резултати су
изложени на овогодишњем научном скупу под називом „Емпиријска истраживања у
психологији“, ауторке Антић и Пешикан закључују да је број веза који се успоставља у
анализованим уџбеницима веома мали (једна или две) и да, кад се, уопште, успостављају реч
је само о везама које се успостављају из основног текста са илустрацијама и занемарљиво често
са другим структурним компонентама.
У неким другим радовима из истог временског раздобља, указано је и на потребу повезивања
структурних компоненти уџбеничког комплета, будући да су уџбенички комплети постали
доминантан облик уџбеничке продукције. Термин уџбенички комплет постепено улази у
употребу са појавом нове генерације разгранатих уџбеника у којима су различите етапе процеса
учења организоване у различитим књигама. Доминација ове врсте уџбеника се и сама може
сматрати изданком општије идеје о функцији уџбеника, односно о врсти наставе коју треба да
подржи (транзитивну или активну). Разгранати уџбеник, наиме, суочава ауторе са захтевом да,
поред осталог, одлуче на који начин ће распоредити етапе процеса учења какве су излагање
садржаја, провера процеса изграђивања значења, запамћивање (задржавање), утврђивање
(обнављање), проширивање на нове ситуације, практична примена, провера знања и праћење
напредовања. Поред тога њихов је задатак и да успоставе везу између сваке од компоненти
укључених у уџбенички комплет, каве су уџбеник, радна свеска, контролни задаци, приручник
за наставнике. Анализе које би биле усмерене на процену квалитета распоређивања различитих
етапа у процесу учења у оквиру компоненти комплета, као и оне усмерене на процену обима и
квалитета повезивања различитих компоненти уџбеничког комплета, још нису добиле своје
место у агендама проучавалаца уџбеника и требало би их очекивати у скоријој будућности
(Требјешанин, Б., 2009).
Коначно, пажљивим читањем текста са претходних страница, може се уочити да већина
дидактички релевантних структурних компоненти уџбеника има више функција. Тако, рецимо,
наслов и међунаслови могу имати одређену функцију и као активирајуће тј. мотивационо
релевантне компоненте, а и као организујуће компоненте у процесу овладавања значењем
текста. Слично је и са илустрацијама, а и друге компоненте, као што су, рецимо, питања и
задаци спомињу се и као средство за праћење процеса схватања садржаја и средство обнављања
и провере наученог и томе слично. Ова чињеница указује на могућност и значај повезивања
различитих функција у оквиру сваке структурне компоненте, јер се нај начин може
увишестручити дидактички допринос сваке структурне компоненте која се уноси у уџбеник.
Истовремено, то значи да се њихов потенцијал расипа, уколико веза међу функцијама исте
компоненте није успостављена. Очито, имало би смисла да истраживачи приликом анализа и
вредновања уџбеничке продукције обрате пажњу, не само на број и разноврсност дидактички
релевантних компоненти, већ и на њихов квалитет у смислу повезивања њихових могућих
функција. Дакле, кад се процењује вредност, рецимо међунаслова, било би пожељно да се
обрати пажња на то колико су они истовремено подстицајни и информативни, а слично важи и
за друге структурне компоненте уџбеника.
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Закључак
Прегледом идеја о дидактички релевантним компонентама уџбеника, односно уџбеничког
комплета, може се закључити да се од идеје о значају постојања разноврсних структурних
компоненти ове врсте, дошло до истицања идеје о значају њиховог логичког сређивања и
међусобног повезивања у садржинском и функционалном смислу. Такав закључак суочава и
ауторе и истраживаче, али и кориснике уџбеника који врше избор уџбеника са захтевом да
поред уочавања присуства и квалитета реализације и позиционирања дидактички релевантних
компоненти у уџбенику и уџбеничком комплету, обрате пажњу и на обим и квалитет веза које
су међу њима успостављене.
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METHODOLOGICAL DESIGN OF A COURSE BOOK: FROM IDENTIFICATION AND
ITEMIZATION TO CORRELATION AND COORDINATION OF STRUCTURAL
COMPONENTS
BILJANA TREBJESANIN
Summary
With the contemporary understanding of the role of a course book in the educational process
methodological shaping of this most important teaching resource has got into the focus of researchers’
attention. From being perceived as a source of knowledge, course book has started to be seen as a
resource for managing the process of learning based on understanding, with a formative role in the
development of students’ cognitive competencies. From the theoretical point of view, the mentioned
change was brought about with the growing influence of the socio-cultural concept of psychological
development on the one hand and the development of the cognitivist, i.e. constructivist concept of
learning process on the other. The aim of this paper is to offer an analysis as well as a synthetic
overview of the basic ideas on methodologically relevant structural components of a course book,
observed from the recently established point of view. The analysis includes theoretical and empirical
studies conducted in our country from 1976, when a systematic and intensive study of course books
first started, till 2014, as well as corresponding foreign studies. The analysis results indicate that
researchers devoted the first two decades of the mentioned period to the search for different structural
components of a good course book and to recognising their presence in or absence from course books.
A whole range of structural course book components was identified and ways of their effective
methodological shaping defined. They will be classified and analysed in this paper. However, course
books analyses conducted in the last ten years show that methodological effectiveness of the identified
structural components of a course book takes more than just their presence. They need to be mutually
correlated and functionally coordinated components of a course book set which is becoming the
dominant form in the recent course book production. What it imposes on the future research of the
methodological efficiency of a course book is a task different from just registering the presence or
absence of desirable structural components. It is rather a task of searching for different effective ways
of correlating such components inside each book of the course book set, among all the books within a
set and between the course book set and other relevant teaching resources.
Keywords: course book, methodological shaping, desirable structural components, research
methodology
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STANJE SVODA STOPALA I OBLIKA NOGU KOD DECE
PREDŠKOLSKOG UZRASTA IZ SOMBORA
DARIJAN UJSASI, JOVICA PEULIĆ, DRAGAN MARINKOVIĆ
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet Novi Sad, Srbija
Sažetak
Na uzorku od 131 ispitanika, od kojih je bilo 62 dečaka i 69 devojčica, koji su pohađali
predškolske ustanove „Vera Gucunja“ iz Sombora, uzrasta 6–7 godina (±6 meseci), izvršena je
procena posturalnog statusa po metodi Napoleona Wolanskog sa akcentom na „X“ oblik nogu i
držanje svoda stapala. Rezultati su ukazali na statistički značajnije lošije rezultate dečaka u varijabli
Svod stopala (p=0,02) u odnosu na devojčice istog uzrasta, te na činjenicu više funkcionalnih
deformiteta i strukturalnih promena na stopalima kod istog subuzorka. U varijabli za procenu oblika
nogu, „X“Oblik nogu, statistički značajne razlike između dva subuzorka formirana na osnovu polno
dimorfiznih karakteristika, nisu uočene. Na osnovu rezultata može se zaključiti da je generalno
neophodno primenjivati preventivne vežbe i aktivnosti u nastavi fizičkog vaspitanja ali i delovati u
pravcu ranog dijagnostifikovanja pogotovo kod dečaka.
Ključne riječi: dečaci, devojčice, svod stopala, oblik nogu, razlike.
1. Uvodna razmatranja
Savremeni i urbani uslovi kakvo nam nemeće okruženje često nepovoljno utiču na posturalni
status i naročito na deformitete stopala. Hipokinezija i nedostatak kretanja ostavlja posledice u vidu
nedovoljne aktivacije mišića celoga tela a posebno nogu. Deformiteti koji nastaju su donekle genetski
determinisani, a na njih utiču različiti egzogeni faktori, pa se promene na stopalu i kolenu javljaju u
velikom broju slučajeva. Hipokinezija je ujedno i prvo uzročnik nastanka i drugih bolesti ne samo
aparata za kretanje.
Stopalo je jedan od najkomplikovanijih anatomskih segmenata organizma. Koštani deo sastoji se od
26 kostiju i 32 zgloba koji obezbeđuju dve važne funkcije stopala: stajanje (statička funkcija) i
hodanje (dinamička funkcija) (Jovičić, 2007). To nas navodi na stav da ono mora biti pravilno
konstruisano da bi izdržalo sile tokom stajanja ali i da se prilagodi podlozi, amortizuje i deluje tokom
hodanja. Struktura stopala je takva da se funkcijama tri svoda održava stabilnost i neophodna
elastičnost. Neadekvatno reagovanje i kasna detekcija ovoga poremećaja je takođe jedan od razloga
što mnoga deca imaju deformitet stopala. Mnoga istraživanja ukazuju na činjenicu da je ravno stopalo
najčešći poremećaj donjih ekstremiteta ida da nje njegova zastupljenost kod školske dece u veikom
procentu (Krsmanović, R., Mijanović, Krsmanović, C. i Krsmanović, B., 1995; Jovović, 1999;
Videmšek, Klopčič i Karpljuk, 2006; Mihajlović, Tončev & Hmjelovjec, 2008; Trajković i Nikolić,
2008; Bogdanović i Marković, 2010; Protić – Gava i Krneta, 2010). Takvu pojavu karakteriše se
popuštanjem i slabljenje svodova stopala što dovodi do gubljenja njegovih fizioloških i funkcionalnih
svojstava. (Jovović, 1999; Jovović i Čanjak, 2012). Ona deca koja ranije prohodaju, ona koja su fizički
nedovoljno aktivna i gojazna imaju povećan rizik od nastanka deformiteta stopala (Pfeiffer, Koty,
Ledl, Hauser i Sluga, 2006)
Narušavanje statike nogu i delovanja na koleno dovodi do promene oblika nogu, odnosno pojave
narušavanja unutrašnjih i spoljašnjih struktura. Takvi poremećaji najčešće dovode do deformiteta
kolena (Radisavljević, 2001; Jovović, 2008). Deformacija nogu lokalizovana u predelu zgloba kolena
sa ličnim iskrivljenjem natkolenice i potkolenice okrenut ka unitra označava se ka „X“ noge (Gene
Valgum). Istraživanja ukazuju da je ovaj poremećaj čest uzrok nastanaka spuštenog svoda stopala
usled disbalansa nadkolenice i potkolenice. Poremećaj mišićne i ligamentne strukture u oba
deformiteta nogu („X“ i „O“ noge) je često povezan sa rahitisom stoga samo oboljenje nije
jednostavno i sa sobom nosi i dodatne koplikacije. Istraživanja posturalnog statusa pa i statusa nogu
nad decom predškolskog uzrasta sa teritorije Novog Sad pokazuju poremećaju u 24,9% ispitane dece
(Tot, 2001; Sabo, 2003).
Različitim metodama i analizama analizama utvrđeno je da se svaka promena i disbalans na telu, a
pogotovo na donjim ekstremitetima i stopalu može odraziti na poremećaje posturalnog i funkcionalnog
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stanja celokupng tela. Stoga cilj istraživanja je bio da se utvrdi koji je status svoda stopala i nogu („X“
nogu) kod dece predškolskog uzrasta na teritoriji Opštine Sombor kako bi se na vreme moglo ukazati
na eventualno stanje i mogućnosti prebentivnog delovanja u nastajanju izraženijih telesnih deformiteta
nogu.
2. Metodologija ispitivanja
Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 131 ispitanika, od kojih je bilo 62 dečaka i 69 devojčica,
koji su pohađali predškolske ustanove „Vera Gucunja“ iz Sombora, uzrasta 6–7 godina (±6 meseci).
Na navedenom uzorku ispitanika izvršena je procena posturalnog statusa po metodi Napoleona
Wolanskog sa akcentom na oblik nogu i držanje svoda stopala.
Po metodi Napoleona Wolanskog, postoje tri ocene: 0, 1 i 2.
Ocena 0 se daje kada se svi indikatori nalaze u normalnim odnosima–normalan status.
Ocena 1 predstavlja određeno odstupanje od normalnog statusa držanja tela i uspešno se može sanirati
kroz nastavu fizičkog vaspitanja (ovo odstupanje bi se moglo podvesti pod funkcionalni stadijum
deformiteta, kada dolazi do popuštanja aktivnog dela lokomotornog aparata).
Ocenu 2 karakterišu znatna odstupanja od normalnog statusa držanja tela (ovo odstupanje odgovara
strukturalnim promenama lokomotornog aparata i prelazi u nadležnost zdravstvenih institucija).
Procena stanja segmenata za potrebe ovog istraživanja, izvršena je na sledeći način:
„X“ oblik nogu:
‒ ocena 0 - noge su ravne, kolena i stopala se blago dodiruju,
‒ ocena 1 - u predelu zglobova stopala došlo je do odstupanja. Njihova udaljenost je veća od
širine dva prsta ispitanika,
‒ ocena 2 - u predelu zglobova stopala došlo je do odstupanja. Njihova udaljenost je veća od
širine tri prsta ispitanika.
Svod stopala:
‒ ocena 0 - unutrašnji luk stopala je dobar,
‒ ocena 1 - unutrašnji luk stopala je nedovoljno visok i pokazuje prilikom stajanja na jednoj nozi
tendenciju spuštanja,
‒ ocena 2 - stopalo je ravno.
Procena ispitanika izvršena je u prostorijama za fizičko vaspitanje u vrtićima u Somboru. Prilikom
pregleda deca su bila bosa. Pregled se vršio sa udaljenosti od oko 2 m, a uvek je jedan te isti ipitivač
vršio procenu radi objektivnosti rezultata istraživanja. Prilikom pregleda i procene posturalnog statusa,
vodilo se računa o temperaturi u prostoriji (koja je bila dovoljno osvetljena) da bi se obezbedila što
prijatnija atmosfera za ispitanike, kako bi rezultati somatoskopskog pregleda bili što pouzdaniji.
Podaci su obrađeni po frekvenciji pojavljivanja u odgovarajućim kategorijama (ocenama), svod
stopala i „X“ oblik nogu, posebno po polovima. Značajnost razlika između dečaka i devojčica (p)
analizirana je Hi- kvadrat testom (χ2) na nivo zaključivanja od p≤0,05.
3. Rezultati i interpretacija
Rezultati tabele 1 ukazuju da ne postoji statistički značajna razlika između ispitanika različitog
pola u varijabli “X” oblik nogu (p=0,06). Uzimajući u obzir dobijene frekvencije rezultata, može se
uočiti da je najviše ispitanika oba pola, bilo sa normalnim oblikom nogu (68,7%), dok je malo
odstupanje imalo 19,8%, a destina ispitanika (11,5%) je posedovala veća odstupanja u kolenom zglobu
o vidu “X” nogu, približan je broj ispitanika muškog i ženskog pola (5,3% ispitanika muškog pola i
6,1% ispitanika ženskog pola).
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Tabela 1.
Brojčana i procentualna zastupljenost „X“ oblika nogu i značajnost razlika po polu
“X” oblik nogu
broj
% u odnosu na “X” oblik nogu
% u odnosu na pol
% ukupno
broj
% u odnosu na “X” oblik nogu
% u odnosu na pol
% ukupno
broj
% u odnosu na “X” oblik nogu
% u odnosu na pol
% ukupno
broj
% u odnosu na “X” oblik nogu
% u odnosu na pol
% ukupno

0

1

2

Ukupno

Pol
M
48
53,3%
77,4%
36,6%
7
26,9%
11,3%
5,3%
7
46,7%
11,3%
5,3%
62
47,3%
100,0%
47,3%

F
42
46,7%
60,9%
32,1%
19
73,1%
27,5%
14,5%
8
53,3%
11,6%
6,1%
69
52,7%
100,0%
52,7%

Ukupno
90
100,0%
68,7%
68,7%
26
100,0%
19,8%
19,8%
15
100,0%
11,5%
11,5%
131
100,0%
100,0%
100,0%

χ2=5,65
p=0,06
Legenda: χ –vrednost Hi kvadrat testa; p-nivo statistčke značajnosti Hi-kvadrat testa
2

Na osnovu rezultata tabele 2, može se konstatvati statistički značajna razlika (p=0,02) u varijabli Svod
stopala u korist devojčica. Brojčana zastupljenost ravnih stopala (pes planusa) kod dece ženskog pola
je manje (4,6%) nego kod dece muškog pola (6,9%),. Takođe je veća zastupljenost pes plano valgusa,
koji odgovara po svojim karakteristikama oceni 1, kod devojčica (30,5% prema 34,4%). Nešto manje
od četvrtine ispitanika je imalo dobro držanje svoda stopala što je izuzetno zabrinjivajući podatak, jer
je 76,4% ispitanike imalo jedan od vidova deformiteta stopala u vidu ravnih tabana.
Naše istraživanje je potvrdilo ranija istraživanja, jer veliki broj dece ima funkcionalni stadijum
deformiteta svoda stopala (64,9% ispitanika), a spuštena stopala (ocenu 2) ima 11,5% ispitanika, što
pokazuje da su deca sve ugroženija, a posledica je narušen svod stopala. Rezultati su ukazali na
postojanje statistički značajnih razlika u stanju svoda stopala u korist devojčica, šti uakazuje na
činjenicu da se kod njih više vodi raćuna o stanju svoda stopala,da možda više hodaju bosa, te da je
zastupljenost ravnih stopala, kod dece ženskog pola manje nego kod dece mušog pola, što može biti
posledica različitih endogenih i egzogenih faktora. Tu se pre svega misli na kvalitet obuće,
zastupljenost hodanja bez obuće odnosno zastupljenost angažovanja mišića nogu i stopala u današnjim
uslovima života.
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Tabela 2.
Brojčana i procentualna zastupljenost Svoda stopala i značajnost razlika po polu
Svod stopala
broj
% u odnosu na Svod stopala
% u odnosu na pol
% ukupno
broj
% u odnosu na Svod stopala
% u odnosu na pol
% ukupno
broj
% u odnosu na Svod stopala
% u odnosu na pol
% ukupno
broj
% u odnosu na Svod stopala
% u odnosu na pol
% ukupno

0

1

2

Ukupno

Pol
1
8
25,8%
12,9%
6,1%
45
52,9%
72,6%
34,4%
9
60,0%
14,5%
6,9%
62
47,3%
100,0%
47,3%

2
23
74,2%
33,3%
17,6%
40
47,1%
58,0%
30,5%
6
40,0%
8,7%
4,6%
69
52,7%
100,0%
52,7%

Ukupno
31
100,0%
23,7%
23,7%
85
100,0%
64,9%
64,9%
15
100,0%
11,5%
11,5%
131
100,0%
100,0%
100,0%

χ2=7,80
p=0,02
Legenda: χ –vrednost Hi kvadrat testa; p-nivo statistčke značajnosti Hi-kvadrat testa
2

