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ELŐSZÓ
Az eredményes oktató-nevelő munka egyik feltétele a gyerekek pszichikai
ráhangolódása a tananyagra. Ez kiemelt didaktikai és módszertani elv. Minden
területre, aktivitásra és tanórára vonatkozik. Különösen az első osztályban kell nagy
gondot fordítani a gyerekek motiválására, felcsigázására. A tanulók kíváncsiságának
felkeltése, érdeklődésük felébresztése és ébren tartása már kielégíti ezt az elvet.
Lehetőségeink szinte korlátlanok. Használjunk ki ezt! Minél változatosabb módon
motiváljuk tanítványainkat, annál eredményesebbek leszünk, és nem válunk
unalmassá. Ne feledjük, hogy a motiváció nemcsak a tanítási óra elejére vonatkozik!
Az egyes órákon beiktatott motivációk mellett a tanítás megfelelő minőségével és az
eredményes tanulással is motiválnunk kell. A hatékony motiváltságnak négy jellemzője
van: 1. a figyelem ébrentartása, 2. a tanulás tartalmához kapcsolódó személyes
érdekeltség – a fontosság érzése, 3. a magabiztosság és 4. az elégedettség érzésének
létrehozása.
A fenti gondolatok jegyében szervezi meg a szabadkai Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Kar 2013. évi nemzetközi interdiszciplináris tudományos tanácskozását. A
konferencia alapproblematikája a MOTIVÁCIÓ.
A tanácskozás kitér a pedagógiai kultúra új nézőpontjaira, köztük első sorban a
figyelem fenntartására, amely akár gyökerestől is megváltoztathatja jelenlegi oktatási
gyakorlatunkat.
Sok (kis)gyerek számára van „érdekes‖ és „unalmas‖ anyagrész. A gyakorló
pedagógus feladata, hogy elgondolkodjon, igaz-e ez az állítás, vagy csak a nem
megfelelő motivációnak tudható be. Két évtizeddel ezelőtt, amikor tombolt a videó-láz
az óvodákban is, a jó felkészült és rátermett óvónő elérte azt, hogy a folyosón videózó
gyerekek pillanatok alatt bemenjenek a munkaszobába és az óvónőt figyeljék (aki akkor
épp egy macska szerepét játszotta el). Rátermettség. Igen, az eredményes munkához
az is elengedhetetlen. Viszont a képességek, jártasságok fejlesztése is az óvónő, tanító
vagy tanár szakmai kompetenciájának a része.
Szabadkán, 2013-09-25-én.

dr. Czékus Géza
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PLENÁRIS ELŐADÁSOK- PLENARNI REFERATI
Deszpot Gabriella - VAN-E BEVÁLLALHATÓ RECEPT A TANULÁSI
MOTIVÁCIÓRA?
FRANZ LISZT ACADEMY OF MUSIC, SENIOR RESEARCHER, MAGYARORSZÁG
deszpotg@gmail.com
Összefoglaló
A motiváció nemcsak egy impulzus lehet, amely a viselkedés elindítója, de fenntartó
ereje is annak, sőt irányító, célmegtartó szerepe is van.
Egyre nagyobb és átfogóbb szakirodalma van a pedagógiai motivációs paradigma
történetének, egyáltalán a motivációkutatásoknak, amelynek jelentősége az élethosszig
tartó tanulás igénye miatt is középpontba került társadalmilag.
Az önmotiválás, mint az egyik legfontosabb személyes tulajdonságkompetencia
megszerzése az iskolában tervezett folyamat. Különösen hatékony eszköz lehet a
motivációs eszközkészlet bevésődése a művészeti nevelés segítségével, annak
komplexitása, élményszerűsége és produktivitása miatt. A pedagógusok számára az
alkotó folyamat során, az empírián alapuló motívumok résztvevő megfigyelése,
elemzése jó lehetőséget ad ahhoz, hogy megtaláljuk az adott pedagógiai környezetben
a hatékony tanítási-tanulási modelleket.
Kulcsszavak: motívumfejlesztés, projektpedagógia, művészeti projekt, önmotiválás,
magatartás transzfer
Summary
The motivation is not just an impulse that is the initiator of behavior, but also
main tains the strength of this and even controls and keeps the target.
There is a larger and more comprehensive literature on the history of educational
motivation paradigm or on motivation research at all, which also has gained social
significance because of the focus on lifelong learning needs.