Do pre trideset i više godina preovladavala su mišljenja i stavovi da učenike sa telesnim deformitetima
ne bi trebalo uključivati u nastavu fizičkog vaspitanja. U poslednje vreme takva mišljenja su uglavnom
promenjena, tako da se u većini prihvata stav da je ovoj deci itekako potrebna fizička aktivnost. Na
ovakva opredeljenja sigurno su uticala mnoga naučna istraživanja koja pokazuju da fizičke aktivnosti
koje deluju na organizam za vreme redovnih časova fizičkog vaspitanja ne mogu da ugroze i
pogoršaju njihovo stanje. Pažljivo odabrani i pravilno primenjeni kompleks vežbi na ovakve učenike
može uspešno uticati u pravcu popravljanja držanja tela, a time i na smanjenje funkcionalnih
deformiteta kao i stanja svoda stopala. Cilj rada je bio ukazivanje na zastupljenost deformiteta stopala
i kolenog zgloba kod dece predškolskog uzrasta, sa akcentom na što ranije uključivanje dece u fizičke
aktivnosti usmerenog karaktera.
Različiti posturalni poremećaji, a među njima i spušteni svod stopala (ravno stopalo-pes planus)
posledica su i savremenog načina života i urbane civilizacije, npr. Života u gradovima jer je sve manje
prostora za igru dece napolju (pogotovo bosi). Hipokinezija (smanjeno kretanje) u smislu nedovoljnog
opterećenja aktivnog dela aparata za kretanje (mišića), nepravilno sedenje, stajanje i dugotrajan rad, te
neadekvatna ishrana, neadekvatna obuća i odeća, kao i razna urođena i stečena oštećenja
lokomotornog aparata, doprinose narušavanju posturalnog statusa i pojavu ravnih stoapla, te
iskrivljenih (put unutra) ahilovih tetiva koji su prvi pokazatelj popuštanja uzdužnog svoda stopala.
U ovom istraživanju 11,5% ispitanika je imalo ravna stopala, a 64,9% narušen svod stopala u vidu
popuštanja uzdužnog svoda. Celokupni svod stopala koji trpi nedovoljnu stimulaciju tabanskih mišića
i mišića odgovornih za držanje normalnog uzdužnog svoga, se narušava usled neaktivnosti mišića
nogu (tabanskih mišića i m. peroneusa tercuiusa koji je mali mišić, ali po mišljenju autora kao što je
Jovanović (1999), odgovoran je za pravilan oblik stopala njegovo pravilno držanje svoda stopala).
Dečaci i devojčice, imali su slične rezultate u posmatranoj varijabli za procenu stanja svoda stopala i
nije bilo statistički značajnih razlika između grupa. Deca se rađaju sa ravnim stopalima i tokom života
i rasta ona treba da iščeznu i da se formira normalan, izdignut svod stopala. Rezultati potvrđuju
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doasdašnje rezultate istraživanja Miloševića i Obradovića (2008), kao i Mihajlovićke, Šolaje i
Petrovića (2010).
Somatoskopska metoda napoleona Wolanskog pokazuje svoje nedostatke koji se ogledaju u
nedostatku objektivnosti ispitivača. To je verovatno i uzrok malog broja istraživanja koja primenjuju
ovu metodu za procenu posturalnog statusa, jer u današnje vreme informacionih tehnologija, ova
metoda je zamenjena drugim laboratorijskim, ali one nisu primenljive na veće uzorke ispitanika (npr.
decu osnovnoškolskog uzrasta).
Rezultati ukazuju na to da ovaj problem treba detaljnije istražiti i pratiti, obzirom da se radi o deci
predškolskog uzrasta i o tzv. funkcionalnim stadijumima deformiteta, koji se uspešno mogu otkloniti
odgovarajućim korektivnim radom u vrtićima ili nekim vanškolskim aktivnostima.
Postoji opravdana potreba za utvrđivanjem telesne kompozicije i stanja svoda stopala kod dece svih
uzrasta, pa tako I predškolske dece, što se predlaže za neka druga istraživanja. Takođe je potrebno
izvršiti i odgovarajuća longitudinalna istraživanja na istom uzorku ispitanika, kako bi se dobili
relevantniji podaci koji se mogu dovesti i u vezu sa promena usled rasta i ravoja dece.
4. Zaključak
Do pre trideset i više godina preovladavala su mišljenja i stavovi da učenike sa telesnim
deformitetima ne bi trebalo uključivati u nastavu fizičkog vaspitanja. U poslednje vreme takva
mišljenja su uglavnom promenjena, tako da se u većini prihvata stav da je ovoj deci itekako potrebna
fizička aktivnost. Na ovakva opredeljenja sigurno su uticala mnoga naučna istraživanja koja pokazuju
da fizičke aktivnosti koje deluju na organizam za vreme redovnih časova fizičkog vaspitanja ne mogu
da ugroze i pogoršaju njihovo stanje. Pažljivo odabrani i pravilno primenjeni kompleks vežbi na
ovakve učenike može uspešno uticati u pravcu popravljanja držanja tela, a time i na smanjenje
funkcionalnih deformiteta kao i stanja svoda stopala. Cilj rada je bio ukazivanje na zastupljenost
deformiteta stopala i kolenog zgloba kod dece predškolskog uzrasta, sa akcentom na što ranije
uključivanje dece u fizičke aktivnosti usmerenog karaktera.
Različiti posturalni poremećaji, a među njima i spušteni svod stopala (ravno stopalo-pes planus)
posledica su i savremenog načina života i urbane civilizacije, npr. Života u gradovima jer je sve manje
prostora za igru dece napolju (pogotovo bosi). Hipokinezija (smanjeno kretanje) u smislu nedovoljnog
opterećenja aktivnog dela aparata za kretanje (mišića), nepravilno sedenje, stajanje i dugotrajan rad, te
neadekvatna ishrana, neadekvatna obuća i odeća, kao i razna urođena i stečena oštećenja
lokomotornog aparata, doprinose narušavanju posturalnog statusa i pojavu ravnih stoapla, te
iskrivljenih (put unutra) ahilovih tetiva koji su prvi pokazatelj popuštanja uzdužnog svoda stopala.
U ovom istraživanju 11,5% ispitanika je imalo ravna stopala, a 64,9% narušen svod stopala u vidu
popuštanja uzdužnog svoda. Celokupni svod stopala koji trpi nedovoljnu stimulaciju tabanskih mišića
i mišića odgovornih za držanje normalnog uzdužnog svoga, se narušava usled neaktivnosti mišića
nogu (tabanskih mišića i m. peroneusa tercuiusa koji je mali mišić, ali po mišljenju autora kao što je
Jovanović (1999), odgovoran je za pravilan oblik stopala njegovo pravilno držanje svoda stopala).
Dečaci i devojčice, imali su slične rezultate u posmatranoj varijabli za procenu stanja svoda stopala i
nije bilo statistički značajnih razlika između grupa. Deca se rađaju sa ravnim stopalima i tokom života
i rasta ona treba da iščeznu i da se formira normalan, izdignut svod stopala. Rezultati potvrđuju
doasdašnje rezultate istraživanja Miloševića i Obradovića (2008), kao i Mihajlovićke, Šolaje i
Petrovića (2010).
Somatoskopska metoda napoleona Wolanskog pokazuje svoje nedostatke koji se ogledaju u
nedostatku objektivnosti ispitivača. To je verovatno i uzrok malog broja istraživanja koja primenjuju
ovu metodu za procenu posturalnog statusa, jer u današnje vreme informacionih tehnologija, ova
metoda je zamenjena drugim laboratorijskim, ali one nisu primenljive na veće uzorke ispitanika (npr.
decu osnovnoškolskog uzrasta).
Rezultati ukazuju na to da ovaj problem treba detaljnije istražiti i pratiti, obzirom da se radi o deci
predškolskog uzrasta i o tzv. funkcionalnim stadijumima deformiteta, koji se uspešno mogu otkloniti
odgovarajućim korektivnim radom u vrtićima ili nekim vanškolskim aktivnostima.
Postoji opravdana potreba za utvrđivanjem telesne kompozicije i stanja svoda stopala kod dece svih
uzrasta, pa tako I predškolske dece, što se predlaže za neka druga istraživanja. Takođe je potrebno
izvršiti i odgovarajuća longitudinalna istraživanja na istom uzorku ispitanika, kako bi se dobili
relevantniji podaci koji se mogu dovesti i u vezu sa promena usled rasta i ravoja dece.
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THE DEVELOPMENT OF CREATIVE INTELLIGENCE THROUGH PHYSICAL
EDUCATION
DARIJAN UJSASI, JOVICA PEULIĆ, DRAGAN MARINKOVIĆ
Summary
Contemporary and urban conditions as we often implies the environment adversely affecting
postural status and especially on deformed foot. Although this phenomenon is partly genetically
determined, different external factors affecting the changes in the foot status in many cases. A sample
of 131 respondents, of which there were 62 boys and 69 girls who attended preschool "Vera Gucunja
"Sombor, aged 6-7 years (± 6 months), were assessed by the method of postural status Napoleon
Wolanskog with emphasis on the form of legs and holding the arch of the foot. The results showed
statistically significant poorer performance of boys in the variable vault feet (p = 0.02) than girls of the
same age, and the fact of functional deformity and structural changes in the foot at the same
subsample. The variables to estimate shapes of legs, “shape of the leg”, a statistically significant
difference between the two subgroups formed on the basis of sexual characteristics were observed.
Diagnosis and defining the foot status in children can be prevented by changes and deformities that
occur. Also we should emphasize the importance of applying kinezitherapy especially in boys with
regard to the results of research.
Keywords: boys, girls, foot, deformity

314

3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE

AZ ÉNEK-ZENEI NEVELÉS FONTOSSÁGA ÉS IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI
VARGA BRIGITTA
Kosztolányi Dezső Tehetségkutató Gimnázium, Szabadka, Szerbia
Összefoglaló
Az óvodai és az általános iskolai zenei nevelés megalapozza a gyermekek szemléletét a zene
iránt. Ebben a korban alakul ki a gyermekek erkölcsi érzéke, szépérzéke, és ekkor a
legfogékonyabbak. Nagy felelőség hárul a mai óvodai és elemi iskolai pedagógusokra. Ennek
következtében nagy gondot kell fordítanak az óvodai-és elemi iskolai pedagógusképzésre.
Kizárólag csak jó alapokra lehet építkezni. Óriási feladat ez a mai óvodai és elemi iskolai
pedagógusoknak.
Kodály Zoltán zenepedagógiai módszere ma a magyar zenei köznevelés és szakoktatás
alapját jelenti. Mindezt az óvodában kell elkezdeni, mert ezáltal hatékonyabb lesz az iskolai oktatás
is. Az általános iskolákban az a tapasztalat, hogy a zeneoktatás háttérbe szorult, pedig óriási szerepet
játszik gyermekek személyiségformálásában. Ennek okáért nem lehet az ének-zenét másodlagos
tantárgyként kezelni.
Kulcsszavak: zeneoktatás, pedagógusképzés, szakoktatás, Kodályi zenepedagógia, Kodály módszer
Bevezető:
Az oktatásban megvalósított zenei nevelés manapság alapvető problémákkal küzd. Erről
egyöntetűen szólnak az ének-zene oktatás különböző területein foglalatoskodó szakértők értékelései.
A legközvetlenebb tapasztalatokból véleményt alkotók maguk a tantárgyat tanító tanárok, akik ezt az
eredménytelenséget főleg az óraszámok rendkívüli csökkenésével indokolják. Az internacionális és a
belföldi neveléstudományi kutatások tendenciáiban egyaránt megtalálható a zenei nevelésben rejlő
lehetőségek felmérésének sürgető kívánalma. Nem lehet eléggé hansúlyozni az éneklés vagy zenélés
fontosságát már gyermekkorban és annak pozitív hatásait. Legújabb kutatások alátámasztják, hogy a
zeneórák nem csak a memóriát fejlesztik, hanem az agy különböző részeit is stimulálják. A zene
előmozdítja a képzelet, az alkotás, az önkifejezés gazdagságát.
Ezek után felvetődik a kérdés, hogy mit tegyünk?
Kodály 1929-ben a következőket fogalmazta meg: „Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az
éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak, s egész életére beleoltsa a
nemesebb zene szomját. Nem fogalmi, racionális oldalról kell megközelíteni. Nem algebrai jelek
rendszerét, titkos írását egy, a gyermekre közömbös nyelvet kell benne láttatni. A közvetlen megérzés
útját kell egyengetni. Ha a legfogékonyabb korban, a hatodik és tizenhatodik év közt egyszer sem járja
át a gyermeket a nagy zene éltető árama; akkor később már alig fog rajta. Sokszor egyetlen élmény
egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni; ezt
megszerezni az iskola kötelessége.”
A gyermekek csak akkor lesznek képesek megérteni és megtanulni más népek kultúráját,
hagyományát, ha először az óvodában és az iskolában saját néphagyományukkal, kultúrájukkal és
népdalaikkal megismerkednek és azt elsajátítják. A zenében gazdag élet hozzájárul a kultúrális
örökség és az adott kultúra megértéséhez. Kibontakoztatja az alkotóképességet és az énközpontúságot,
motiválja a csapatmunkát és az összetartást, a zenei nevelés a legjobbat hozza ki az emberből, legfőbb
örömforrást jelent a teljesítőképességben, valamint hogy más területek inteligenciáira is fejlesztő
hatást gyakorol.
De hogyan lehetne ezt a célt elérni? Ha felszámolnánk a zenei analfabétizmust.
A XXI. Században egyre jobban eltűnőben van az analfabétizmus. De mi a helyzet a zenei
írástudatlansággal? A reneszánsz korban visszamenőleg, az volt a gyakorlat, hogy az akkori emberek
nagy hansúlyt fektettek az énelésre, a több hangszeren való játékra, és esténként közös kórusénekléssel
múlatták az időt vagy házi muzsikálást szerveztek. Vajon a mai átlagemberek mennyire mardanak alul
e jártasságban? Mi lenne a megoldás erre a problémára?
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A zenei írás-olvasás alapfokú elsajátítása.
A zenei írás- olvasás elsajátítása a közoktatásban csak akkor lehetséges, ha kellő zenei
szakembereket készítünk fel.Időleges megoldásnak ígérkezne az a lehetőség, ha a tanító-és óvóképző
egyetemeken beindulna az ének-zene műveltségi terület.
A zene megértésének egyik nélkülözhetetlen oktatási eszköze a zenei írás-olvasás, ezt megtanulni a
legkönnyebben a relatív szolmizációval lehet.
“A Kodály-módszer nem csodaszer, hanem mélyebb zenei műveltség utját kijelölő, a modelláláson
alapuló írás-olvasási eszközrendszer. Lényege a lélek nemesítése. Amikor a lélek szabadon, akadályok
nélkül kommunikálhat, megvalósul a művészi hatás. A modern ének-zenei tantárgypedagógiában meg
kell valósítani az érzelmi, szellemi nevelés és a technikai képzés szinkrétizmusát, egységes
harmóniáját! Így lehet elérni azt a követelményt, hogy az ének-zenei foglalkozás, az énekóra
felüdülés, pihenés, öröm legyen a tanulók számára. Használjuk ki a játék és a didaktikai játék adta
lehetőségeket.
Kodály mindezek megvalósításával kapcsolatban a legmagasabbra állította a mércét.
Legyünk igényesek a tanulói tevékenységgel, az eszközrendszerrel és a nevelők felkészültségével
szemben.” (dr. Orosz- Pál József : Ének-zene tantárgypedagógia).
Általános nevelési feladatok
A pedagógusok kötelessége a zenei nevelés alapvető feltételeinek megteremtése, a tudatos
tervszerű és folyamatos fejlesztő hatások megszervezése, állandó igény a zenei önművelődésre és
önképzésre. Igazi örömet csak az éneklés, játék ad a gyereknek, amit könnyedén, jól elsajátított
készségekkel végeznek. Így a gyerekek képzelete és kreativitása oldott légkörben fejlődik.
A zene és mozgás, zene és tánc szorosan összekapcsolódnak. Az óvodapedagógus feladata, hogy
tudatosan fejlessze a gyermekek mozgáskészségét, kiötöljön változatos és érdekes mozdulatokat és
serkentse az önálló előadásmódjukat, képzelőerőjüket, amit a táncban kifejezésre juttathatnak. A játék
és az alkotás együtt jár gyermekkorban. A játéknak komoly fejlesztőhatása van, mint példáúl: növeli a
gyerek aktivitását; edzi a finom- és a nagymozgásokat; fejleszti a mozgás- és látáskoordinációt
,elmélyíti az érzékelési és a gondolkodási folyamatokat, tudást és ügyességet fejleszt, támogatja a
problémamegoldó képességet, a játék figyelembe veszi az életkort és a fejlettségi szintet, alkotó
jellegű, mert ez erősíti a gyerek önértékelését (Ványi Ágnes- Róth Márta: Inkluzív nevelés).
Az óvodások testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése az erkölcsi-szociális, az esztétikai és az
intellektuális érzelmek differenciálódásának segítségével jöhet létre.
Az óvodapedagógus feladata, hogy a közösen végzett cselekvés közben olyan erkölcsi
tulajdonságokat erősítsen meg, mint a közösen végzett tevékenység öröme, figyelmesség, alaposság,
empátia, segítőkészség, őszinteség, lelkesedés, önfegyelem, állhatatosság, elkötelezettség,
szabálytartás, önzetlenség, igazságosság.
A szociális érzékenység kialakulása segítse a másság elfogadását.
Az óvodapedagógus tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a gyermekek önmaguk és mások
szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére igényt érezzenek.
Az intellektuális érzelmek részvétele segítse az érdeklődés felkeltését, a gyermekek tanulási
vágyának kialakulását, a szűkebb-tágabb környezet nyitott, érzékeny befogadását.
Az évszázadok folyamán az oktatói-nevelői gyakorlatban kialakultak azok az alapvető gondolatok,
eszmék, elképzelések, amelyek a leghatékonyabbak voltak a különböző ismeretek elsajátításában.
Tekintettel arra, hogy a jelzett gondolatokat, eszméket minden tantárgy oktatásánál célravezetően
lehetett alkalmazni, a pedagógiai tudomány didaktikai alapelvek gyűjtőfogalom alatt határozta meg,
majd rendszerezte. Az ének-zene oktatásban a leggyakrabban alkalmazott elvek a következők:
Hozzáférhetőség elve
Nélkülözhetetlen alaptétele a képzési folyamatnak. Igényli az életkori jellegzetesség és az egyéni
adottságoknak, készségeknek a figyelembevételét. Nagyon fontos az óvodai pedagógusnak a
gyermekek felmérése a kiscsoportban, ugyanis különböző környezetből gyűltek össze, különböző
tudásszinttel. Mindennapossá kell tenni a gyermekek számára az éneklést. Előnyben vannak azok a
gyerekek, akik ismernek már gyermekdalokat vagy mondókákat, mert azok játék vagy mozgás
közben akaratlanul megnyilvánulnak, énekelnek, játszanak a hangokkal, ők már önmaguknak
megteremtik a zenei élményt, de vannak olyan gyerekek is, akik nem tudnak így
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megnyilvánulni és ezek számára is fontos a zenei élményszerzés.
Az óvodai pedagógusnak figyelembe kell vennie a fejlődési időt is, ami alatt a gyerekek zenei hallása,
ritmusérzéke fejlődőtt. Ezekre az élményekre és elért szintre kell támaszkodnia. Így érvényesül az
egyik legfontosabb alapelvünk: az életkori sajátosságok figyelembe vétele.
Ez az alapelv valójában a hozzáférhetőség elvével van szoros összeköttetésben. Az általános tanterv
követelményeinek a helyi lehetőségekhez való alkalmazkodásának az elve. Nélkülözhetelen, hogy a
pedagógus ismerje a közösségében élő gyerekek egyéni adottságait. Az ő lehetőségeikhez
alkalmazkodva biztosítsa, hogy az ének-zenei cselekvés minden gyerek számára élményt nyújtson,
tudja elsajátítani a zenei írás-olvasás nehézségeit. Amit megtanítottunk,csak azt lehet visszakérni, de
azt kötelező módon.
Szemléletesség elve
Ennek az alapelvnek az alkalmazása azt jelenti, hogy az elsajátításra szánt zenei anyagot az érzéki
észlelésre és a megfigyelésre, megfigyeltetésre alapozva sajátíttatjuk el. A szemléletesség elve kevés
szóval, több bemutatással, mégis kellő teljesítménnyel tud érvényre jutni. Működéséhez jól kimunkált
didaktikai leírás szükségeltetik.
Tudatos, tartós és aktív elsajátítás elve
Ez az alapelv az ismeretek logikai összefüggésein alapszik. A logikai összefüggésekre való
megfigyeltetés cselekvővé teszi a gyereket, ami garancia a tartós elsajátításnak. A tanuló így
könnyebben megismeri a zenei nyelvezet jelentős ismérveit, viszonyait és törvényszerűségeit.
Rendszeresség és folytonosság elve
Az egyes anyagrészek megfelelő ésszerűségi rendben kövessék egymást. Egy-egy dal az év
folyamán többször kerüljön sorra. Először, mint új anyag, később, mint szemléltetési anyag más
anyagrész megtanításához, vagy készségfejlesztéshez vagyis az ismeretek gyakorlati alkalmazásához.
Lényeges, hogy a pedagógus e téren a rendszeresség elvének alapján járjon el. Továbbá az egyes
ritmikai és dallami fogalmak előkészítése, megtanítása, begyakorlása különböző időpontokra esik, és
ezeknek sikeres megoldása, a tanmenet kereteibe való beillesztése, rendezése nagyfokú tervszerűséget
kíván a tanítótól. Ha nem érvényesül minden ének-zene órán a rendszeresség elve, akkor a különböző
dalok önmagában való elénekeltetése üres külsőséggé vállik. Fontos még a rendszeresség elvének a
betartása a hangterjedelem fokozatos növelésében is. A folytonosság elve biztosítéka az új ismeretek
rendszerbe való illesztésének. Ha ez nem következik be, akkor az ismereteket nem lehet tartósan
elsajátítani (ez a tény egyben bizonyítéka annak, hogy a didaktikai alapelveket nem lehet és nem is
szabad egymástól elszigetelten alkalmazni és hasznosítani).
Elmélet és gyakorlat összekapcsolásának elve
Elengedhetetlen az elmélet és gyakorlat kapcsolatának elve. A tanulónak az elsajátított tudást
gyakorlati alkalmazását is meg kell tanulniuk. A daltanulásnak minden elméleti ismeretet
alárendelünk, azonban elméleti tudásuk alapján képesek leszünk újabb dalokat önállóan elsajátítani.
Ha az alapzenei fogalmak megtanítását és ezeknek készséggé fejlesztését elkülönítjük a gyakorlattól,
az énekléstől, akkor minden ismeret formálissá válik. Így kapcsolódik össze elmélet és gyakorlat. A
zenei fogalmakat sem lehet dalok és éneklés nélkül megtanítani, mert az elméleti fogalmak
megtanításánál már jó előre hallás után megtanult dalok énekléséből indulunk ki, ezen szemléltetjük a
zenei fogalmakat. Az elmélet és gyakorlat elve megkívánja, hogy a tanulók az ének-zene oktatás egész
folyamatában világosan lássák, hogy minden elméleti ismeret a szebb, értelmesebb éneklést segíti elő,
valamint azt, hogy majd később, mint hangverseny-látogatók, a nagyobb zeneműveket is megértsék.
Minden ismeretet az életben való alkalmazhatóság határoz meg.
Az oktatás érthetőségének és a fokozatosság elve
Természetes folyamat,hogy az egyszerűtől haladunk az összetett felé. A pedagógusnak tudnia
kell azt, hogy mi az, ami a tanulóknak valóban egyszerűbb. Pl. a felnőtteknél természetes, hogy előbb
az egész értéket ismertetem meg, majd a felezés elvén alapulva a felet, negyedet stb. A gyermeknél
fordítva van, így is tanulja. Tévedés azt hinni, hogy a dalok elsajátítása nem megértést, hanem csak
átérzést jelent.

317

3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE
A közösségi elv
A közösségi elv és a tanulókkal való egyéni viszonyulás elve azt jelenti, hogy a közösségi
tevékenységet az oktatási munkában fel kell használni, az egyén fejlődését az osztály közösségének
biztos ismerete járul hozzá. A közös éneklés során fejlődik ki a gyerekek dallami emlékei. A
fogyatékos hallásúak szempontjából igen nagy és formáló szerepe van a közös éneklésnek. Bizonyos
elméleti fogalmak megértése (pl. ritmusok) el sem képzelhető a közösség tevékenysége nélkül (pl.
több csoport egyidejű szereplése, ritmus és dallam felelgető, kánonok, népi játékok). Esztétikai
tekintetben is jelentősége van a közös éneknek: a nagyobb csoport éneke sokszínű hangzást és előadást
biztosít.
Az oktatói-nevelői folyamatban leggyakrabban alkalmazott módszerek:
Azt a módozatot, ahogyan megszervezünk egy zenei tevékenységet annak érdekében, hogy az,
minél eredményesebb legyen az oktatói- nevelői folyamatban, az alkalmazott rendszerek, szerkezetek,
berendezések, mechanizmusok sorát módszernek nevezzük. A módszerek arra vonatkoznak, ahogyan
megtanítunk vagy elsajátíttatunk bizonyos ismereteket.
Természetesen a hatékony oktatás érdekében, az ének-zeneoktatásban is alkalmazni kell a jól bevált,
eredményes módszereket. A módszerek azok a lehetőségek, amelyeket alkalmazunk az oktatói-nevelői
folyamat során, és amelynek eredményeként a pedagógus irányításával a tanulók könnyedén
elsajátítják az ismereteket.”( dr. Orosz- Pál József : Ének-zene tantárgypedagógia).
Fontos megemlíteni, hogy a módszeres egységeket nem lehet külön választani, hanem a didaktikai cél
/ célok elérése érdekében együtt alkalmazandók, ugyanúgy, mint a didaktika alapelvek láncolatában az
egyik módszeres egység a másikat követi.
Aszerint is fogalmazhatunk, hogy a didaktikai módszerek a pedagógus egyéniségéhez kötődő
gyakorlati realizálás.
Az ének-zeneioktatásban leggyakrabban alkalmazott módszerek a következők:
Szemléltetés
A szemléletesség elvének minden oktatásimódban az érzéki észlelésből kell származnia,
igazodnia kell a gyermeki gondolkodás és emlékezet képszerűségéhez. Az ének-zenében főleg két
téren kell a szemléletességet kialakítani: a hangzási viszonyok (hangok) és az időtartam (ritmus)
vonatkozásában. Előbbi a nehezebb, mert elvontabb. A szemléletesség elve azonban nem merül ki
csupán a szemléltetésben. A szép, átélt éneklés – a tanító és a gyermek részéről egyaránt kifejező
előadás, az ízlés fejlesztése, sőt a dallal kapcsolatos dialógus is a szemléletesség elvének
igénybevételét segíti elő.
Gyakorlás
Amikor egy-egy zenei jelenséget rendszerezetten többszőr ismételünk, addig, amíg a tanulók el
nem sajátítják azt, gyakorlásnak nevezzük. Vagyis a szerzett tevékenység a képesség szintjére
emelkedik. A gyakorlás módszere bizonyos gyakorlatokat feltételez, s a pedagógus jelenléte
serkentőleg hathat ebben a folyamatban. Kívánatos, hogy a gyakorlás érdekében minden ismétléskor
egy jól körülírt célt fogalmazunk meg, vagyis azt, hogy ott akkor, miért szükséges még egyszer
elénekelni vagy végigjátszani az éneket, illetve dalos játékot. Ebben az esetben ösztönözni tudjuk a
kisgyereket a gyors és tudatos elsajátításra.
A párbeszédes módszer
A gyerek és a pedagógus között kialakul egyfajta komunikáció. Ennek a módszernek a
hasznossága az, hogy beavatja a gyerekeket, az oktatói- nevelői folyamatba, így cselekvő részesévé
válik az oktatásnak. Az ének-zene oktatásban ez elsősorban a zeneelméleti kérdések tisztázására
szolgál. A párbeszédnek a gyakorlatban már tanult zenei anyagra kell vonatkoznia és az ott
tisztázatlanul maradt kérdéseket kell elemeznie, illetve a megoldatlanul maradt kérdéseket a
gyakorlatban kell tisztázni.
Nélkülözhetetlen, hogy a felvetett kérdések jók legyenek. Egy kérdés akkor megfelelő, ha célirányos,
vagyis nem lehet rá több választ adni, vagyis serkentőleg kell hatnia a gyerekek gondolkodására. A
kérdés megfogalmazásakor figyelembe kell vennünk a tanulók jártasságát, a kérdést az egész
csoporthoz kell intéznünk! A kérdés elhangzása után kellő időt kell biztosítani a gondolkodásra és a
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válaszadásra. Az is előnyünkre válik, ha a kérdéseket egy jól meghatározott logikai sorrendben
fogalmazzuk meg.
A magyarázat
Ha a tanulók mentális képességeit akarjuk fejleszteni, abban az esetben amikor meghatározásokat,
törvényeket vagy alapfogalmakat szeretnénk megmagyarázni vagy tanítani, elengedhetetlen a
magyarázat.
Számos esetben a párbeszédes és magyarázó módszer összekapcsolódik. A magyarázó módszer csak
akkor eredményes, ha a gyerekek figyelmet fordítanak az új ismerethez. Mivel ez a módszer közel áll
a zeneelmélethez, vigyázni kell, hogy ne használjuk mérhetetlenül, főképp az óvodás és kisiskolás
korban.
A magyarázó módszer akkor célravezető, ha teljesen új zenei anyagot tanítunk, akkor, ha az nem
kötődik az előző ismeretekhez.
A magyarázó módszert eredményesen hasznosítható, főleg számonkéréskor, amikor a gyereknek kell
magyaráznia. Így meggyőződhetünk arról, hogy mennyire sajátították el az ismereteket, késztetjük a
tanulókat a cselekvő gondolkodásra, valamint az oktatói-nevelői folyamatba való bekapcsolódásra.
A következőkre kell odafigyelni, hogy a magyarázatunk eredményes legyen: a magyarázatunk
életszerű legyen, legyen tudományos, legyen világos, pontos, egy jól átgondolt logikai
követelménynek, rendszernek feleljen meg, a lényeges gondolatokat helyezze előtérbe, adott esetben
kellő minőségű- és mennyiségű szemléltetés kövesse magyarázatunkat, az előadásunk legyen
szemléletes, meggyőző és magávalragadó. Ez a biztosítéka annak, hogy a gyerkek figyelmét le tudjuk
kötni, érdeklődővé tenni.
Megfigyeltetésen alapuló módszer
Ennek a módszernek az a lényege, hogy a tanulási folyamat alatt, vagy a tanórán kifejtett
tevékenység során a gyerekek bizonyos megfigyelési szempontok szerint feldolgozzák, értékeljék a
pedagógus vagy a társuk munkáját. Alapvető, hogy a megfigyelési szempontok nyilvánvalóak,
logikusak legyenek. E módszer alkalmazása kiváló eredményt biztosít, mert előtérbe kerül a felfedezés
öröme. Fontos, hogy a szempontok szerinti megfigyelésről a gyerekek számoljanak be, érezzék azt,
hogy munkájuk hasznos volt. A több megfigyelési szempont egybevetése, meghallgatása után, a
szerzett ismeretről a pedagógus irányításával, ki kell alakulnia egy egységes álláspontnak. A módszer
akkor sikeres, ha a pedagógus előzetes elképzelései, tervei megvalósulnak a foglalkozás végére.
Felfedeztetés módszere
A gyerekek gondolkodását serkentjük ezzel a módszerrel és az alkotó kutatás fele irányítjuk, arra
motiváljuk, hogy új igazságokat fedezzenek fel.
Ez a módszer a gyerekek önálló munkáján alapszik. Sok gyermek az óvodában egy adott idő után nem
hajlandó azt cselekedni, amit feladatul kapott, vagy amit a csoport tesz. Ekkor ezeket az alkalmakat ki
lehet használni arra, hogy a gyerek önállóan dolgozzon. Ilyenkor történik az, hogy a gyerek
mondókázik, egyedül dúdol. Az ének-zene szempontjából nagyon fontosak ezek a megnyilvánulások,
hiszen a meglévő zenei ismeretekre alapozva új „alkotások” születhetnek. A pedagógus feladata, hogy
ezekből az esetlen „alkotásokból” kiválogassa az értékeket és az egész csoport tulajdonává tegye.
Nemcsak az alkotásra serkentésre való a felfedeztetés módszere, hanem a meglévő ismeretek
segítségével a gyerekek önálló gondolkozásának eredményeképpen, új ismereteket fedezünk fel. Ezt a
helyzetet a pedagógusnak kell jól irányítania, hogy a gyerekek tevékenysége sikeres legyen.
Ennek a módszernek az alkalmazása által pozitív irányba fejlődik a gyerek gondolkodása, értelme egy
adott tárgy iránt. Örömmel és magabiztonsággal fog részt venni a különböző tevékenységeken, ahol ő
is érvényesülni tud. A pedagógus részéről ez a módszer több munkát, alaposabb felkészülést igényel.
Ismétlés - rendszerezés módszere
Ismétlésre van szükségünk annak érdekében, hogy a begyűjtött ismereteket tartós ideig
megtartsuk tudatunkban. Ezt a módszert az előző órákon elsajátított ismeretek rendszerezésére és
elmélyítésére használjuk. Az év eleji ismétlő órákon az előző tanév legjelentősebb ismereteit
dolgozzuk fel. Így biztosítjuk az ismeretek hosszabb időre való tárolását. A módszer akkor is
hatékony, ha frissebb ismereteket ismételünk.
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Előnyös ez a módszer akkor is, amikor az ismereteket csoportosítani, rendszerezni akarjuk. Jó alkalom
nyílik az ismeretek közötti újabb összefüggések hivatkozására, általában egy-egy fejezet végén vagy
év végén.
Az ismétlésnél mindig a releváns tulajdonságokra, gondolatokra, törvényekre kell a hangsúlyt
helyezni, és ne várjuk meg, amíg a besorolni kívánt anyag feledésbe merül!
Az ismétlés és rendszerezéskor figyelembe kell venni a tanulók általános és egyéni életkori
jellegzetességeiket. Pedagógusi tapintattal arra is összpontosítanunk kell, hogy az ismétlésre szánt
anyagot ésszerűen osszuk el a tanulóknak.
Tankönyvvel vagy más kézikönyvvel való tevékenység
Ezt a módszert már a zenei írás-olvasás időszakában lehet eredményesen alkalmazni. A
tankönyvvel vagy más könyvvel való tevékenység során a tanulókban kialakul a tudományos
kutatások iránti érdeklődés készsége. Megtanulnak dolgozni a könyvekkel és ez önálló munkára
szoktatja a tanulókat. Az ének-zene tevékenységek során megtanulnak kottát olvasni, a zenetörténeti
tanulmányaik során eligazodnak a lexikonokban. Megtanulják a jegyzetkészítést és hogy képessé
váljanak, a tantervbe foglalt zenei anyag összetevőinek felismerésére. Itt elsősorban a dallam, ritmus,
tempó, dinamika, hangszín, tonalitás, szerkezet, többszólamúság alkotóelemeire gondolunk.
Fejlesztenünk kell az éneklés, valamint a zenehallgatási tevékenységek eredményeként a gyermek
zenei észlelését, érzékelését, emlékezetét, képzeletét és gondolkodását. Ki kell fejlesztenünk a
gyerekek zenei jártasságait, készségeit a zenei írás-olvasás és zenehallgatás tevékenységében.
„Az óvónő nemcsak dalokat tanít, hanem az óvodáskorú gyermek első zenei művelője… a 3-6 éves
gyermek zenei benyomásai életre szólóak, amit akkor beléje oltanak, élete fogytáig nem feledi…ha az
alap hibás, sohasem állt szilárd talajon a felnőtt ember zenei biztonsága – csak a módszeresen végzett
zenei munka adhat jó alapot.” (Kodály Zoltán).
Élményt kell szolgáltatni a gyerekeknek, mert ha a küzdelmesen tanulnak meg akármilyen ízléses,
művészi dalokat, nem szívesen fognak énekelni, sőt az öröm és élmény helyett szorongást vagy
unalmat tapasztalnak.
A jelenkori élménypedagógiai kutatások, azt szeretnék kideríteni, hogy mely tantárgyaktól
szoronganak a diákok, vagy unatkoznak, melyek okoznak apátiát vagy örömöt. Bátran állíthatjuk,
hogy az ének-zene oktatásnak megadatott az a lehetőség minden szempontból, hogy órái
élményszerűvé váljanak a növendékek számára és hogy örömöt szerezzenek. Igaz a mai felgyorsult
világban egyre nagyobb terhet ró a pedagógusok számára a felkészülés és a figyelem fenntartása az
órákon. A mai rohanó társadalmunkban, ahol az emberek és növendékeink is sokszor fásultak az
éneklés iránt, nehéz őket szerfelett motiválni, de amikor ez sikerül, előbb- utóbb igénylik az órákon
való éneklést.
A mai ének- zene oktatásnak egyik legfontosabb célja lett a zenei élmény kialakítása. Az élmény
megtapasztalásának óhaja minden résztvevőt, közreműködőt egyaránt mozgathat, hiszen nem
kevesebbről esik szó, mint a fejlesztést végző tanár számára a munka kiteljesedéséről, a növendék
számára pedig a tevékenységben megtalált öröm felfedezéséről.
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THE IMPORTANCE OF VOCAL AND MUSIC PEDAGOGY AND CONTEMPORARY
ISSUES CONNECTED TO IT
VARGA BRIGITA
Summary
Kindergarten and elementary school music pedagogy forms the basis for children’s` approach
towards music. It is in this stage when children’s sense and perception of ethics and aesthetics develop
and when children are the most susceptible. Great responsibility thus lies on kindergarten and
elementary school teachers. Accordingly, utmost care should be addressed towards kindergarten and
elementary school music teacher training. It is only possible to build and further develop when firm
basis exist. Nowadays, this represents an enormous task for kindergarten and elementary school
teachers.
Zoltan Kodaly`s method and approach to music education forms the basis of Hungary`s contemporary
music education and training. Music education should start as early as from kindergarten age, because
this would make the elementary level education more effective. There is no effective school education
without a professional kindergarten education. Unfortunately, practice shows that music education has
been set aside; neglecting the enormous role it plays in the personal development of children.
Consequently, vocal and music education cannot be treated as a subject of secondary importance.
Keywords: music education, teacher training, Kodaly`s music pedagogy, Kodaly`s method
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MATEMATIKAI TEHETSÉG GONDOZÁSA 10-18 ÉVES KORBAN
VÍGH-KISS ERIKA ROZÁLIA
Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola, Magyarország
Összefoglaló
A matematikai tehetség a zenei tehetséghez hasonlóan már kisgyermekkorban megmutatkozik,
azonban megfelelő fejlesztés nélkül elkallódik. A tanulmány első részében a különféle
tehetségfelfogásokról, a matematikai tehetség felismerésével, gondozásával kapcsolatos kérdésekről
adok rövid áttekintést. Ezt követően egy mások által is megvalósítható, dúsító matematikai
tehetségfejlesztő program gyakorlati tapasztalatait szeretném ismertetni.
Kulcsszavak: tehetséggondozás, matematikatábor, komplex fejlesztés
1. Tehetség, tehetségmodellek és tehetséggondozás
A XX. század elejéig a tehetség és a kiemelkedő képesség azonos fogalmat takartak. Terman
(1925) vizsgálatai óta azonban bebizonyosodott, hogy a tehetség nagyon komplex fogalom. Azóta
számos tehetségdefiníció és modell született, mint pl. Sternberg (1992), Mönks (1997), Piirto (1999),
Czeizel (1997) modelljei. A különböző tehetségmodellekben megfigyelhető néhány közös elem.
Tannenbaum (1983) Renzullihoz, Mönkshöz és Czeizelhez hasonlóan meghatározó fontosságúnak
tekinti a tehetség kibontakozásakor az általános képességet és a speciális alkalmasságot. Tannenbaum
modelljében külön faktor a véletlen, mely a Czeizel-féle 2 x 4 + 1-es modellben a „sors-faktor” –nak
feleltethető meg. Tannebaum szerint fontos a környezeti támogatás is, ez mint látni fogjuk, Renzulli,
Mönks és Czeizel későbbi modelljeiben további összetevőkre különül el. Tannenbaum ötágú csillagmodelljében ötödik faktorként szerepelnek a nem értelmi tényezők is. Piirto (1999)
piramismodelljében is szerepet kapnak a véletlen, a gondolkodási képességek és a környezet mint
faktorok. A környezeti aspektus nála magában foglalja a nem, közösség és kultúra, iskola, otthon
szerepét. Piirto modellje szerint további meghatározó tényezők: genetikus aspektus, emocionális
aspektus, tehetségaspektus.
Guillford (1950) munkájának köszönhető a kreativitás fogalmának megjelenése a
tehetségmodellekben. A kreativitás Renzulli, Mönks és Czeizel modellje mellett Sternberg
modelljében is külön összetevőként szerepel. Sternberg (2004) WICS-modelljének neve a négy faktor
nevének kezdőbetűjéből alakult ki: (1) Wisdom (bölcsesség), (2) Intelligence (intelligencia, (3)