Acquisition of self-motivation a sone of the most important capability for personal
property is a planned process in school. We can have a particularly effective tool for
imprinting the motivation lineup through art education because of its complexity,
experience effect and productivity. Analyzing and observing the motives based on
empirical data during the creative process, provides the teachers a good opportunity to
findthe effective teaching and learning models in a particular pedagogic environment.
Keywords: motive development, project pedagogy, art project, self-regulation,
conducttransfer
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Bevezetés
Egyre nagyobb és átfogóbb szakirodalma van világszerte a pedagógiai
motivációs paradigma történetének, egyáltalán a motivációkutatásoknak, amelynek
jelentősége az élethosszig tartó tanulás igénye, és az azokat aktuálisan befolyásoló
környezeti faktorok miatt is a középpontba került. Az utóbbi évtizedben a magyar
kutatók közül kiváló áttekintést, ill. átfogó elemzést, elgondolkodtató kutatási
ismertetőket adnak erről a témakörrőlJózsa Krisztián (2000, 2001, 2007, 2010), Fejes
József Balázs (2005, 2011, 2012, és Molnár Éva (2002, 2009 és mint D. Molnár Éva
2010), mint a legfontosabb képviselők. A motiváció kérdésének fontossága a
neveléstudományban és a pszichológiában már nem új keletű, hiszen a téma
bevezetése, fókuszálása már évtizedek óta zajlik Magyarországon, amelyben
elsősorban Barkóczi Ilonának (1977, 1980) Szitó Imrének (1987) és legfőképpRéthy
Endrénének (1988, 1995, 2003) van úttörő, alapozóill. szintetizáló szerepe.
Iskolai munkánk során, a pedagógiai motiváció kulcsának megtalálásától azt
várjuk, hogy tanítványaink eredményesebbek legyenek a tanulási folyamatban.
Azonban minél tágabban értelmezzük az iskola feladatát annál több ható tényezővel
kell kalkulálnunk. Az iskola, mint intézmény célja lehet pl. a konkrét tananyag,
érdemjegyben, teszt-teljesítésben kifejezhető, mérhető megtanítása – de az is, hogy a
személyiséget folyamatosan komplex módon fejlessze és felkészítse ezzel a jövő
kihívásaira a jó tanulási stratégiák megtalálása által. A motiválhatóság nem az
osztályteremben kezdődik , hiszen az mindig kapcsolatban van a társadalmi
(kulturális, szociális, mediális) környezettel, de változhat az életkorral, énképünk,
önismeretünk alakulásával is, függhet akár a rendelkezésre álló időmennyiségtől és az
aktuális érdeklődési körünktől, de alapvetően függ az ember neurobiológiájától; erősen
befolyásolja családja, közvetlen nevelőinek értékrendje.
A motiváció fogalmának kiterjesztése
A motiváció nemcsak egy impulzus, egyszeri fázis, amely a viselkedés elindítója,
de fenntartó ereje is annak, sőt irányító, célmegtartó szerepe is van egyben, tehát a
magatartás hátterében lévőkomplex pszichológiai folyamatot nevezhetjük
így.Amotiváció újkori történetében, a múlt század közepétől több tucatnyi modell,
elméleti strukturális megközelítés alakult, ki, a motiváció mibenlétéről, komponenseiről
és ezek hierarchiáiról. Ezekben talán az a közös napjaink felé haladva, hogy egyre több
a motiváció változó-feltételeinek a felismerése. A különféle motivációs elméletek
konvergálnak, bizonyos pontokon találkoznak egymással. Egyre inkábbmegszűnni
látszikaz előző paradigmákra jellemző dichotom felállás, amelyben asikerorientáltság
vagy kudarckerülés; illetve az extrinzik(kívülről irányított) vagy intrinzik (önjutalmazó,
belülről vezérelt, belső indíttatásból lefolytatott) tanulási tevékenység tényezőiálltak
egymás mellett. Megjelentek a többdimenziós modellek (pl. az attribúcióelmélet; a
kognitív-motivációs
fejlődési,
a
volícióelméleti,
az
intencióelméleti,
az
érdeklődésteoretikus modellek és a PSI-teória) majd ezek dinamikus felfogásai.
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(Réthyné, 2003: 11-40) A különböző elméleti megközelítésekből is következik, hogy
nem lehet egyetlen, levezethető kauzális recept, amelynek segítségével biztosan
tudunk hatni a tanulási motivációra.