Creativity (kreativitás) és (4) Synthesized (szintetizálás) írja Turmezeyné Heller–Balogh (2009). A
tehetséggondozásban kiemelkedő szerep jut a Renzulli-féle triásznak. Renzulli a tehetséget három
alaptulajdonság, az átlagon felüli általános és/vagy specifikus képességek, magas fokú feladat iránti
elkötelezettség és kreativitás metszeteként képzeli el. A kutatások során ezt továbbgondolva Mönks
(1997) úgy találta, hogy további meghatározó környezeti tényezők: a család, az iskola és a társak. Így
alkották meg a Mönks–Renzulli komplex tehetségmodellt.
Czeizel (1997) Mönks–Renzulli elméletét továbbfejlesztve modelljében elkülöníti az általános
intellektuális képességeket és a speciális mentális képességeket. Szerinte az iskola, társak és család
mellett a társadalom mint tágabb környezet is fontos szerepet játszik abban, hogy egy tehetség ki
tudja-e bontakoztatni a benne rejlő képességeket. Czeizel modelljében egy kilencedik tényező is
megjelenik. Az ún. „sors-faktor”, az egészség, a megfelelő élettartam megélése is meghatározó lehet a
tehetség kiteljesedésében. Czeizel (2000) általánosan elfogadott tehetség felfogásában a tehetség
társadalmilag által hasznosnak tekintett, kimagasló teljesítmény teljesítésének lehetősége, mely
megelégedettséggel, sikerélménnyel jár együtt művelője számára. Mönks, Renzulli és Czeizel is úgy
vélik, hogy a kivételes képességek kibontakozásában az egész személyiség részt vesz. Gardner (1985)
„többszörös intelligencia” elméletében hangsúlyozza, hogy az intelligencia jóval tágabb fogalom
annál, mint amit a nyugati kultúra fontosnak tart, és a hagyományos intelligenciatesztek mérni
képesek. Az antropológiai megközelítés értelmében Gardner a következő hét intelligenciaterületet
különbözteti meg: (1) logikai-matematikai, (2) nyelvi, (3) testi-kinesztetikus, (4) térbeli, (5) zenei, (6)
interperszonális és (7) intraperszonális intelligencia.
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Gardner (1998) később ezt a modellt még három területtel kiegészíti (természeti, a spirituális és az
egzisztenciális intelligencia), és hangsúlyozza, hogy az iskolában folyó képességfejlesztés sokszor
egyoldalúan a logikai-matematikai és a nyelvi intelligenciára irányul. Ezzel szemben a harmonikus
személyiség kialakulása, a gyakorlati életben való boldogulás, a társadalomba való beilleszkedés a
többi terület fejlesztését is előfeltételezi, s ezek közül kiemelten fontos az intra- és interperszonális
intelligencia fejlesztése.
A tehetség diagnosztizálása nem könnyű feladat. A tehetséggondozás gyakorlatában könnyebb
alkalmazhatósága miatt leggyakrabban Renzulli (1978, 1982) modellje használatos. A tehetség
felismerését megkönnyítik pl.: a régebbi (iskolai és egyéb) teljesítmények, a jelenlegi
teljesítményszint, pszichológus véleménye, tanári megfigyelés, ill. a csoportos iskolai
teljesítménytesztek eredményei. A tehetséggondozás során a tanulók általános műveltségének és
speciális képességeinek, kritikai gondolkodásának, problémamegoldó gondolkodásának és szociális
képességeinek fejlesztése egyaránt fontos teendők (Gyarmathy, 2007).
2. Matematikai tehetségek fejlődése, azonosítása és fejlesztése
Bár a matematikai tehetség már igen korán megmutatkozik, a legkiválóbb teljesítmények
ifjúkorra esnek, majd a negyvenedik év betöltése után már ritkán tapasztalunk kiemelkedő
teljesítményt. A matematikai tehetség legkönnyebben tizenéves korban tetten érhető, az azonosítása a
tehetség fejlődése, változása miatt azonban nehéz feladat (Gyarmathy, 2002). Tizenéves korban dől el,
hogy a kiskorban kiváló fejszámolóból később matematikai tehetség válik-e (Perleth–Lehwald–
Browder, 1990). Kisgyermekkorban a fiúk és lányok matematikai képessége még azonos szintű. A
nemek közötti különbség 12-13 éves korban válik szembetűnővé, vélhetően a fiúk jobb téri
képességeinek köszönhetően (Davis – Rimm, 1985), míg mások szerint ennek biológiai és kulturális
okai vannak. A biológiai elméletek egyik ága szerint a matematikai képesség valószínűleg recesszív
módon öröklődik. Míg Geschwind és munkatársai (Gyarmathy, 2002) úgy látják, hogy a tesztoszteron
hormon hatására kialakuló jobb agyféltekei dominanciabeli különbségek okozzák a nemek közötti
eltéréseket (pl. a téri-vizuális képességekben). A fiúk és lányok képességei közötti különbséget
kulturális hatásokra visszavezető elméletek szerint az apai minta szerepe, a fiús játékok, a fiúkkal
szemben támasztott tanári elvárások és támogatás meghatározóak (Davis–Rimm, 1985).
A matematikai tehetség gondolkodásbeli sajátosságai
Kiemelkedő számolási készség a kitűnő munkamemóriának, számemlékezetnek, gondolkodási
képességnek, vagy pedig sok gyakorlásnak köszönhető (Perleth–Lehwald–Browder, 1990). Viszont a
számolási képesség nem fedi le a matematikai tehetség fogalmát. Poincaré (1952) a matematikai
tehetség két típusát figyelte meg. Szerinte a logikus típus, akár a lövészárok-háború tábornoka, elmerül
a logikában (pl. Weistrass). Ezzel szembeállította az intuitív típusú matematikai tehetséget, akit
szemléletesen egy a megérzéseire támaszkodó bátor huszárhoz hasonlított. Erre a típusra a vizuális
gondolkodás jellemző (pl. Bolyai). Reichel (1997) elnevezése szerint e két típus:
a fogalomfelismerő (vagy elméletépítő) és a problémamegoldó. A fogalomfelismerő leírja a jelenséget,
és a szükséges fogalmak kialakítása után azokat
logikai hierarchia szerint elhelyezi. A
problémamegoldó viszont a megszokottól eltérő szempont szerint értékeli a problémát. A matematikai
tehetségek azonban nem tartoznak tisztán egyik típusba sem. A matematikai tehetségek fejlesztésekor
érdemes figyelembe venni azok sajátosságait. Reichel (1997) úgy véli, hogy a matematikai tehetségek
versengőek, szívesebben dolgoznak egyedül, ezért esetükben a csoportmunka mint munkaforma
kevésbé hatékony, ehelyett inkább a tanárral való személyes konzultációt igénylik.
A matematikai tehetségekkel foglalkozó katatások szerint a matematikai tehetségek főbb tulajdonságai
közé tartoznak a következők (Gyarmathy, 2002):
(1) Kitartás és feladat-elkötelezettség a problémamegoldásban.
(2) Fáradhatatlan, ha matematikáról van szó.
(3) Csodálatba ejtik a tények, formulák stb.
(4) Keresi a problémákat.
(5) Kiváló emlékezettel jegyzi meg a számokat, formulákat, megoldási módokat, stb.
(6) Rugalmas a gondolkodása a matematikai struktúrák és minták terén.
(7) Könnyen fordít a gondolkodásán.
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(8) Kiemelkedően jó vizuális képzelet jellemzi.
(9) Képes a problémák és absztrakt viszonyok vizualizációjára.
(10) Képes a részleteken felülemelkedni, az összetettet egyszerűbbé teszi.
(11) A problémát gyorsan formalizálja és általánosítja.
(12) Hasonló problémákra már a közbülső logikai lépések kihagyásával reagál.
(13) Egyszerű, egyenes és elegáns megoldásokat keres.
(14) Verbális problémákat is egyenletben tud megfogalmazni és kezelni.
A matematikai tehetség azonosítása
A matematikai tehetség tesztekkel való korai mérése még nem megoldott, iskolás korúakra
fejlesztettek ki teszteket. A kitűnő matematikai gondolkodású gyerekek arról ismerhetők fel, hogy
már korán nagy érdeklődést mutatnak a számok iránt, szeretik a kirakójátékokat, a téri rejtvényeket,
mindent rendszereznek. Iskolások tehetségazonosítására szolgáló mérőeljárást Stanley és
munkatársai dolgoztak ki az Egyesült Államokban, a teszt neve SAT-M (a Scholastic Aptitude Test
matematikai része). A longitudinális vizsgálatban az átlagosnál jobb matematikai gondolkodású
gyerekek vettek részt. A gyerekek verbális képességeit vizsgálva megfigyelték, hogy a magas
pontszámok hátterében nagy egyéni különbségek húzódnak. A jó matematikai és verbális
képességekkel rendelkező gyerekekből kevesebb vált matematikussá (Gyarmathy, 2002).
Az újabb elméletek a gondolkodási folyamatuk alapján próbálják azonosítani a matematikai
tehetségeket. Szerintük a gondolkodási folyamat két eltérő típusa figyelhető meg: (1) a szubjektív
valóságból a másikba való könnyed áttolás, (2) új szubjektív valóságok könnyed alkotása
(Wieczerkowsky–Prado, 1993). Ezen az elméleten alapul a Hamburgi Matematikai Tehetség Teszt is
(Hamburg Test für Mathematische Begabung, Wagner–Zimmermann, 1986). A teszt a matematikai
tevékenység hat faktorára épülve, a gondolkodás eredményessége és folyamata alapján azonosítja a
matematikában tehetséges gyerekeket. A teszt szerkesztői a hatékony matematikai gondolkodás alábbi
faktorait különítették el (Gyarmathy, 2002):
(1) az anyag szervezése,
(2) mintázat és szabályok felismerése,
(3) a probléma újrastrukturálása és a szabályok, mintázatok újrafelismerése,
(4) erősen komplex struktúrák megértése és használata,
(5) feldolgozás ellenkező és fordított módon,
(6) kapcsolódó problémák megtalálása vagy kialakítása.
A matematikai tehetségek azonosítására egyre hatékonyabb eszközöket fejlesztettek ki. A tesztek
közös ismérvei, irányelvei (Gyarmathy, 2002):
(1) A korai érdeklődés a számok iránt, a téri-vizuális játékok, rejtvények kedvelése előjelezheti az
átlagon felüli matematikai képességeket.
(2) Matematikai tehetséggondozó programokba beválogatás szempontjai: (1) objektív
képességtesztek, (2) korábbi eredmények és teljesítmények a normál iskolai oktatásban; (3) a
matematika iránti érdeklődés vagy (4) a fenti három típus kombinációja.
(3) A matematikai tehetség azonosítására a matematikai feladatok a legalkalmasabbak. A kiváló
matematikusok széles problémamegoldó repertoárral rendelkeznek.
(4) A téri-vizuális képességeket és a memóriát mérő eljárások, geometriai feladványok sikerrel
használhatók az azonosításban.
(5) Az intelligenciatesztek és a matematikai tehetség alacsony korrelációt mutatnak egymással,
az azonosítás során sikeresebben alkalmazhatók a nem verbális téri gondolkodást kívánó eljárások, pl.:
Raven-tesztek.
(6) Az alkotó matematikai tehetség kiemelkedően hatékony problémamegoldó folyamatairól is
felismerhető.
A matematikai tehetség fejlesztése
A matematikai tehetségek fejlesztése történhet iskolai keretek között, illetve iskolán kívüli, a
program lehet gyorsító, illetve gazdagító. A gyorsító programokban a gyerekek a normális időtől
gyorsabban sajátítanak el ismereteket. A gazdagító programok pedig „mélységében” (nehezebb
feladatok a tananyagon belül), illetve „szélességében” (kiegészítő ismeretek) nyújtanak a diákok
számára ismereteket. Stanley (1990) és munkatársai 1972-ben
indítottak matematikai
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tehetséggondozó programot. Longitudinális vizsgálataik tapasztalataik alapján a gyorsítást tekintik
igen hatékony megoldásnak. A fejlesztés optimális kezdőpontjának az óvodáskort tekintik, a gyerekek
egyéni érdeklődésére építve. A gyorsítás egyik formájaként többhetes nyári táborokban foglalkoztak a
gyerekekkel. Stanley kiemeli az egyéni mentorok tehetséggondozásban betöltött szerepét (Stanley,
1990). Marjoram és Nelson (1985) úgy véli, a matematikai zsenik (tehetséges diákok felső 1%-a)
számára hiányoznak a speciális fejlesztő programok, anyagok, a tanárok kevésbé felkészültek
gazdagító anyagok készítésére. Németországban a Hamburgi Matematikai Tehetség Teszt segítségével
a diákok legjobb 20 százalékát válogatják ki évente. A kiválasztott gyerekek számára tartott fejlesztő
programok 25 hetesek. A résztvevők kis csoportokban foglalkoznak a számunkra érdekes témákkal
(gráfelmélet, permutációk, geometria stb.). A program célja a problémamegoldó stratégiák, a hatékony
matematikai gondolkodási folyamat elsajátítása, gyakorlása (Wagner–Zimmermann, 1986).
Magyarországon is működnek matematikai tehetségesek számára szervezett gazdagító komplex
programok, melyek a tehetség sokoldalú fejlesztését tűzik ki célul. A tehetséggondozás kedvelt formái
közé tartoznak még a levelező matematikai versenyek, szakkörök, táborok, melyek akkor a
leghatékonyabbak, ha az igazán kiemelkedő tehetségű gyerekek számára lehetőséget biztosítanak
a továbblépésre, matematikusokkal való személyes kapcsolatok kiépítésére. A különböző matematikai,
számítástechnikai folyóiratok is hozzájárulhatnak a tehetséggondozás sikeréhez.
Bár a tehetséggondozás az iskolai nevelő-oktató munka kiemelt feladata, azonban nem csak iskolai
keretek között történhet. Írásom további részében a szlovákiai zselízi Comenius Gimnázium diákjai
számára rendezett matematika-fizika tehetséggondozó táborok tapasztalatait szeretném ismertetni. A
négy alkalom során a matematikában, fizikában tehetséges tanulók komplex fejlesztése zajlott. A
táborokban egyaránt fejlesztettük a tanulók erősségeit és a gyenge oldalukat is. A matematikai
versenyekre való felkészítés mellett célul tűztük ki a gyerekek logikai gondolkodásának,
térszemléletének, kreativitásának, társas-affektív képességeinek fejlesztését is. Az egyéni fejlesztő
foglalkozások mellett kooperatív tanulást, felfedeztető módszert, cselekvéses tanulást is alkalmaztunk.
Törekedtünk a jó légkör kialakítására, színes szabadidős, lazító programok (múzeumlátogatás,
bátorságpróba, számháború, IQ-kvíz, rajz- és viccmesélési verseny, kézműves és sportprogramok stb.)
biztosították a feltöltődést, pihenést, sokoldalú személyiség formálását.
A táborok egyértelműen pozitív hatással voltak a tanulók tanulmányi, versenyeredményére és
személyiségére. Az azóta már végzett gimnazisták ma Szlovákia és Magyarország különféle
egyetemein tanulnak tovább. Úgy véljük, a táborokban alkalmazott módszerek mások által is sikeresen
alkalmazhatók a tehetséggondozás során.
3. Matematikatábor mint a tehetséggondozás formája
Az általam szervezett matematika-fizika tehetséggondozó táborokban szlovákiai 10–18 éves,
főleg angol tagozatos, jó matematikai képességű, érdeklődő gimnazisták vettek részt. Nagy gondot
fordítottunk a tábor helyszínének kiválasztására. Két alkalommal a Párkány melletti Kovácspatakon
tartottuk a tábort, közel a Dunához és az erdőhöz, a lekéri Pszichiátriai kórház üdülőjében. A harmadik
tábort Csiffáron rendeztük, egy erdei iskolában, a negyediket pedig egy kis községben,
Ipolyszakálloson, a Méhecske panzióban. Mindegyik táborban sikerült megfelelő körülményeket
biztosítani a tanuláshoz, vittünk magunkkal táblákat, filctollakat. Ideálisak voltak a helyszínek,
a természet
lágy
ölén
senki
sem
zavarta
elmélyült
munkánkat.
(http://www.gombigeometria.eoldal.hu/archiv/uploaded/8)
A Szülői Szövetség segítségének és a Pázmány Péter Alapítványtól kapott támogatásnak köszönhetően
a gyerekek féláron táborozhattak. Az első két tábor 2004 és 2005 júliusában volt és nyolc napig tartott,
az ötnapos, harmadik tábort 2006 szeptemberében tartottuk, a negyediket pedig 2008 januárjában, ez 4
napos volt. Az első két táborban két szülő biztosította az étkezést, a másik kettőben a szálláshelyen
kapott ételt fogyasztottuk.
A napirend a következő volt: 7.00-kor ébresztő, majd reggeli torna, tisztálkodás és rendrakás. 8.00-kor
reggeli, majd 8.30-tól 10.00-ig az első foglalkozás. 10.00-től 10.30-ig tízórai, 12.00-ig pedig a
második foglalkozás. 12.30-kor ebédeltünk, ezt szabad program követte. 15.00-től 18.00-ig különféle
vetélkedők zajlottak, 18.00-kor vacsora, 19.00-től 21.00-ig kvízek, filmvetítés, stratégiai játékok
következtek. A takarodó 22.00-kor volt.
A táborban részt vevő gyerekek a zselízi Comenius Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium diákjai
voltak, kis ötödikesektől kezdve egészen érettségire készülőkig. Először 2 csoportra bontottuk őket, és