A demotiváció és motiváció jeleinek áttekintése a tanári praxisban
Motiváció nélkül nincs tanulás. Akik iskolai környezetben tanítanak,
tapasztalhatják, hogy a demotiváltság mögött több féle ok is rejtőzhet, a motiváció is
több faktorból táplálkozik, amelyek az alábbiakban nagyjából fajsúlyuk szerint kerülnek
bemutatásra a tanulók motivációs motívumaira vonatkozó reprezentatív kutatás („Miért
tanulok jól vagy rosszul?‖) tapasztalataira támaszkodva (Réthyné, 2003: 119-168).
Ha magas a diák szorongásszintje, alacsony lesz a tanulási teljesítménye.
Sokszor a magas szorongási szintet és az átlagtól gyengébb adottságokat is nehéz
lehet elkülöníteni. Időnként nehéz kiszűrni, hogy a diák családi hátteréből adódóan
krízishelyzetben, fenyegetettségben van, vagy esetleg trauma érte? Nem mindig derül
ki, hogy tanítványunk önértékelési zavarokkal küzd, általában negatív az énképe, de a
tanulási képességek terén is. Lehet, hogy a tanár nem is tudja meg, hogy a diákot
tanulótársai háttérbe szorítják, kigúnyolják és leértékelik. A szorongás kiváltója lehet
maga a tanár is, ha gátló, leblokkoló a kommunikációs mintázata (pl. használt szavai,
gesztusai, hangereje, mimikája). (Szitó, 2003)
Szinte vezető ok a demotivációban a lustaság, a hajlandóság az
erőfeszítésre, a szorgalom teljes hiánya. A diák nem kerül készenléti állapotba a
teljesítményhez. Az iskolai unatkozás oka lehet, hogy a diák más, számára
izgalmasabbnak tartott szórakozási lehetőségekkel ismerkedik meg (pl. a különféle
médiumok, infokommunikációs eszközök segítségével) ill.elterelő pótcselekvésekben
vesz részt. A diák számára sokszor fölösleges időtöltésnek tűnik az iskolába járás, ha
egy ingerszegényebb iskolai környezet nem tudja a kialakult élményigényt kielégíteni.
Szintén negligálja a tanulást a diák, ha a családban, ill. a közvetlen társas környezetben
nincs presztízse az iskolai tudásszerzésnek, nem fontos az iskolai teljesítmény, mert
úgy gondolja, hogyanélkül is lehet boldogulni majd (pl. nagyon gazdag családok, több
generációs munkanélküliek esetében).
Káros, ha a diák nem tudja, nem akarja összehozni, kapcsolni saját rövid-és
hosszútávú életcéljaival az elsajátítandó tudást és nem ismeri fel a tanulás
jelentőségét a továbbtanulásban, ajövőbeli hivatásra való felkészülésben; nem látja át,
hogy mi a tanulás gyakorlati haszna, bizonyos kultúrtechnikák megszerzésében. A
diákunk unatkozni fog, ha az elsajátítandó tudás meghatározásakor nem vesszük
figyelembe képességeit, érdeklődési körét, ha a tanulás tartalmamessze áll
életkori sajátosságaitól , tulajdonságaitól, tehetségétől. Nincs motiváció akkor sem,
ha a tanulást negatív attribúciókakadályozzák meg.A motiváció megszületése
összefügg az ún. oki attribúciókkal, a diáknak azokkal a hiedelmeivel, amelyek számára
a siker vagy sikertelenség interpretálását, indokait adják. (pl. a figyelem, emlékezet
zavaraira és a gyenge akaraterőre, kitartásra, érdeklődésre való hivatkozás).
A tanulási teljesítmény oki attribúciójának nevezzük azt a folyamatot, amikor
okokat tulajdonítunk, magyarázatot adunk arra, hogyan keletkezett a teljesítmény. … A
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teljesítmény akkor növelhető, ha a tanuló azt várja önmagától, hogy a jövőben
növekedni fog a teljesítménye, ha pozitív önértékelésre törekszik, ha felelősséget vállal
a sikerért vagy kudarcért, de csak oly mértékben, amennyire ő befolyásolta az adott
helyzet létrejöttét. (Szitó, 2003:24)
A diákok gátolt vagy elkerülő helyzetét tovább rontja, ha kedvezőtlen az iskola
objektív és szubjektív feltételrendszere. Ezek felsorolása és elemzése túlmutat ezen
írás terjedelmén, mert az iskolakultúra minden szegmense ide tartozhat, kezdve
az iskolaépület környezetkultúrájától a pedagógus felkészültségéig. Például
haszegényes a tanár módszertani repertoárja - csak frontálisan tanít, csak
szummatívan, esetleg szubjektíven értékel; nem jól építi fel az átadandó anyagot vagy
maga is alulmotivált, fásult, kiégett stb.
A motiváció hiánya fakadhat abból is, ha a diák egyszerűen fáradt, még pedig
„tőle független‖ okok miatt (pl. bejárás, körülményes eljutás az iskolába; leterhelő
különórák, versenysport) – mindezek időhiányt okoznak neki a pihenésben.
Sok diákot tulajdonképpen inkább a szülők motiválnak a teljesítményre. Ez lehet
akár szóban kifejezett pozitív elvárás, de példakövetés is. Ugyanígy (mint extrinzik
motívum) előfordul, hogy a tanár tudása, személyisége olyan vonzó, hogy
tanítványainak példaképe lesz, és a kedvéért, ill. neki tanulnak.
Az intrinzik motívumok nagy része folyamatosan alakulhat ki a diákokban. Ilyen
pl. a tanulásjelentőségének interiorizálása, amikor is a tanulás lelkiismereti okokból,
kötelességtudatból fakad, majd felismeri a tanulás személyiségfejlesztő hatását, élvezi,
hogy fejlődik, okosabb lesz, sőt kialakul tanulás általános szeretete, a tudásszomj;
felébredhet az érdeklődés bizonyos tanulási tevékenységek iránt (pl. gyűjtés,
kísérletezés, alkotás, építés stb.).
A motiváció jó részét további extrinzik motívumok fedik le tanulás a
felnőttekkel való általános identifikáció miatt (példakép); presztízs megszerzése miatt,
mások legyőzése, a legjobb pozíció megszerzéséért; tanulás a jegyért; tanulás
kényszer hatása alatt (otthoni, családi elvárások); tanulás a barátokért, tanulótársak
miatt; tanulás a kellemetlenségek elkerülése végett (büntetés, otthoni megvonás,
verés), tanulás jutalomért (tárgyi, pénzbeli juttatásért).
A Dr. Réthy Endréné nevével fémjelzett többéves magyarországi
motivációkutatás többek között azt kívánta feltárni, hogy milyen mennyiségi és minőségi
átalakuláson megy át a tanulók tanulási motivációja (1987 és 1999-ben) az életkor
változásával, ez milyen eltérést mutat a különböző iskolatípusokban (pl. általános
iskola, gimnázium, szakközépiskola, egyetem) és településenként (pl. főváros,
nagyváros, község, falu). Ehhez az5409 fős vizsgálati mintát a véletlen, többlépcsős
mintavétel szabályait követve keresték meg a 7-23 évesek között. A feltárás módszere
a kikérdezés volt. A „Miért tanulok jó vagy rosszul?‖ kérdésre szabadterjedelmű és
önkéntes anonim dolgozattal kellett válaszolni. A sok ezer mondatot (a több mint 13.000
említett tanulási motívumot) tartalomelemzéssel vizsgálták, majd kvalitatív és kvantitatív
formában kiértékelték. A tartalmi analizálás során alakult ki az a négy fő kategória,
amelyből a tanulási motívumok rendszere állhat. Ennek további 22 alkategóriáját már
teoretikus alapon is tovább bontották. (Lásd az 1. táblázatban)
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A fő kategóriákat átlagolva és rangsorba állítva , azt találták, hogy a fő
kategóriák közül a IV., a kedvezőtlen, elkerülő motívumok került az első helyre ezek több mint egyharmadot (37 %-ot) tettek ki az összes tanulási motívumból. Második
helyen a I. főkategória, a tanulás társadalmi és egyéni jelentősége ; a harmadik
helyre a III., külső motívumok csoportja és a negyedik helyre a II. kategória, vagyis a
megismerési, érdeklődési motívumok kerültek, bár szórás életkoronként és
iskolatípusonként jelentős volt.
Ez a kutatás, de a tanulási motiváció életkori jellemezőinek változásával
foglalkozó tanulmányok is megállapítják, hogy az iskolai tanulási motiváció általában
csökken az életkor előrehaladtával, ill. a formális oktatásban eltöltött idő hosszával.
A tanulók közötti különbségek növekedésével egyre nehezebb az optimális
elsajátítást biztosítani az iskolában, és egyre nagyobb szerep jut a külső ösztönzőknek.