325

3rd INTERNATIONAL METHODOLOGICAL CONFERENCE
olyan feladatokat kaptak, amelyeket többnyire mindenki meg tudott oldani. A 20–25 gyermeket az
addigi teljesítményük alapján később 4 csoportra osztottuk, mert a táborban négyen voltunk tanárok
(Jalsovszky-Horváth Kinga, Soóky Krisztián, RNDr. Kuczmann Imre Ing. és én), s felváltva tartottuk
nekik a matematika–fizika foglalkozásokat.
A táborban végzett munkáról
A hagyományos matematikaórákon a tanár előadást tart a diákoknak valamilyen új témáról,
kimond néhány állítást, néha bizonyítás nélkül, ezt követi a módszer bemutatása, végül a diákok
gyakorló feladatokkal birkóznak. Ez a megszokás kizárja a gyermekeket a megismerési folyamatból és
passzív befogadásra kárhoztatja őket. A hagyományos tanítási módszer a gyerekek fontos
kompetenciáit, úgy mint csoportban dolgozás, együttműködés, vitakészség, kritikai gondolkodás,
kreativitás, empátiás képesség, komplex problémamegoldó-képesség kevésbé fejleszti (Pósa, 2001).
Ezzel szemben állnak az új módszerek, a problémamegoldó gondolkodás különféle formái, mint, pl.:
Hobo módszer, Gordon módszer, probléma-alapú tanítás, heurisztikus módszer, brainstorming,
projekt-alapú tanítás és a felfedeztető módszer, melynek egyik legnagyobb képviselője az 1987-ben
elhunyt Varga Tamás volt. Varga Tamás szorgalmazta az olyan tanítási módszerek elterjesztését az
általános iskolákban, amelyek során a diákok nem passzív befogadók, hanem az új ismeret aktív
felfedezői.
Milyen előnyei vannak, ha felfedeztető módszert alkalmazunk a tanítás során? Ha ezzel a módszerrel
tanítunk, azt várjuk el a gyerekektől, hogy az új ismeretekre maguktól jöjjenek rá, ez a munkamódszer
aktivitást vár el tőlük. A felfedezés folyamata a diákok nagy részét erősen motiválja az önálló
munkára. A tanítás során néhány fontos dolgot a tanárnak szem előtt kell tartania:
(1) A diákoknak minden szükséges ismeret és képesség birtokában kell lenniük.
(2) A diákoknak pontosan meg kell érteniük, mit várunk tőlük.
(3) Nagy részüknek képesnek kell lennie arra, hogy megoldja a feladatot.
Mint minden módszernek, ennek is vannak előnyei és hátrányai. A foglalkozást gondosan meg kell
tervezni, mert a rosszul tervezett vagy vezetett tevékenység eredménye az lehet, hogy a diákok semmit
sem tanulnak, és a sikertelenség miatt frusztrálódnak (Pósa, 2001).. A végeredmény elpocsékolt idő és
motivációcsökkenés. Le kell szögeznünk, hogy ez egy lassú, időigényes módszer, és természetesen
nem is mindenható. A diákoknak változatlanul szükségük van az új megoldási módszerek
gyakorlására, az új ismeretek megszilárdítására, s azokat be kell építeniük a saját kognitív hálójukba,
összekapcsolni őket a már tanult ismeretekkel, fogalmakkal.
A matematikatáborok rendkívül alkalmasak a felfedeztető tanításra. Az óra végi csengő nem szakítja
félbe a megkezdett gondolatot (Pósa, 2001), a flow élményét jobban átélhetik. Bár a táborokba
tehetséges, a versenyeken kiemelkedő eredményeket elért, vagy legalábbis a matematikát kedvelő
diákok jelentkeztek, mégis előfordult, hogy a gyerekek nem mindig tudják könnyen megoldani
a kitűzött matematikafeladatokat, ezért időnként célszerű megkönnyíteni a munkájukat. Épp ezért
kisebb, 3-4 fős csoportokra osztottuk őket, ők általában egy-egy évfolyamba is jártak, de
a tudásszintjük mindenképpen hasonló volt. Így sokkal szívesebben, kitartóbban dolgoztak. Előfordult,
hogy a diákok versenyezni akartak egymással, s a sikertelenség a gyengébbeknek kedvét szegte. Ezért
az egyes csoportokat időnként elkülönítettük egymástól, kaptak időt arra, hogy a saját szobájukban
gondolkozzanak a feladatokon. Néhány diákunknak koncentrációs zavara is volt, fáradékonyabbak
voltak a társaiknál. A gondolkodásra szánt időt így ők tervezhették meg, és ha elfáradtak, pihenésképp
beszélgethettek, megvitathatták a megoldást. Ez a módszer a tanulók differenciálását is segítette,
néhány feladatot csak a legügyesebbeknek adtunk fel. Ezt követően az egyes csoportok újra
egyesültek, és közösen megvitattuk az egyes megoldásokat, a diákok kérdéseket tehettek fel
egymásnak, elmagyarázhatták, mit gondolnak egy adott problémáról. Újabb feladatokat is készíthettek
a megoldott feladat kapcsán. A táborok során a matematika különböző érdekes területeivel
foglalkoztunk, úgymint: oszthatóság, számrendszerek, gráfelmélet, kombinatorika, valószínűségszámítás, tengelyes és középpontos tükrözés, szabályos testek, térgeometria, érdekességek
a matematika történetéből, különböző matematikai, logikai játékok, gömbi geometria stb.
A tábor célja többek között a diákok felkészítése a különböző matematika versenyekre. Felső
tagozatos korú tanítványaink sikeres megoldók voltak a járási Pitagorasz versenyen, a Matematika
Olimpián, a Zrínyi Ilona matematikaversenyen, a Kenguru, a Klokan versenyen. A felvidéki Katedra
matematikai levelezőversenyben és annak Dunaszerdahelyen rendezett országos döntőjében
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rendszeresen az élmezőnyben végeztek. A legügyesebbek bekapcsolódtak a Bátaszéki versenybe,
a TIT feladatmegoldó versenybe, a KÖMAL C pontversenybe, jó helyezést értek el a váci Boronkay
György, a Genius Logicus és a szlovákul zajló MAKS levelező matematikaversenyen. A nagyobb
gimnazisták sikeresen kapcsolódtak be a Matematikai Olimpiába, a Felvidéki ill. a Nemzetközi
Magyar matematikaversenybe és a MATBOJ szlovák nyelvű csapatversenybe is, Felvidéken
a Kenguru, a Klokan ill. a Gordiusz versenyen többen az élmezőnyben végeztek közülük. A diákok
kedvencei közé tartoznak a matematikai tesztversenyek (pl. Zrínyi és Kenguru verseny), ezért
a táboraimba mindig viszek ilyen jellegű feladatsorokat. Ezeken önállóan dolgoznak, a tábor során
egyszer versenyt is rendezek számukra. Eleinte nehezebb volt olyan feladatokat találni, amelyeken
a diákok szívesen és hosszasan gondolkodtak. De ahogy egyre jobban megismertem a képességeiket,
könnyebb lett a dolgom. Sajnos, hiába hasonló az egyes csoportban dolgozók tudásszintje, azokat
a feladatokat, amelyek gondolatmenetének leírását a versenyen megkövetelik, a legtöbb tanuló
kevésbé kedveli. A kimagasló tehetségű és dolgozni kész diákokkal ezért a tanév során matematika
szakkörön és egyénileg is foglalkozom.
A táboraim során eleinte nagyon zavart, hogy képtelen vagyok tartani a gyerekekkel az általam
elkészített tervet, később beláttam, hogy hosszú távon sokkal hasznosabb, ha inkább kevesebb
feladattal foglalkozunk, de azt alaposan körbejárjuk. Rengeteg és sokféle feladatot vittem magammal,
és a gyerekek pillanatnyi érdeklődését figyelembe véve alakult ki a végső feladatsor. Tapasztalataim
szerint 4 óra matematikával töltött idő naponta elég volt ahhoz, hogy kellően elfáradjanak. S hogy
minél több mindent meg tudjak mutatni, minél több dolgot kipróbálhassanak, váltogattam a témákat,
tevékenységformákat is. Pihenésképp mondjuk szabályos testek modelljeit készítettük el papírból vagy
szívószálból. Pl. 4 szívószálból és 3 db fonalból Holló-Szabó Ferenc zsebtetraéderét.
A vágás, ragasztás, az origami nemcsak hogy közkedvelt, hanem egyúttal a manuális készségüket is
fejleszti. Az elkészült munkák egyúttal más kompetenciaterületeiket is fejleszthetik, segítik a beszédet,
az olvasást, fejlesztik a megfigyelőképességet, a térlátást és még az esztétikai érzéket is. A szabályos
testek tulajdonságait is könnyebb volt megbeszélni, elemezni, táblázatba foglalni, rendszerezni, hogy
melyiknek hány csúcsa, éle, lapja van, hiszen kezükbe vehették. S az elkészült műveket ajándékba,
emlékbe haza is vihetik.
A foglalkozások elejére vagy végére olyan tevékenységformákat is tettem, amelyek az emlékező- és
megfigyelőképességet is fejlesztik. Ezek pl. feladatlapon az ábrák közti különbségek felfedezésére
irányulnak, ill. olyan játékos gyakorlatok, amelyek megalapozzák a foglalkozások jó hangulatát.
A diákoknak nagyon tetszett az a kooperatív feladat, amelyet Pósa Lajos matematikatáborában
tanultam, ezt este csapatverseny egyik feladataként kapták: a gyerekeket két csoportra osztottam,
minden egyes játékos kapott egy papírcédulát a homlokára, melyen egy-egy szám állt, mindenkinek
más, de a két csoport tagjai ugyanazokat a számokat kapták. Mindenkinek más számot adtam.
Feladatul kapták, hogy csak mutogatással állítsák sorba magukat, vagyis rendezzék nagyság szerint
a számokat. Az a csapat győzött, amelyik hamarabb elkészült.
Néha a foglalkozások közben pihentetésképpen villámkérdéseket kaptak, ezek nem voltak túl nehezek
és cukorka járt a helyes válaszért. Ilyen kérdések lehetnek pl. (Róka, é.n.):
1. Mennyi a –8, –7, –6, ..., 6, 7, 8, számok összege?
2. Hány olyan szám van, amelyik megegyezik az ellentettjével?
3. Hogyan lehet felosztani egy henger alakú tortát három vágással nyolc egyenlő részre?
A tábor folyamán ki szoktam tűzni naponta 3 olyan feladatot, amelynek megoldását másnap délig
adhatják be, ezekből áll össze az egyéni pontverseny, ezek nehezebb feladatok. Ilyenek voltak a 7–8.
osztályosok számára a Katedra (2006) levelezőverseny, ill. országos döntő feladatai pl.:
1. Van-e olyan háromjegyű prímszám, amelynek számjegyeit összeszorozva 10-et kapunk?
Megoldás: Három számjegy szorzata akkor lehet 10, ha a három számjegy 1, 2 és 5. Az utolsó
számjegy azonban sem 2, sem 5 nem lehet, hiszen akkor a keletkező szám a kettőnek, ill. az 5-nek is
többszöröse lenne. A lehetséges 251 és 521 számok mindegyike prímszám, tehát a feladatnak két
megoldása van.
2. Hasonlóan jónak találom kísérletezésre az alábbi feladatot: Mennyi az összes olyan hatjegyű
szám összege, amelyek számjegyei között csak 1-es vagy 2-es számjegy szerepel?
Megoldás: A szóba jövő kétjegyű számok lehetnek: 11, 12, 21, 22, a számok mindkét
helyiértékén csak az 1 vagy a 2 szerepel, a számok összege 6 · 11= 66. A háromjegyű számoknál: 111,
112, 121, 122, 211, 212, 221, 222, ezeket ha egymás alá írjuk, minden oszlopban 4 db egyes és 4 db
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kettes szerepel, az összeg tehát 12 · 111=1332. Tovább okoskodva: a hatjegyű számoknak mind a hat
helyiértékén csak az 1 vagy a 2 szerepel, tehát összesen 26=64 ilyen szám van. Írjuk ezeket egymás
alá! Bármelyik helyiérték oszlopában pontosan ugyanannyi (tehát 32) 1-es és 2-es szerepel.
A számjegyek összege tehát minden oszlopban 32 · 1+32 · 2= 96. A keresett összeg tehát: 96 ·
(105+104+103+102+10+1) = 96 ·111111= 10 666 656.
A gyerekek könnyen rájöhetnek az összegre, ha elemzik az egyes eseteket. Ez a feladat azért is tetszik,
mert két legyet üthetünk vele egy csapásra. A megoldás során könnyen előfordulhat, hogy aki még
nem szokta meg, hogy célszerűbb valamilyen rendszert követni és sorba rendezni egy elv szerint
a szóba jöhető hatjegyű számokat, az kihagy esetleg egyet-kettőt, és fel lehet erre hívni a figyelmüket
a feladat megbeszélésekor.
A foglalkozásokon néha felvetek olyan problémát is, amely kihívás elé állítja a diákokat, a tábor
végéig gondolkozhatnak rajta, megoldásuk nagy dicsőség és nagyobb csoki jár érte.
A gyerekek szeretik a különféle becsapós feladatokat is. Ilyen lehet pl. (Róka, é.n.):
Annak bizonyítása, hogy
4 = 5.
Bizonyítás: Tegyük fel, hogy
a = b+ c.
Így
5a = 5b + 5c
és
4a = 4b + 4c
A két egyenletet összeadva kapjuk, hogy
5a + 4b + 4c = 5b + 5c + 4a.
Az egyenlet mindkét oldalából kivonva 9a-t kapjuk:
4b + 4c – 4a = 5b + 5c – 5a.
Kiemeléssel:
4(b + c - a) = 5(b + c – a)
Végül mindkét oldalt elosztva a zárójeles
kifejezésssel (b + c –a ) kapjuk, hogy
4=5!
Megoldás: Feltételeztük, hogy a = b + c, innen b + c – a = 0. Az egyenlet megoldása során az
utolsó sorban ezzel a kifejezésssel, azaz nullával osztottunk. Nullával viszont nem osztunk !
Pihenésképp nagyon hasznosak az olyan feladatok, mint: Rajzold meg egy ceruzavonással, vagy pl. a
gyufarejtvények. A gyerekek nagyon kedvelik a Katedra levelezőverseny decemberi fordulóiban
megjelenő számkeresztrejtvényeket is, hasonlókat házi feladatként is szívesen oldanak meg másnapra,
de versenyfeladatként is kitűzhetők. Ezeket én is nagyon szeretem, mert könnyű javítani. Másrészt, ha
mindenkinek helyes az eredménye, akkor nem muszáj az adott feladatot részletesen megbeszélni, elég
csak vázolni a megoldást. A könnyen javíthatóság miatt szintén jók a Pitagorasz, egyes Zrínyi és
Kenguru feladatok.
Diákjaim rajonganak a különféle logi-sztorikért, közszájon forgó barkochba történetekért. Egy
részüket Pósa Lajostól hallottam, másokra pedig Róka (é.n.) könyveiben találtam. Ezeket este szívesen
oldják csapatjátékként, de kirándulásokkor is bevethetők. Pl.: Egy ember egy felhőkarcolóban lakik.
Ha a feleségével megy haza, akkor mindig a 20. emeleten szállnak ki. Ha pedig egyedül, akkor a 3.
emeleten. Miért? (Aki még nem adott fel a diákjainak ilyen történetet, annak feltétlenül ajánlom,
nagyon jól fejleszti a gyermekek logikai gondolkodását, igen kreatív ötletekkel állnak elő. Ezek néha
mulatságosak is: „Amikor egyedül van, akkor a szeretőjéhez megy?“)
A divergens gondolkodás fejlesztése
A fenti tevékenységek a diákok divergens gondolkodását is fejlesztik. Piaget szerint a tanítás fő
célja olyan emberek nevelése, akik képesek új dolgokat alkotni, kreatívak, találékonyak, kíváncsiak.
Minden gyermek kreatív képességekkel születik, és az a feladatunk, hogy olyan körülményeket
alakítsunk ki, amelyek ezen képességeiket fejlesztik. Mik a megfelelő körülmények jellemzői?
Mindenekelőtt lelki biztonság: feltétel nélküli elfogadás, az önértékelés növelése, a külső értékelés
csökkentése, a világ gyerekszemmel való figyelése. Akarati tényezők, lelki szabadság: a gyermek
magabiztos annyira, hogy ne féljen új dolgok kipróbálásától. Melyek azok a legfontosabb
viselkedésmódok, melyek segítik a divergens gondolkodás fejlődését? Ha kivárjuk a gyerek
gondolatait, érdeklődést mutatunk, együtt végzünk kísérleteket a diákokkal, buzdítjuk őket. Divergens
gondolkodást fejlesztő feladatokból sajnos kevés van tankönyveinkben. Néhányat találtam Horváth
(1997) könyvében. Pl.: Oszd fel a 13 cm oldalú négyzetet olyan négyzetekre, melyek méretei egész
számok! Elvárjuk, hogy a négyzetek között különböző méretűek is legyenek!
Természetesen a divergens gondolkodás játékokkal is fejleszthető. A játékokhoz nem szükséges
semmilyen előtanulmány, a játékigény minden életkorra jellemző, sem a találgatás, sem a szerencse
nem kap túl nagy szerepet, sikerélményt nyújt, a feladatok fokozatosan nehezednek.
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Ezért a táborban esténként olyan stratégiai játékokat játszunk, mint a sakk, malom, abalone, blokus.
Ezek a játékok annyira kedveltek, hogy belőlük tábori versenyt is rendezünk. De azért is hasznosak,
mert fejlesztik a kombinációs készséget, a kitartást, a stratégiát, a térlátást. Egyes játékok olyan
geometriai fogalmakkal is kapcsolatosak, mint szakasz, szakaszok metszéspontja.
A gyerekek által kedvelt játék az abalone, melyet ketten játszanak. Fehér és fekete golyókat a hatszög
alakú táblán mindenféle irányba lehet mozgatni a lyukak mentén. Az a játékos győz, aki az ellenfél
golyói közül 5-öt kitol a játéktérből. A blokus is egy kedvelt új játék. Egy olyan táblán játszhatja 2–4
játékos, amely 20x20 egyforma négyzetre van osztva. A sokszögek, amiket a táblára kell tenni, 1, 2, 3,
4 vagy 5 kis négyzetből állnak (ez utóbbiak a pentominók). Az első elemet a négyzet egy-egy sarkába
rakják a játékosok, az a feladatuk, hogy minél nagyobb területet foglaljanak le, s ebben
megakadályozzák a játékostársaikat. A játék végén az nyer, akinek a kezében a legkevesebb
egységnégyzetből álló terület maradt. A játékszabályokat természetesen lehet variálni.
A SET-et 81 kártyával játsszuk. Ebben a játékban négyféle szín valamelyikével rajzolva látunk
mindegyik kártyán egy-egy síkidomot: háromszöget, négyzetet vagy kört. Az egyes színeken belül
a színezések: tele, sráfozott vagy üres. A játék célja minél több szett (3 db valamilyen – kétféle –
közös tulajdonságú kártya) gyűjtése. Ez pl. állhat a zöld üres négyzetből, körből, háromszögből. De
szett pl. a kék, a piros és a zöld satírozott négyzet is. Az asztalra lerakunk néhány kártyát úgy, hogy
mindenki láthassa, mi van felül. Aki 3 olyat lát, amely szettet alkot, azt kiáltja szett! Az nyer, aki a
játék végére több szettet összegyűjt. Itt a síkidomok alakját, színét, színezettségét kell figyelniük, de
a játék fejleszti a memóriát is.
A logikai készlettel is érdekes játékot lehet játszani. Gondolok egy elemére, s minél kevesebb
kérdéssel állapítsák meg, mire gondoltam. Az ördöglakat is fejleszti a kitartást, a térlátást. E játék
kapcsán beszélhetünk a topológiáról is.
Az egyik táboromba elhívtam Kovács Zoltán docenst is, aki két nap alatt a gyerekeknek beszélt
a minimál-felületekről, 20 különféle, érdekes játékot mutatott be, mint pl.: go, hexasakk, élet-játék,
Hanoi tornyai, a 36 tiszt problémája.
Változatos szabadidős programok
A táborban a tanítás mellett különös gondot fordítottunk a nagy személyiségnevelő hatású közös
programokra. Szabadidejükben a táborozók rendszeresen sportolnak, Ipolyszakálloson ez szaunázást
és úszást is jelentett. Rendeztünk számukra:
(1) Sportversenyeket: futball, ping-pong, tollaslabda,
(2) Akadályversenyeket, ilyenkor az erdőben egymástól pár száz méternyire különböző
állomáshelyeket alakítunk ki, s ott többek között „számon kérjük” a táborban tanult ismereteket (pl.
egy eldobott frizbi kapcsán), ill. különféle játékos feladatokat kapnak. Ez lehet pl. az, hogy olvassanak
el egy Morse ábécével írt mondatot. (Természetesen a kombinatorikai vonzatát egyik foglalkozáson
már elemeztük.) Ezek a versenyek a kreativitást is fejlesztik, mert pl. csatakiáltást, menetlevelet is kell
készíteniük.
(3) Számháborút. Ezt is nagyon szeretik: két csoportot alakítunk ki, minden játékos kap
a homlokára egy rajzlapra felírt négyjegyű számot (ez lehet római szám is). A támadó csapatnak meg
kell találnia és meg kell szereznie a másik csapat zászlaját. Akinek a számát kiolvasták, kiesik.
(4) A bátorságpróba is nagyon népszerű a gyerekek között. Késő este a sötét erdőben egyedül kell
megtenniük egy darabot. Közben a kreativitást is fejlesztjük: indulás előtt verset kell írniuk az Erdő
Szelleméhez.
Tábori programunkat gazdagítják még:
(5) Rajzverseny, s amíg rajzolnak, nagy matematikusokról szóló szórakoztató történeteket
olvasok fel nekik,
(6) Viccmesélőverseny, a mesélőnek közben nevetni tilos!
(7) IQ-kvíz csapatverseny formájában, különböző életkorú gyerekeket sorsolunk össze, nagyon
szeretik,
(8) Tangram csapatverseny
(9) Csuhézás, gyöngyfűzés
(10) Kirándulás Esztergomba, a Duna Múzeumba, ill. a nyitrai várba és autószalonba
(11) Esténként rajz-, természet-, ismeretterjesztő filmek vetítése (pl. a gömbvillámról és más
fizikai jelenségekről)
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(12) A tábort utolsó este tábortűzzel, szalonnasütéssel zárjuk. Értékeljük a tábori munkát,
a naposságban mindenkire sor kerül, (a naposok feladata az asztalok megterítése étkezés előtt, kis
Rumba csokit kapnak érte), és eredményt hirdetünk a lezajlott versenyekben.
Összegzés
A matematika-fizika tehetséggondozó tábor a tehetség komplex, sokoldalú fejlesztésének
lehetőségét kínálja. A tábort egyhónapos lázas szervezőmunka előzi meg. Sem ez, sem maga a tábor
nem könnyű. De nemcsak a gyerekeknek, nekünk felnőtteknek is rengeteg élményt nyújt. Nagyon
fontos a táborozáshoz a kellemes környezet és elengedhetetlenek hozzá a jó kollégák. Az ismeretek
bővítésén kívül a tábor célja az is, hogy mosolyt csaljunk a gyermekek arcára, és elérjük, hogy
a tudásvágy számukra olyan fontos legyen, mint a szabadság, a jókedv, öröm, sikerélmény. Ezért is
fontos, hogy a táborban aktív, örömteli életet éljenek és gazdag program várja őket. A tábort
a gyerekek mindig nagyon várják, ez bizonyítja létjogosultságát. Nemcsak a sokszínű szabadprogram
miatt nagy a vonzereje. Szeretik az érdekes feladatokat, szívesen kísérleteznek, igen kedvelik a gömbi
geometriával való foglalkozást is. A diákok a táborban nem hagyományos feladatokat oldanak meg,
s több alkalmuk van kísérletezésre, mint a tanórákon. Úgy gondolom, ahogy én átéltem Pósa Lajos
táboraiban, szükséges, hogy a gyerekek is megtapasztalják a következőket: megértés, dicséret, pozitív
hozzáállás, biztatás, támasz, a szellem boldog szabad szárnyalása. Törekednünk kell arra, hogy
a tanulás során minden gyerek átélje az alkotó munka örömét, mert:
„A képzelet sokkal fontosabb, mint a tudás. A tudás véges. A képzelet felöleli az egész világot.“
/Albert Einstein/
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ADVOCACY AND SUPPORT FOR MATHEMATICALLY TALENTED ADOLESCENTS
(AGED 10-18)
ERIKA ROZÁLIA VÍGH-KISS
Summary
The signs of being mathematically talented also emerge in childhood. In my lecture, I would like
to present a brief overview of different conceptions of talent and how to recognize, support it and
further particulars of the experience gained during our mathematics and physics-themed camps
organized for the students of Comenius Grammar School (Zselíz, Slovakia). The skills of participating
gifted students, were improved in a complex way. The camps definitely have had a positive impact on
the students’ school results, scores and personality. We believe that the methods applied in the camps
may be also successfully used in the advocacy and support of talented students by other educators.
Key words: advocacy and support for talented adolescents, mathematics camp, complex improvement
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UTICAJ MOTIVACIJE UČENIKA NA