Ennek egyenes következménye, hogy egyre kevésbé működnek az iskolai feladatok
kapcsán az önjutalmazó motívumok. Az évfolyamok emelkedésével a tanulók iránti
elvárás is változik, általában egyre hangsúlyosabb lesz a minősítő értékelés. A tanulók
életkorával változnak a társas kapcsolatok jellegzetességei is, ami ugyancsak része
lehet a folyamatnak. A pedagógusok, szülők befolyása, legalábbis mint
megkérdőjelezhetetlen felnőtté, egyre csökken, miközben nő a kortárskapcsolatok
szerepe, melyeknek fontos színtere az iskola. Emellett a serdülőkort kísérő lelki
folyamatok is jelentős hatást gyakorolhatnak a tanulási motiváció változására. (Fejes,
2012:45)
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1. táblázat
TANULÁSI MOTÍVUMOK KATEGÓRIA RENDSZERE (Réthyné, 2003:124. alapján)
kategóriák
I.FELISMERT EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI MOTÍVUMOK – INTERNALIZÁLT BELSŐ
MOTÍVUMOK
I./1. A tanulás jelentőségének interiorizálása: tanulás lelkiismereti okokból,
kötelességtudatból fakad.
I./2. A tanulás személyiségfejlesztő hatása felismerésre kerül. („Fejlődöm, okosodom.‖)
I./3. Felismerésre kerül a tanulás gyakorlati haszna (a műveltség megszerzése).
I./4. A tanulás a továbbtanulás, a jövőbeli hivatásra való felkészülés miatt fontosságot nyer.
II. KÖZVETLEN MEGISMERÉSI, ÉRDEKLŐDÉSI MOTÍVUMOK
BELSŐ MOTÍVUMOK
II./1. Érdeklődés a tanulás tartalma iránt.
II./2. Érdeklődés az egyes tanulási tevékenységek iránt (pl. gyűjtés, kísérletezés, alkotás,
építés stb.).
II./3. A tanulás általános szeretete, tudásszomj.
III. KÜLSŐ MOTÍVUMOK
III./1. Presztízs megszerzése miatt, mások legyőzése, a legjobb pozíció megszerzéséért.
III./2. Tanulás a felnőttekkel való általános identifikáció miatt (példakép).
III./3. Tanulás a szülőkért (elvárás, példa).
III./4. Tanulás a barátokért, tanulótársak miatt.
III./5. Tanulás a tanárért (példakép, amelyet el kell érni).
III./6. Tanulás a kellemetlenségek elkerülése végett (büntetés, otthoni megvonás, verés).
III./7. Tanulás a jegyért.
III./8. Tanulás kényszer hatása alatt (otthoni, család-béli elvárások).
III./9. Tanulás jutalomért (tárgyi, pénzbeli juttatás).
IV. KEDVEZŐTLEN,
ELKERÜLŐ MOTÍVUMOK (demotiváció)
IV./1. A tanulást akadályozó negatív kognitív és személyiségjegyek – a nem tanulás
attribúciói (a figyelem, emlékezet zavaraira és a gyenge akaraterőre, kitartásra,
érdeklődésre való hivatkozás).
IV./2. Lustaság, a szorgalom teljes hiánya, elterelő szórakozási lehetőségek,
pótcselekvések.
IV./3. Az iskola kedvezőtlen objektív és szubjektív feltételei (pl. rossz tanár-diák viszony,
szubjektív értékelés, előítélet, hibás tanítási stílus, beskatulyázás stb.).
IV./4. Fáradtság (bejárás, különórák, versenysport), időhiány.
IV./5. Egyéni perspektívavesztés, inkompetencia érzése.
IV./6. Társadalmi depresszió – a társadalom nem mindig honorálja a tanulást.

említési
rangsor a
mintában
2. hely
9.
10.
4.
3.
4. hely
2.
12.
13.
3. hely
15.
14.
7.
18.
11.
18.
16.
17.
21.
1. hely

5.
1.
6.
8.
20.
22.

Tanulási motívumok megfigyelése, azonosítása komplex tevékenységek során
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A pedagógus akkor tud motiválni (tanulásra késztetni), ha ismeri tanítványainak
motívumait és ezek hierarchiáját, de kérdés, hogy erről hogyan szerezhet információt?
Hogy megismerje a diákok motivációs „profilját‖ követheti a fentiekben ismertetett
kutatási módszertant? Tanítványai dolgozatiból – ha azok elég őszinték – értékes
tanulságokat szűrhet le, de készíthet interjút, kérhet önreflexiókat vagy kérdőívek
segítségével feltárhatja a motívumokat (Józsa, 2002; Knausz, 2003; Fejes és Vígh,
2011; Bacsa, 2012), de fordulhat az iskolai feladathelyzetek megfigyeléséhez is.
Az önjutalmazó motiváció kialakulásához nagyon jó lehetőséget adnak azok
a tevékenységek, amelyek a megtapasztalás útján sajátélményhez, az alkotás
öröméhez juttatják a diákokat. A tanítás során optimális követelményeinkkel elérhetjük,
hogy a diákok egy ún. flow-csatornába vagyis, amikor abba az alkotási áramlatba
kerüljenek, „amikor minden jól megy‖– különösebb erőfeszítés nélkül, mégis teljes
figyelemmel, koncentráltan végezhető a tevékenység. „Az öröm akkor tűnik fel az
unalom és aggodalom közötti mezsgyén, amikor a kihívás nagysága arányban áll az
egyén cselekvési képességével.‖ (Csíkszentmihályi, 1991: 88)Ez egy olyan tökéletes
élmény, amelynek öröme legközelebb is motiválja az önindítást vagyis az autotelikus
tevékenységet, amely azt jelenti, hogy valamit belső indíttatásból, kizárólag önmagáért
teszünk.
Az önszabályozó flow-ba való kerülést is meg lehet tanulni, az erre való
képesség pedig személyes tulajdonságkompetenciánkká válva hasznos lehet a későbbi
probléma kihívásokban.
A flow megtapasztalására kiváló módokat adhat a projektpedagógia,
különösen a komplex művészeti projektek szervezése. A komplex művészeti
projektek lehetőséget adnak a diákoknak pozitív énképük, társadalmi identitásuk
kialakítására, és azok megerősítésére; alkalmat adhatnak arra, hogy könnyebben
felvázolják saját jövőképüket, elindítsanak egy pályaorientációt.Ezen túl egy-egy
komplex művészeti projekt olyan megismerési eszközzé válhat a pedagógus
kezében, amely segít abban, hogy megfigyelje a diákok tanulási stratégiáit,
működési motívumait a teljesítmény fokozására.
Művészeti projektnek nevezzük azt a projektet, amelyben
(1.) a téma konkrétan a művészettel vagy annak valamely ágazatával
foglalkozik,
(2.) a témafeldolgozás a művészet egyetemes, vagy speciális nyelvén történik;
(3.) a projektfolyamatban tudatos az alkotói, önkifejező magatartás; vagy
(4.) dominál az esztétikum létrehozásának igénye; illetve
(5.) a produktum(ok) besorolható(k) valamelyik művészeti ágazatba, ágba,
műfajba. Ezekből az ismérvekből legalább egynek a megléte elegendő ahhoz,
hogy művészeti projektről beszéljünk. (Deszpot, 2005: 45)
A beindított projektek dinamikát visznek az oktatásba , elűzik az unalmat és
elviselhetőbbé teszik azokat az időszakokat, ahol a „bevésés‖, a gyakorlás
elengedhetetlen.
Ha
olyan
projektfeladat
kerül
feldolgozásra,
amelynek
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középpontjában egy – az adott személynek, csoportnak fontos – életszerű
probléma kerül megoldásra,akkor remélhetőleg több értelmét látják a diákok (és
szüleik is) az iskoláztatásnak, a tanulók motiváltabbak lesznek a tanulásra, és így
kisebb lesz a lemorzsolódás, a „drop out‖ az iskolarendszerből.
Már szinte 100 éves az a gondolat, amely a tanuló-és személyközpontú
megközelítést tartja eredményesebbnek a tananyagközpontú helyett. W. H.Kilpatrick
szerint az iskola akkor tölti be megfelelően a feladatát, ha a diákoknak tényleges
elhatározásuk az, amit ott ténykedni kell. Tehát nem az a cél, hogy valahogy
megszeressék azt, amit tenniük kell, hanem, hogy csinálják azt, amit szeretnek, belülről
legyenek motiváltak a tudás megszerzésére, érdekelje őket egy probléma megoldása.