EFIKASNOST NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA
NEVENKA ZRNZEVIĆ1, JOVANA ZRNZEVIĆ2
1
Učiteljski fakultet u Prizrenu – Leposavić, Srbija
2
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Srbija
Sažetak
Smanjenje nivoa fizičke aktivnosti ne jenjava, a opadanje motoričkih sposobnosti je najizraženije
kod dece i asolescenata, što nagoveštava još izraženije negativne efekte po zdravlje kada ta deca
postanu odrasli. Država je nedavno donela Uredbu o Nacionalnom programu prevencije, lečenja i
kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020. godine. U ovom dokumentu se navodi
da 33,6 odsto odraslog stanovništva puši, 46,5 procenata ima hipertenziju, 40,3 odsto svakodnevno ili
povremeno konzumira alkohol, 18,3 odsto je gojazno i 74,3 procenta nije dovoljno fizički aktivno.
Zadatak škole jeste da razvije integralnu učenikovu ličnost, prema njegovim sklonostima i potrebama
društva. Osnovna škola obuhvata uzrast od 7-15 godina, kada učenici prolaze kroz razne periode vrlo
dubokih i naglih promena, te fizičko vaspitanje ima zadatkak da kompenzuje ove promene i podstiče
telesni rast i razvoj. U cilju prevencije ovakvog stanja, postoji čitav niz aktivnosti čija je ideja da se
poveća nivo fizičke aktivnosti. Ipak, jedan od osnovnih problema jeste psihološke prirode – veliki broj
dece nije motivisan – ne voli i ne uživa u fizičkoj aktivnosti. Fizičko vaspitanje se smatra povoljnim
kontekstom za ostvarivanje značajnih obrazovnih ishoda i promociju fizičke aktivnosti kod dece i
mladih. Fizičko vaspitanje pruža široke mogućnosti za zabavu, razonodu i igru koja je mladima veoma
bliska i koja predstavlja važno sredstvo u fizičkom vaspitanju. Realni dometi nastave fizičkog
vaspitanja umnogome zavise od motivacije učenika. Umesto nezadovoljstva uslovima rada koji se
najčešće spominje kao razlog, treba se okrenuti onome od čega zavisi odnos učenika prema fizičkim
aktivnostima – kompetentnosti i posvećenosti nastavnika fizičkom vaspitanju!
Ključne reči: nastavnik, učenici, fizičko vaspitanje, motivacija, fizička aktivnost.
1. Uvod
Faktor motivacije je veoma značajan u nastavi fizičkog vaspitanja. U fizickom vaspitanju može se
postići više nego u bilo kojoj drugoj vaspitnoj oblasti, jer ukoliko je motivacija veća, utoliko će efekti
fizičkog vežbanja biti delotvorniji. Nastavnici nedovoljno uključuju učenike u nastavni proces, često
ignorišući njihove ideje i predloge, ne pokazuju dovoljno razumevanja i ne ostvaruju saradnju sa
učenicima. Jedan od preduslova uspešnog vaspitno-obrazovnog rada je i psihička priprema učenika za
rad. Motivacija, odnosno zainteresovanost učenika, i njeno permanentno održavanje, zadovoljavaju
princip motivacije, a mogućnosti učitelja i profesora su neograničene, što treba iskoristiti.
Istraživanja u oblasti fizičkog vaspitanja su pokazala da je ljubav prema sportskim aktivnostima usko
povezana sa načinom na koji nastavnik fizičkog vaspitanja organizuje i sprovodi časove. Često
nailazimo na poznatu konstataciju “kakav ti je profesor fizičkog vaspitanja, tako ćeš i da voliš njegove
časove“. Odnos sa đacima u toku časa, podela odgovornosti za ostvarivanje cilja i subjektivni osećaj
đaka o kompetentnosti nastavnika, atmosfera motivisanosti za rad, su najznačajniji faktori koji dovode
do osećaja zadovoljstva dece tokom časa fizičkog vaspitanja. Uticaj motivacije kao osnovnog
pokretača fizičkih aktivnosti, nezaobilazan je problem na polju efikasnosti fizičkog vaspitanja, te se
može reći da je motivacija, u sadejstvu sa motoričkim sposobnostima, verovatno najveći faktor koji
utiče na uspeh učenika u nastavi fizičkog vaspitanja.
2. Pojmovno određenje motivacije
Kvalitet nastavnog procesa predmet je mnogih istraživanja u oblasti pedagogije. Sa razvojem
pedagoške nauke, pojam kvaliteta i ključnih faktora nastavnog procesa se razvijao. Postoje mnoge
teorije motivacije koje nam pokazuju zašto je važna motivacija, kako se razvija, jača i šta deluje na
nju. Motivacija je naša unutrašnja snaga koja nas pokreće da ostvarimo svoje ciljeve i zadovoljimo
svoje potrebe. Da bi smo postigli uspeh u bilo kom segmentu našeg života neophodna nam je
motivacija.
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Motivacija se najbolje može objasniti ako se krene od definicije motiva.
„Motivi su organski i psihološki činioci koji pokreću ili usmeravaju ponašanje čoveka i to kako
njegove postupke tako i njegovo opažanje, učenje i mišljenje“ (Rot, N., 1970 : 196).
Sam izraz „motivacija“ potiče od latinske reči „moves, movere“ što znači kretati se, pokrenuti se.
„Motivacija je traganje za onim što nam nedostaje i što je potrebno osobi, odnosno težnja da se
zadovolje potrebe“ (Mašić, 2008: 329).
Baveći se problemom motivacije V. Korel (W. Corell) smatra da je „čoveku svojstveno da nikada nije
bez motivacije. Čim se neki cilj postigne i njegov motiv ugasi, pojavljuje se novi. Prema tome, svaki
motiv se može posmatrati kao karika u beskrajnom lancu motiva, koji čoveka prikazuju kao aktivno
biće“ (Preuzeto Đjordjević, 1997, 103).
Rasel (J. Russell) smatra da za praktičnu delatnost nastavnika radni pristup motivaciji obuhvata dve
komponente:
1) nastavnici bi trebalo da poznaju principe koji provereno uspešno motivišu većinu učenika i da
budu osposobljeni da ih primenjuju u svakodnevnoj školskoj praksi.
2) za učenike koji uče bez volje, kao i za one čije je ponašanje usmereno ka ciljevima izvan
odeljenskog i školskog rada, nastavnici će primenjivati individualnu motivaciju, koristeći
znanja iz psihologije individualnog ponašanja.
I jedna i druga interesovanja mogu spretnim korišćenjem da izazovu motive za školski rad i učenje
(Preuzeto Đjordjević, 1997, 103).
Jovanović (2005: 339) smatra da “uspešnost učenika u sticanju znanja, veština i navika i razvoj
sposobnosti zavisi od sledećih motiva: 1) motiv radoznalosti (potreba za saznavanjem i istraživanjem);
2) motiv postignuća (potreba za uspehom i kompetentnošću); 3) potreba za sigurnošću i ljubavlju; 4)
motiv samoaktuelizacije (potreba da se izrazi individualnost).
Pored planirane motivacije, učenici se motivišu i kvalitetnim vaspitno-obrazovnim radom i uspešnim
učenjem. Efikasna motivacija ima četiri karakteristike: održavanje pažnje učenika, lična
zainteresovanost učenika u obrazovnom radu, samopouzdanje i postizanje osećaja samozadovoljstva.
Motivacija jeste veoma važna u nastavnom prosesu jer može delovati na druge faktore koji su
neizbežni u obrazovanju. Osoba može da ima razvijene opšte i specifične sposobnosti ali ako nije
motivisana u dovoljnoj meri, te njene sposobnosti neće doći do izražaja. Isto tako ako neko poseduje
niži stepen sposobnosti može ih podići na viši nivo ako ima jaku motivaciju.
Vremenom, ovakav pristup je zamenjen višefaktorskim prilazom, po kome se kvalitet nastavnog
procesa može okarakterisati nizom direktnih i indirektnih faktora, subjektivne i objektivne prirode.
Može se reći da, pored ključnih faktora nastave, postoje i drugi koji u manjoj ili većoj meri ostvaruju
uticaj na proces izvođenja, tj. kvalitet nastave. (Jovanović, M., 2009 : 368-382).
3. Motivacija učenika za nastavu fizičkog vaspitanja
Motivacija učenika za nastavu fizičkog vaspitanja predstavlja ključni problem i izazov
nastavnika, ukoliko je motivacija veća, utoliko će efekti fizičkog vežbanja biti delotvorniji.
Imajući u vidu kakva je situacija u obrazovanju, u našoj zemlji, svakako da je prioritet u nastavi kako i
na koji način uticati, kako na mentalno, tako i na fizičko obrazovanje. Efikasno i racionalno
zadovoljavanje potreba za kretanjem u životu svakog pojedinca ima presudan značaj za održavanje
biološke i sociopsihološke ravnoteže. Mentalni i fizički razvoj dece je podjednako bitan i ne moze se
razdvajati. Posebno je bitan akcenat na fizičkom razvoju jer se danas živi nezdravo i globalna
modernizacija negativno utice na zdravlje. U razvijenim zemljama odavno je shvaćeno da zdrav nacin
života produžava kvalitetan život i samim tim smanjuje troškove zdravstvene zaštite.
U nastavnom procesu nastavnik ima važnu ulogu kao motivacioni factor, zadužen je za praćenje
učenika, usmerava ih, pomaže, prati njihov razvoj, pruža im podršku, a uspeh učenika u mnogome će
zavisiti od sposobnosti nastavnika da ih motiviše. Dobar nastavnik će na konkretnim primerima iz
života objasniti učenicima zašto je važno da savladaju i nauče određene sadržaje. Ako nastavnik uspe
da stvori radnu i prijatnu atmosferu, motivacija učenika za rad neće izostati.
Dobra pripremljenost nastavnika je važna za uspešno sprovođenje nastave, jer dobro pripremljen
nastavnik je više motivisan za rad, dobro raspoložen, spreman za komunikaciju, spreman da odgovara
na pitanja i rešava ih zajedno sa učenicima. Dobro raspoloženje nastavnika, koji u svakom trenutku
zna šta i na koji način treba da uradi, koji je unapred osmislio sve, pripremio sprave i rekvizite,
obeležio gde će se i šta u kom delu časa raditi, uticaće na veću motivisanost učenika za rad, izazvaće
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veću znatiželju, a vreme će biti maksimalno iskorišćeno. U protivnom nedovoljna pripremljenost,
motivisanost i bezvoljnost nastavnika ne može biti garancija dobre atmosfere za rad i uspešno
sprovođenje nastave.
Biti učitelj ili profesor fizičkog vaspitanja zvuči lepo, ali decenijama unazad, to je profesija koja je
dovedena na margine društva, a predmet Fizičko vaspitanje koji je “nebitan i beznačajan” za mnoge
učitelje, nastavnike fizičkog vaspitanja, pa i direktore škola, nisko se kotira, iako po zastupljenosti
časova zauzima visoko treće mesto. Posebno se ova konstatacijaodnosi na mlađi školski uzrast. Za
takvo stanje u velikoj meri su zaslužni sami učitelji i nastavnici. Postoji plan i program koji se ne
sprovodi pravilno, a bez plana i programa, gledano stručno, nezamislivo je da se rukovodi procesom
fizickog vaspitanja. Takođe nastavnik fizičkog vaspitanja nije zadužen samo da održi čas po planu,
već da vrši stalnu edukaciju dece i roditelja iz oblasti zdravog života i usvajanja zdravih navika za
svakodnevnim vežbanjem.. Takođe je važno pokušati putem fizičke aktivnosti da se smanji
agresivnost kod dece koja je uzela maha, gde je neophodna saradnja sa roditeljima, kako bi se
otklonilo to neprihvatljivo socijalno ponašanje. Putem organizovane fizičke aktivnosti sportski tereni
bi ponovo imali svoju namenu, a ne mesto gde se učenici tuku, piju, drogiraju, na očigled druge dece,
nastavnika i prolaznika.
„Uzroci nedovoljne efikasnosti nastave pripisuju različitim faktorima (nedovoljan broj časova,
neadekvatan program, loši uslovi, ...) ali i nedovoljnom angažovanju razrednih učitelja kojima je
poverena nastava fizičkog vaspitanja u nižim razredima. Neophodno je istaći da je kvalitet i efikasnost
nastave fizičkog vaspitanja u mlađim razredima bitna pretpostavka i nužan preduslov za uspešno
izvođenje nastave u kasnijim uzrasnim periodima“. (Zrnzević, 2009).
Učitelji i nastavnici fizickog vaspitanja su u obavezi da pišu pripremu za čas kao i za ostale predmete.
Čas fizičkog vaspitanja je najteže kvalitetno organizovati jer su potrebne sale i tereni, koji su
uglavnom u losem stanju, negde ih uopšte nema, nedovoljan broj rekvizita, sprava i pomagala, što
itekako utiče na motivaciju učenika, učitelja i nastavnika. Mnogi smatraju da učitelji nisu dovoljno
stručni i obučeni za držanje nastave fizičkog vaspitanja, posebno u III i IV razredu i da ne mogu da
realizuju veći deo predviđenog programa za mlađi školski uzrast. Na učiteljskim fakultetima u okviru
predmeta fizičko vaspitanje nemaju kolektivne sportove (košarka, rukomet, odbojka, fudbal) koji se
nalaze u programima fizičkog vaspitanja za III i IV razred, a da ne govorimo o individualnim
sportovima kao što su elementi gimnastike i osnovi atletike. Na učiteljskim fakultetima situacija je
slična kao u školi, Metodika fizičkog vaspitanja je na marginama i u nepovoljnom statusu u odnosu na
ostale metodike. Učitelji treba da poznaju dobro književnost, matematiku, prirode i društva ali i
uzrasne karakteristike i sposobnosti dece sa kojom rade. Treba da znaju kako i na koji način mogu
najpovoljnije da deluju na njihov pravilan rast i razvoj, na njihove motoričke i funkcionalne
sposobnosti, jer uzalud nam je imati obrazovane ljude narušenog zdravlja i slabih fizičkih sposobnosti.
Poseban je problem što na časove fizičkog vaspitanja, koje učitelji retko drže (jer časovi fizičkog služe
da bi se vežbala matematika i maternji jezik), dolaze u suknjama, štiklama, čizmama, odelu, a od
učenika ne zahtevaju odgovarajuću opremu. Često se dešava da većina učitelja po rasporedu ima 3, 4
ili 5 čas fizičko vaspitanje, a tada sala nije slobodna za sve učitelje odjednom. Prva dva časa su kao po
pravilu rezervisana za “važne predmete”. Mnogi učitelji bez plana i programa drže nastavu fizičkog
vaspitanja, a držanje nastave na osnovu “iskustva” je tumaranje u mraku. I nije sve u papirnom planu i
programu, nego i u sprovodjenju istog. Neretko se dešava da učitelji imaju problema sa nastavnicima i
učenicima starijih razreda koji po nepisanom pravilu smatraju da imaju prvenstvo u korišćenju sale i
sportskih terena.
Iz navedenog se može zaključiti da je za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja u mlađem školskom
uzrastu potrebna oprema, uslovi i kvalitetno znanje, ukoliko učitelji planiraju da u budućnosti drže
nastavu fizičkog vaspitanja, jer ovo su ipak specifični časovi.
Redovnom nastavom fizičkog vaspitanja treba da budu obuhvaćeni svi učenici i studenati, po
mogućstvu i kroz sistem vannastavnih aktivnosti, prema interesima i sklonostima učenika i studenata.
Školske sale treba da se koriste i tokom zimskog i letnjeg raspusta, za dopunsku i dodatnu nastavu i
slobodne aktivnosti učenika. U srednjoj školi je neophodno inovirati program fizičkog vaspitanja i
omogućiti profesorima da u većoj meri sami biraju sadržaje fizičkog vežbanja, u skladu sa potrebama i
mogućnostima učenika i opremljenosti škole. Verovatno bi takav način rada stvorio bolju bazu i
spremnost onih koji su za budući poziv odabrali da budu vaspitači, učitelji I nastavnici fizičkog
vaspitanja.
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4. Ocena kao motivacioni factor
“Nastavni sadržaji, organizacija rada, način obrade gradiva, zahtevi koji se postavljaju pred
učenike, način praćenja njihovog rada, kriterijumi uspeha, postignuti rezultati, elementi su školske
situacije koji ih motivišu ili demotivišu, privlače ili odbijaju. Jedan od tradicionalnih motivatora su i
školske ocene” (Havelka, N, 2000: 257).
Česta je dilema kako i na koji način objektivno ocenjivati učenike, što se posebno odnosi na nastavu
fizičkog vaspitanja, imajući u vidu njenu specifičnost. Neretko se srećemo sa situacijom da učitelji i
nastavnici ocenu daju prema uspehu iz ostalih predmeta, a ne na osnovu stvarnih mogućnosti učenika.
To deluje demotivirajuće, posebno na učenike koji poseduju bolje sposobnosti i bez većih problema
savlađuju zadatke koji se pred njih postavljaju. Svakako je bolja motivacija i veća korist za učenike
ako dobiju realne povratne informacije o njihovim sposobnostima, usvojenim navikama i veštinama.
Ocena će imati pozitivan uticaj na motivaciju ako se odnosi na rad i uspeh učenika, a ne na ličnost
učenika. U prvi plan je važno staviti pozitivne strane učenikovog rada i napredovanja, jer će to imati
pozitivan uticaj na zalaganje i motivaciju, ne isticati u prvi plan slabe strane i poređenje sa drugima.
Učenicima je potrebno jasno i precizno, na razumljiv način naglasiti šta se od njih očekuje da treba da
usvoje za određenu ocenu. Ocenjivanjem se kasnije utvrđuje u kojoj meri je učenik ostvario, ispunio
unapred utvrđene kriterijume, ali ne upoređujući ga sa ostalim učenicima. Ukoliko je u procesu
usvajanja definisanih ishoda imao poteškoća, treba mu pružiti pomoć i podršku za dodatni napor da ih
savlada. Deci kad god je moguće pristupati individualno i pratiti njihov individualni razvoj. Ocene
koje su zasnovane na objektivno registrovanim podacima o nivou ostvarenosti očekivanog ishoda
učenja imaju motivacioni i razvojni karakter.
„Nisu nam potrebni nastavnici koji će zbog ocene vređati i omalovažavati učenike, potrebni su nam
nastavnici koji će vaspitavati ljubavlju i primerom, i svojim osećanjem sagledati ličnost učenika.
Potrebni su nam nastavnici koji će fizičku kretnju - vežbu da približe svojim učenicima i da biće
njihovo tom specifičnom hranom uzdignu i uzvise“. (Živanović, 2010, 215).
Zaključak
U fizičkom vaspitanju i sportu se može postići mnogo, vise nego u bilo kojoj drugoj vaspitnoj
oblasti. Razvojem unutrašnjih motiva kod dece za bavljenje sportom pospešuje se razvoj motivacije i
za druge kulturne i obrazovne delatnosti, koje nisu u direktnoj vezi sa sportom i fizičkim vaspitanjem.
Motivacija je svakako jedna od najznačajnih komponenti u strukturi ličnosti i zato se smatra važnijom
od ostalih faktora za objašnjenje socijalnog ponašanja.
Potrebno je izjednačiti uslove u svim školama za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja, zalagati se za
uvođenje pedagoškog nadzora, i dodatne i dopunske nastave, koja je sada u potpunosti izbačena.
Fiskulturne sale dati na korišćenje učenicima, a ne izdavati sportskim klubovima, kao što je sada
situacija, čime najviše gube učenici. Dopunsku nastavu uvesti kao “obaveznu” za učenike sa manjim
nivoom motoričkih sposobnosti i sa učenicima kojima je potrebna korektivna gimnastika. Dodatnom
nastavom obuhvatiti učenike posebno talentovane za sport i druge motoričke aktivnosti, jer će i to biti
faktor motivacije za dobre, ali i za slabije učenike.
Nastavnici imaju važnu ulogu u motivisanju đaka za sprovođenje fizičke aktivnosti. Profil savremenog
učitelja i nastavnika koji će uspešno odgovoriti na pitanja aktuelne nastave, te i nastave fizičkog
vaspitanja sadrži sledeće elemente: razvijene opšte sposobnosti, specifične sposobnosti, opšte
obrazovanje, dobro stručno obrazovanje, pedagoško-psihološko obrazovanje, didaktičko-metodičko
obrazovanje, emocionalnu zrelost i stabilnost, ljubav prema deci i mladima.
Kakva će motivacija učenika biti za aktivnim učestvovanjem na času fizičkog vaspitanja zavisi od toga
u kojoj meri poštujemo njihove interese i želje. Uloženi napor učitelja motivisaće učenike da se sa više
interesovanja uključe u proces vežbanja, što će rezultirati postizanjem boljih rezultata i shvatanjem
značaja da se fizičko vežbanje ugradi u svakodnevni život. Moramo uložiti više truda i rada kako bi se
sadašnji stepen motivisanosti učenika poboljšao, jer samo tako ćemo imati kvalitetnu i produktivnu
nastavu i učenike koji će voleti da idu u školu i sa zadovoljstvom prisustvovati časovima fizičkog
vaspitanja. Učenici moraju biti aktivno uključeni u ocenjivanju sopstvenih aktivnosti, jer je i to jedan
od uslova za bolju motivaciju, da sami analiziraju i vrednuju svoje uspehe i neuspehe, kako bi se
motivisali za postizanje boljih rezultata.
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Budući učitelji i nastavnici ne mogu mirno prihvatiti sadašnje stanje da učenici neprekidno zaostaju u
razvoju motoričkih sposobnosti, već moraju učiniti sve da se takvo stanje zaustavi i da razvoj krene
uzlaznom putanjom.
Kvalitet u realizaciji fizičkog vaspitanja garantuje rad, efikasnost i racionalnost u ostvarivanju
osnovnih funkcija, racionalnu i efikasnu organizovanost uz obezbeđenje odgovarajućih materijalnih i
kadrovskih uslova. Treba voleti svoju struku i decu, onda je sve ostalo mnogo lakše.
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THE INFLUENCE OF STUDENTS' MOTIVATION ON EFFECTIVENESS OF PHYSICAL
EDUCATION TEACHING
NEVENKA ZRNZEVIC, Ph.D. University Senior Lecturer, JOVANA ZRNZEVIC, Ma-students
Summary
Primary school comprises the children aged 7 to 15, the ages when students go through various
periods of very deep and sudden changes, so Physical Education has the task to compensate those
changes and stir physical growth and development. Physical Education provides a wide variety of
possibilities for fun, entertainment and play, which is very important to young people and which
provides an important means in physical education. The reduction in the level of physical activity does
not decrease, and the decline of motor skills is the most prominent in children and adolescents, which
implies even more prominent negative effects on health when these children become adults. The state
has recently adopted the Regulation on the National Programme of prevention, treatment and control
of cardiovascular diseases in the Republic of Serbia up to 2020. The document states that 33.6 per cent
of the adult population smokes, 46.5 per cent has hypertension, 40.3 per cent consumes alcohol daily
or occasionally, 18.3 per cent is obese, and 74.3 per cent is not physically active enough. In order to
prevent such a situation, there is a whole range of activities with the idea to increase the level of
physical activity. However, one of the major problems is psychological – a large number of children
are not motivated – they do not like or do not enjoy physical activity. Physical education is consid red
to be a favourable context for accomplishment of important educational outcomes and promotion of
physical activity in children and youth. The task of the school is to develop the internal personality of
a student, according to his or her inclinations and the needs of the society. The real scope of physical
education instruction largely depends on student motivation. Instead of dissatisfaction with working
conditions, which is often stated as a reason, one should turn to that which determines students’
attitude towards physical activities – competence and commitment of Physical Education teachers!
Keywords: students, physical education, motivation, physical activity, teacher.
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Dudás Ramóna
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Szerbia
Mindig is csodáltam az óvónők, tanítónők és tanárok munkáját. A sok tudás, amivel rendelkeznek és azt,
hogy ,,átadják" a tudásukat a gyerekeknek. Amikor gyerekekkel vagyok, egy más személyiségem ébred
fel bennem, aki el tudja magát engedni és a maximumot adja, hogy a gyerekek tanuljanak és jól is érezzék
magukat.
Gulyás Ágnes
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Gulyás Ágnes vagyok, Szabadkán születtem 1991. 06. 30-án, jelenleg Horgoson élek. Tanulmányaimat a
szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon végzem. Az egyetem aktív hallgatójaként próbálom
mindenből kivenni a részem. Tagja vagyok a Hallgatói Önkormányzatnak, s különböző konferenciákon
vettem részt, mint például a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia, melyen szekcióelső
lettem. Budapesten pedig az ELTE Kari Tudományos DIákköri Konferenciáján is részt vettem.
Különböző továbbképzéseken veszek részt, ahol a tudásomat gazdagíthatom. Jelenleg benne vagyok egy
IPA projektumban, melyben a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozom. Szabadidőmben
szeretek olvasni, sportolni.
Gulyás Dorottya
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Gulyás Dorottya vagyok. Szerbiában születtem, Zentán 1991. augusztus 26-án. Jelenleg szüleimmel,
Martonoson családi házban élünk. Az óvodát, és az általános iskolát, ebben a faluban végeztem el. Azután
pedig Zentán fejeztem be a Közgazdasági-Kereskedelmi Középiskolát. Így egy közgazdász technikus
diplomával már rendelkezem. Mivel a közgazdaságtant, mint tudományágat, nem éreztem magamhoz
közel, így nem képeztem tovább magam ezen a téren. Hanem úgy döntöttem, hogy egy régi álmomat
váltom valóra, azzal, hogy jelentkezem a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karra, még pedig
óvodapedagógus szakra. Jól döntöttem, mivel szeretek a gyermekekkel foglalkozni, és az
óvodapedagógiában megvalósíthatom önmagam. A továbbiakban, az egyetem elvégzése után is a
gyerekekkel szeretnék foglalkozni.
Halasi Szabolcs
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Szerbia
Horák Rita
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
Az Újvidéki Egyetem Természettudomány Kar Biológia és Ökológiai Tanszékén abszolvens doktoranusz
hallgató, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar aszisztense
Horváth Tímea
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Szerbia
Horváth Tímeának hívnak, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 3. évfolyamának hallgatója
vagyok. Lakhelyem Péterréve.
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Huszár Elvíra
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Szerbia
Janković, Milenko
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad, Srbija
Janković Milenko zaposlen kao asistent na Visokoj škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača,
Novi Sad, Srbija. studen doktorskih studija na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu.
Januskó Izolda
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Szerbia
A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar végzős hallgatója vagyok. Hétközben Szabadkán, az
egyetemmel kapcsolatos kötelezettségeim kötik le időmet. Hétvégenként utazom haza falura. Az
egyetemen az utolsó félévben már csak egy elméleti tárgyam van, emellett a módszertan vizsgaóráimra
készülök, melyeket a félév során folyamatosan tartok. Tanulmányaim mellett részt veszek a hallgatói
mentorprogramban. Örömmel, elszántan és reményekkel telve tekintek a tanítói pálya felé.
Kiss Krisztina
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Szerbia
A nevem Kiss Krisztina, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar negyedéves hallgatója vagyok.
Egyértelmű volt számomra, hogy a tanítói pályát választom, ugyanis a gyermekekkel mindig jól tudtam
kommunikálni, és érdekel a pedagógia, mint tudomány. Mivel sok éven át táncoltam, a mai napig is a
szabadidőm fontos részét képezi a mozgás, és foglalkoztatnak a sporttevékenységgel, testmozgással
kapcsolatos kutatások. Ez okból is végeztem el a felmérésemet a saját településemen, Magyarkanizsán.
Komáromi Elena
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Szerbia
A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar végzős hallgatója vagyok. Hétközben Szabadkán, az
egyetemmel kapcsolatos kötelezettségeim kötik le időmet. Hétvégenként utazom haza falura. Az
egyetemen az utolsó félévben már csak egy elméleti tárgyam van, emellett a módszertan vizsgaóráimra
készülök, melyeket a félév során folyamatosan tartok. Padén játszóházi programokat szervezek a
kicsiknek, és szülőfalumban, Adán gyerekfelügyeletet is vállalok. Örömmel, elszántan és reményekkel
telve tekintek a tanítói pálya felé.
Lazarević, Marko
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad, Sbija
Lazić, Bojan
Pedagoški fakultet u Somboru, Srbija
Asistent sa doktoratom didaktičko-metodičkih nauka - metodika nastave matematike.
Lepeš, Josip
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Szerbia
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Loboda Csilla
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Szerbia
A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatója vagyonk. Harmadéves, óvodapedagógus
szakon.
Losonc Szintia
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Szerbia
2010-ben kezdtem az egyetemet tanító szakon, mivel nem tudom magam elképzelni más „munkakörben”
mint, hogy ne gyerekek közelében legyek. Ennek kapcsán 2012-ben csatlakoztam a Kar Hallgatói
Önkormányzatának munkájába és azóta aktívan veszek részt minden rendezvényen, legyen az
jótékonysági akció, Gyereknap stb.
Major Lenke
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Szerbia
Az SZTE-BTK Neveléstudományi Doktori Iskola harmadéves hallgatója, illetve a Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Kar aszisztense.
Maksimović, Sava
Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača Šabac, Šabac, Srbija
Máriás Krisztina
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Jelenleg harmadéves óvós hallgató vagyok a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon.
Középiskolai tanulmányaimat a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolában végeztem közgazdász
technikus szakon. Szabadidőmben szeretek sportolni és gyerekkel foglalkozni. Nagyon szeretem a
gyerekeket, ezért is választottam az óvodapedagógus szakot.
Maričić, Sanja
Univerzitet u Kragujevcu, Sbija
Sanja Maričić, docent za užu naučnu oblast Metodika nastave matematike na Učiteljskom fakultetu u
Užicu, Univerziteta u Kragujevcu
Marinković, Dragan
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad
Marjanac, Ana
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad
Milenović M., Živorad
Učiteljski fakultet u Prizrenu Univerziteta u Prištini
Milenković, Slađana
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare - Sirmijum Sremska Mitrovica
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Molnár Gábor Andrea
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Molnár Gábor Andrea a nevem, 1991. december 17 – én születtem, Zentán. Az általános iskolát szintén
Zentán végeztem el. Majd középiskolába Csókára a Vegyészeti – élelmiszeripari középiskolába jártam.
Egész kiskoromban már tudtam, hogy óvónő szeretnék lenni. Ezért sem volt kérdés, hogy középiskola
után tanuljak – e tovább és, hogy mit. Egyértelmű volt, hogy felvételizem a szabadkai Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Kar óvónő szakára, 2010-ben felvételt nyertem. Immáron 2014-re végzős hallgató vagyok,
akit már csak a diploma választ el, hogy hivatalosan is óvodapedagógus legyek. Az egyetem első évében
voltak nehézségek, amikkel meg kellett küzdeni. Ahogyan haladtunk előre egyre érdekesebbek voltak a
tantárgyaink, kezdtük átérezni, hogy mi is a pedagógus dolga. A negyedik év jár a legtöbb munkával,
egyben itt is szerezzük a legtöbb tapasztalatot. A módszertani tantárgyaink révén igen sok gyakorlati és
elméleti tudást szerzünk, amely révén megkapjuk az esélyt arra, hogy minél jobb pedagógusok váljanak
belőlünk. Én nagyon örülök, hogy hamarosan óvónő lehetek, remélem, hogy a jövőben a maximálisan
alkalmazhatom a megszerzett tudást.
Molnár Milán
Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged
Mrđa, Mirela
Pedagoški fakultet u Somboru, Srbija
Magistar didaktičko-metodičkih nauka - metodika nastave matematike.
Papp Katalin
Szegedi Tudományegyetem, Magyarország
Papp Katalin, a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, a neveléstudomány kandidátusa,
nyugalmazott egyetemi docens. Kutatási területe a fizika tantárgypedagógia, részterületei:
tananyagfejlesztés, kísérletfejlesztés; a modern technikai eszközök alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
a fizika felső és középfokú oktatásban; a tehetséggondozás szakmai és módszertani problémái; tanulói
tudásszintmérés és attitűdvizsgálat; tantárgyak egybehangolása; a játékok, (döntésjátékok, játékszerek)
felhasználása a természettudományos nevelésben, a kisgyermekkori természettudományos nevelés
stratégiái.
Pásztor Krisztina
Óbudai University, Ágoston Trefort Centre for Engineering Education, Budapest, Hungary
Pásztor Krisztina has gratuated from Subotica Tech – College of Applied Sciences, department of
informatics. Presently she is at the end of their master studies at Oudai University,Trefort Agoston Centre
for Engineering Education, department in Subotica.
Patocskai Mária
Eötvös József Főiskola, Baja, Magyarország
Pavić, Slavica
Vaspitač – specijalista za fizičko vaspitanje, Šabac, Srbija
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Pejić Aleksandar
Óbudai University, Ágoston Trefort Centre for Engineering Education, Budapest, Hungary
Pejić Aleksandar has gratuated from Subotica Tech – College of Applied Sciences, department of
informatics. Presently he is at the end of their master studies at Oudai University, Trefort Agoston Centre
for Engineering Education, department in Subotica.
Pesti Csilla
Óbudai University, Ágoston Trefort Centre for Engineering Education, Budapest, Hungary
Pesti Csilla has gratuated from Subotica Tech – College of Applied Sciences, department of informatics.
Presently she is at the end of their master studies at Oudai University,Trefort Agoston Centre for
Engineering Education, department in Subotica.
Peulić, Jovica
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet Novi Sad, Srbija
Pinter Krekić Valerija
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, Srbija
Docent didaktičko-metodičkih nauka - metodika nastave matematike
Pintér Norbert
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Szerbia
Az én nevem Pintér Norbert. Szabadkán születtem 1992. március 6-án. Hajdújáráson élek, ahol az
általános iskolát a Petőfi Sándor Általános Iskolában fejeztem. Ezután folytattam tanulmányaimat a
szabadkai Ivan Sarić Műszaki Iskola számítógép elektrotechnikusi szakán. Diplomálás után gondoltam
azt, hogy teljesen más utat kell választanom és 2011-ben iratkoztam be a Magyar Tannyelvű Tanítóképző
Karra, ahol most a harmadik évfolyam tanítói szakán vagyok hallgató. A továbbiakban szeretném
folytatni és befejezni a tanítóképzőt, valamint később ha alkalmam nyílik rá, szakosodni valamilyen
irányba.
Radanović, Danilo
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad, Srbija
Rózsa Ramóna
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Szerbia
Rózsa Ramónának hívnak, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar negyedéves hallgatója vagyok.
Szabadkán születtem 1990.10.23-án. Középiskolát a szabadkai Bosa Milicevic Közgazdasàgi
Középiskolában fejeztem közgazdásztechnikusként. Tagja vagyok az egyetem Hallgatói
önkormányzatának és a Vajdasági Magyar Diákszövetségnek, emellett számos jótékonysági akcióban
vettem és veszek részt.
Runje, Maja
Učiteljski fakultet u Osijeku, Hrvatska
Maja Runje asistentica je na Učiteljskom fakultetu. Sudjeluje u realizaciji nastave na kolegijima Metodika
prirode i društva, Istraživačka nastava i Istraživanje u prirodi. U svome znanstvenom djelovanju bavi se
nastavom usmjerenom na učenike s posebnim potrebama.
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Semeredi, Saša
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad, Srbija
Špijunović, Krstivoje
Učiteljski fakultet u Užicu, Srbija
Krstivoje Špijunović, redovni profesor za užu naučnu oblast Didaktika, Metodika nastave matematike na
Učiteljskom fakultetu u Užicu, Univerziteta u Kragujevcu
Stojnić, Dragan
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Beograd, Srbija
Doktorant
Stupar, Dušan
Fakultet za sport i turizam, Novi Sad, Srbija
Dušan Stupar, zaposlen kao asistent na Fakultetu za sport i turizam, u Novom Sadu. Radi i sa
predškolskim uzrastom na razvoju motoričkih i funkcionalnih sposbnosti, u sportskoj školici "Luka".
Autor i koordinator projekata Vrtićijada, Požuri polako, Sportska azbuka, NS kapetani. Aktivno se bavi
atletikom u kategoriji veterana i balkanski prvak je na 400 i 800m.
Szabó Henrietta
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
Szabó Henriettának hívnak. 1991. szeptember 29-én születtem Topolyán. Kishegyesen élek szüleimmel és
testvéremmel. Az általános iskolát Kishegyesen fejeztem az Ady Endre Kísérleti Általános Iskolában.
Ezután Szabadkán a Svetozar Marković Gimnázium társadalmi-nyelvi szakát fejeztem be. A gimnázium
után már tudtam, hogy mindenféleképp gyerekekkel szeretnék foglalkozni. A gyógypedagógia is nagyon
érdekelt, de végül úgy döntöttem, hogy a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karra jelentkezem óvóképző
szakra. Eközben egy középfokú szerb nyelvvizsgát is elvégeztem. Az egyetem három évében rengeteg
hasznos tudnivalóval ismerkedtem meg, és méginkább világossá vált számomra, hogy ebben a szakmában
szeretnék elhelyezkedni. Minden gyerekekkel kapcsolatos aktivitásban részt veszek, ha tehetem.
Igyekszem minden módszertani gyakorlatot a legtartalmasabban eltölteni. Szabadidőmben szeretek
barkácsolni, díszeket, ékszeket készíteni és rajzolni. Emellett a gyógypedagógia még a mai napig
foglalkoztat és, ha lesz rá lehetőség, akkor szeretném ezt a szakmát is elsajátítani.
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Szalkai Ildikó
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
A nevem Szalkai Ildikó 1970. november 4-én születtem Nagybecskereken - Zrenjaninban.
Szüleimmel egy bánáti magyarlaktafaluban Tamásfalván-Hetinben éltünk, majd Királyhalmára
költöztünk. Édesapám az ottani általános iskolában testnevelő tanárként dolgozott, édesanyám, pedig
irodai munkát végzett Szabadkán.
1975-ben Palicsra költöztünk, a szüleim által épített családi házba. Itt végeztem el az általános iskolát
kitűnő tanulmányi eredménnyel, majd a kereskedelmi középiskola után a Pedagógiai Főiskolára
íratkoztam. 1992-ben szereztem diplomát osztálytanítói szakon. Még ez év szeptemberében állást kaptam
a hajdújárási és a királyhalmi iskolában, mint biológia tanárnő.
Osztálytanítóként 1996-ban kezdtem dolgozni a palicsi általános iskola kihelyezett tagozatán, Ludason.
Minden lehetőséget megragadtam tudásom gyarapítására és elmélyítésére, ezért több alkalommal részt
vettem a Debrecenben megtartott pedagógiai továbbképzéseken, voltam Erdélyben, Csíkszeredán,
valamint az újvidéki és a szabadkai egy hetes előadások rendszeres hallgatója voltam. Az így szerzett
ismereteket és tapasztalatokat igyekeztem munkám során is alkalmazni. A tanulóimmal, több alkalommal
részt vettünk az Általános Iskolák Művészeti vetélkedőjén, ahol népmesemondó, szavaló és népdalének
kategóriában szép sikereket értünk el.
Később beíratkoztam a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karra és 2014. márciusában
megvédtem egyetemi diplomámat. Jelenleg nincs állandó munkahelyem, de a tanítás iránti vágyam
továbbra is megvan.
Szalma Izabella
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Szerbia
Zentán születtem 1992. szeptember 4-én. Tanulmányaimat lakóhelyemen, Péterrévén kezdtem, a Samu
Mihály Általános Iskolában. Utána az óbecsei Gimnázium tanulója voltam. Középiskolás éveim alatt a
Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén vettem részt 2011-ben a képzőművészeti szekcióban fotózással.
A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatójává 2011-ben váltam, most harmadéves tanulója vagyok.
2012-ben vettem részt először a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián, a
neveléstudományok szekcióban. Tóth Líviával készítettük el a „Digitális bilincs” című munkánkat. 2013ban, szintén Tóth Líviával vettem részt a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián, az élő
természettudományok szekcióban készítettük el a „Csökkenő fecskeállomány a Tisza-mentén” című
munkánkat. 2013-ban a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium kollégistája lettem, s a továbbiakban
az oktatástechnológiával kapcsolatban végzem a kutatásaimat.
Szalma Tibor
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Szerbia
Zentán születtem 1987. július 7-én. Tanulmányaimat lakóhelyemen, Péterrévén kezdtem, a Samu Mihály
Általános Iskolában. Utána az adai Műszaki Középiskola tanulója voltam, számítógépek
elektrotechnikusa szakot tanultam. A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatójává 2006-ban váltam,
most negyedéves vagyok.
Táborosi Ákos
Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, Szabadka, Szerbia
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Tóth Lívia
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka, Szerbia
Tóth Lívia vagyok. A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 3. éves hallgatója vagyok.
Lakhelyem Óbecse. Részt vettem 2012-ben és 2013-ban is a VMTDK-án.
Tóth Péter
Óbudai University, Ágoston Trefort Centre for Engineering Education, Budapest, Hungary
Dr. habil. Peter Toth is a professor of Trefort Agoston Centre for Engineering Education at Obuda
University, Hungary where he is participating in technical initial teacher training and in-service training
courses. Currently he is a principle director of the Centre.
He earned his MSc in Engineering Education at the Budapest University of Technology and Economics,
and Peter Toth has Ph.D and habil. degree in Educational Research from Eotvos Lorand University.
He has been contributing in some European researches and projects on pedagogical aspects of e-learning
and development of creativity and abilities of future engineers and teachers as well. He is member of
Committee for Teacher Training of Hungarian Rectors’ Conference and secretary of Informatics Section
of Pedagogical Committee of Hungarian Academy of Sciences. Dr. habil. Toth has issued about 90 papers
in several journals and conference proceedings.
Trebješanin, Biljana
Učiteljski fakultet, Beograd, Srbija
Prof. dr Biljana Trebješanin, redovni profesor i prodekan za nauku Učiteljskog fakulteta, Univerziteta u
Beogradu. Istraživanjem udzbenika se bavi od osamdeset pete godine prošlog veka, a od 97. godine i
stvaranjem udzbenika za predmete svet oko nas i priroda i društvo.
Priređivač je jedne kolektivne monografije (Savremeni osnovnoškolski udžbenik: teorijsko-metodološke
osnove) i niza radova u časopisima i saopštenja na skupovima u zemlji i inostranstvu.
Koautor je pet udžbeničkih kompleta (udžbenik, radna sveska, kontrolni zadaci za učenike, priručnik za
nastavnike), počev od pripremnog predškolskog uzrasta, do četvrtog razreda osnovne škole za
upoznavanje okoline, svet oko nas i prirodu i društvo.
Dobitnik je nagrade „Stojan Novaković“ za najbolji osnovnoškolski udžbenik u izdanju Zavoda za
udžbenike u Beogradu u 2004. godini.
Ujsasi, Darijan
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet Novi Sad, Srbija
Varga Brigitta
Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, Szabadka, Szerbia
Vígh-Kiss Erika
SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola
1989-ben szereztem matematika-orosz általános iskolai tanári diplomámat az egri Eszterházy Károly
Főiskolán, 2012-ben a Szegedi Tudományegyetemen a középiskolai matematikatanári ill., az Eszterházy
Károly Főiskolán tehetségfejlesztő tanári diplomámat. 25 éve tanítok, rendszeresen sikerrel készítek fel
matematikaversenyekre általános iskolásokat és középiskolásokat. 2012 –től a SZTE Neveléstudományi
Doktori Iskola PhD hallgatója vagyok.
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Zrnzević, Jovana
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Srbija
Jovana Zrnzević master student na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, pored redovnih
aktivnosti, uspešno se bavi i naučnim radom, instruktor je plivanja i član je Plivačke asocijacije Srbije za
adaptivno plivanje.
Zrnzević, Nevenka
Učiteljski fakultet u Prizrenu – Leposavić, Srbija
Dr Nevenka Zrnzević radi kao predavač na Učiteljskom fakultetu u Prizrenu- Leposaviću na
predmetima:Metodika nastave fizičkog vaspitanja 1 i 2 i Osnovi sporta i fizičko vaspitanje. Učestvovala je
na više domaćih i međunarodnih skupova. Objavila je oko 50-ak radova koji uglavnom tretiraju
problematiku rada sa decom predškolskog i mlađeg školskog uzrasta