Kilpatrickazt a folyamatot nevezte projektmódszernek, amelyben közösségi
szerveződéssel egyszerre van jelen a következő négy mozzanat: együttes szándék, a
közös tervezés és megvalósítás, a csoportos megméretés, értékelés. (Kilpatrick, 1923)
A pedagógiai projekt is vállalkozás egy cél, egy kézzelfogható eredmény elérése
érdekében a tématerület sokoldalú megközelítésével, feladatok megoldásán keresztül,
a munkaformák adaptív, optimális megválasztásával adott időintervallumban. A
projekt során a diákok könnyebben találnak maguknak motivációs
mintázatuknak megfelelő feladatokat egy széles palettáról, mintha a tanár előre
összeállított, differenciálatlan feladatsorával kellene megbirkózniuk. A közös
tevékenységben a társválasztás lehetősége is motiváló lehet, könnyebben előbukkan a
tanulási tevékenység és a pályaalkalmasság kapcsolata; egyértelműen felismerésre
kerülhet a tanulás gyakorlati haszna. Az új helyzetben megdőlhetnek az addigi
sztereotípiák diákokról és tanárokról, szülőkről egyaránt. A gyakoribb affektív
motivátoroknak köszönhetően (pl. dicséret, nyilvános elismerés) valamint a kognitív
ösztönzők miatt (pl. tapasztalatszerzés, kompetenciafejlődés) a projektértékelés
folyamatában egyértelműen tudatosulhat a diákban, hogy az előzőleg meglévő
képességei és tudása, hogyan, miben fejlődött vagy kapcsolódott, aktualizálódott az
adott helyzethez. Mindez javítja tanulási énképét. A demotiváció könnyebben feloldódik
és az önmotiválás lehetősége egyre nő a vállalások megtételével és beváltásával.
Művészetpedagógiai projektek, cselekedtető fejlesztési programok, mint példák a
motívumfeltárásra
A diákok motivációs jellemzői között megtalálhatók a nyíltan megjelenők és a
rejtett, burkolt motívumok egyaránt, amelyek mindig a kontextustól függően vállalnak
szerepet egy-egy iskolai tevékenységben. A tanárnak törekednie kell arra, hogy a
diákok kialakult, meglévő, különféle motívumait bevonja a tanulási motivációk körébe,
segítve ezzel a képességek iskolai fejlesztését és a korszerű tudásátadást. A
motívumfeltárás a pedagógus részéről – az olyan művészeti programok segítségével,
amelyek magas szintű kreativitást igényelnek – első lépés a hosszútávra szóló, tudatos
motívumfejlesztés felé vezető úton.
Az alábbi ismertetők kísérletet tesznek egyes motívumok beazonosítására,
amelyek a formális oktatás keretein belül is működtethetők a különféle életkorokban.
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1. Művészetpedagógiaikurzus gyógypedagógus hallgatóknak: érdeklődés
felkeltése művészetterapeuta szakterület iránt, önismeret fejlesztése,
identitáskeresés
2002-től, az elmúlt évtizedben (összesen több száz fiatalnak) a budapesti
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon folyó gyógypedagógus képzésben a
vizuális kifejezés és képességeket fejlesztő kurzus keretében az volt a feladat, hogy az
első órán kiválasztott fekete-fehér képből kiindulva, egy legalább hat darabból álló, a
hallgató egyéniségét, gondolatait is tükröző, üzenetértékű képsorozat készüljön el,
egyéni alkotómunka keretében. A követelmények csak keretjellegűek voltak. Szükséges
volt ez egyéni, sőt személyes, kreatív kibontás. E folyamatban a hallgatók további
ismeretekhez jutottak a vizuális nyelv és képzőművészeti technikák használatáról, a
vizuális kommunikáció kódjairól. Tulajdonságkompetenciákkal gazdagodtak, saját
addigi képességeiken átlépve, részt vettek esztétikai élményképzésben, és egy
facilitáló, segítő, feltáró beszélgetésen keresztül juthattak el a mű üzenetének
megtalálásához. Az utóbbi 5-6 évben egy kvázi terapeuta-kliens viszonylat
imitációjában megtapasztalhatták a pedagógia és pszichológia határkérdéseit, az
énképerősítő élményfeldolgozás lehetőségeit, mélyebb önismeretre tehettek szert.
Saját élményeik, tapasztalataik szubjektív leírásával vagy az alkotófolyamat
elemzésével írásban adhattak reflexiót a kurzushoz kapcsolódó történésekre, sőt ezt
kapcsolhatták további pályakitűzésükhöz is.
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1.TABLÓ„Minden ajtó, amit próbáltam ZÁRVA volt…”
Fúziós installáció és kezdeti egyéni műhelyképek (2013)
Az egyéniszemélyes feladatmegoldásból alkotópartnerekké vált Rita és Dorottya, akik
gyógypedagógus hallgatók és tudatosan készülnek segítő pályájukra.(egyetem, 1.