Republika Srbija
Univerzitet u Novom Sadu
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku
Štrosmajerova 11., 24000 Subotica
Szerb Köztársaság

Újvidéki Egyetem
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
Strossmayer u. 11., 24000 Szabadka

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
371.3 (082)
371.13 (082)
NEMZETKÖZI Módszertani Konferencia (3 ; 2014 ; Szabadka)
[Tanulmánykötet] [Elektronski izvor] = [Zbornik Radova] /
3. Nemzetközi Módszertani Konferencia [amelynek témája] A
módszertan oktatásának hatékonysága az óvodapedagógusok és
osztálytanítók minőségesebb képzésében, [2014. május 24.,
Szabadka] = 3. međunarodna metodička naučna konferencija [sa
temom] Efekti nastave metodike na kvalitetnije obrazovanje
učitelja i vaspitača, [24. maj 2014, Subotica] / 3rd
International Methodological Conference [with topic] The
influence of teaching methodology on the quality of teacher
and pre-school teacher training, [24th May, 2014, Subotica]
; [szerkesztő Czékus Géza, Major Lenke]. - Szabadka : Magyar
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2014. - 1 elektronski optički
disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm
Gl. stv. nasl. preuzet iz kolofona. - Radovi na mađ. i srp.
jeziku. - Bibliografija uz svaki rad. Summaries.
ISBN 978-86-8795-46-5
а) Настава - Методика - Зборници б) Учитељи Образовање - Зборници ц) Васпитачи - Образовање Зборници
COBISS.SR-ID 28671559