évfolyam, 4 hónap alatt kb. 26 kontakt tanóra és további iskolán kívüli, személyes és
on-line tevékenységek)

A két egyetemista esete megmutatja, hogy hogyan terjeszthető ki egy rövid
felsőoktatási kurzus, és azt is, hogy felszabadítható az iskolai tér-és idő kötöttségei alól
a tanulási teljesítmény és ennek fejlesztése – útjára indult a motiváció. A kurzus a
vizuális művészeti nevelés, a művészetoktatás, a művészetterápia és művészeti
pszichoterápia területeinek megegyező és eltérő gyakorlatának bemutatására tett
kísérletet egy elnyújtott alkotófolyamatot reprezentálva. A tantárgy a gyógypedagógus
képzés alapozó szakaszában, a pedagógiai és terapeuta képességek almodulban
található. A kurzus fő célja az önfejlesztés a vizuális nyelv eszközeinek használatában a
kifejezés érdekében és az alkotás örömének a megtapasztalása. Az alkotói cselekvés
eredményeként egy képsorozat létrehozása az egyik konkrét feladat. A kurzus másik
célja, hogy foglalkozzon a vizuális művészetpedagógia terápiás hatásával, elsősorban
tapasztalati élmények útján, de absztrakt módon is. A hallgató ehhez az utóbbi célhoz
kétféleképpen közelíthet: vagy írásos reflexiót készít saját képsorozatának feltáró
szóbeli értelmezéséről, vagy másik lehetősége az, hogy visszatekintve írásban
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elemezze saját tevékenységét, mint alkotói folyamatot, összevetve azt az
alkotáspszichológia illetve a kreativitásfejlesztés idevonatkozó szakirodalmával.
A kiindulási alap egy fekete-fehér fénymásolt kép volt, egyéni választás alapján.
Ezután kezdődtek a képi variánsok elkészítése különféle régebben ismert és újonnan
tanított technikákkal. Az alkotói folyamatban a sorozatot úgy értelmeztük, hogy az a
kiinduló kép folyamatos változtatása révén jön létre lépésről lépésre. A képek közötti
variáció-ugrásnak (a változtatás mennyiségének, minőségének) mindvégig
megegyezőnek kellett lennie. Különféle alkotói-tervezői módszerek kerültek ajánlásra
(pl. másolás, részlet kiemelése, ismétlése, tükrözése, átszínezése stb.). A komplex
művet legalább háromféle síkbeliképzőművészeti technikával és manuálisan kellett
elkészíteni. A feladatsor fordulópontja az a pillanat volt, amikor is az addig elkészült,
szabadvariációs képek halmazát egységbe kellett foglalni és kifejező címmel ellátni és
ezzel egésszé, egy gondolat, egy (élet)érzés interpretációjává változtatni. A
továbbiakban ezt a hosszú és komplex alkotó folyamatot kellett dokumentálni, elemezni
szöveges reflexióban, amelyben az alkotásról készült fotók is szerepet kaphattak.
Az alábbiakban idézeteket olvashatunk a két hallgató kurzus-reflexiójából:
Kardos Dorottya: A lappangás aránylag sokáig tartott. Csak gyártottam a képeket,
de nem állt össze a portfólió egy kerek egésszé. Rengeteg ötlet felmerült a
képfeltáráson a témával kapcsolatban és minél többet gondolkodtam rajta, annál
inkább belegabalyodtam. … Ekkor jött a felismerés, ezt nem egyedül kell
megcsinálnom. … Kicsit függővé tett ez a képsorozat, a flow. Élvezettel alkottam,
pedig tudtam, hogy nem jár érte hatalmas elismerés vagy pénzjutalom. Ideális
esetben jó jegy jár érte, de nem ez motivált. Egyszerűen csak jó volt valami olyat
tenni, aminek kézzel fogható eredménye van. …Még jobb volt, hogy ezt
megoszthattam valakivel. Az alkotópartneremmel meglepődve tapasztaltuk, hogy
besötétedett, de a nap végére befejeztük a háromszög tetejére elképzelt két félből
összeillesztett csúcsképet. … Összességében elmondhatom, hogy még nem
tudom biztosan, hogy a fejlesztés milyen területen szeretnék dolgozni, de
hasznosnak tartom a fejlődés, gyógyulás szempontjából a művészetterápiákat, és
meg szeretném osztani másokkal a tapasztalataimat. Az aktív cselekedtetésben
látom a legtöbb lehetőséget. Magán- és csoportos foglakozásokat is szívesen
tartanék, de tudom, hogy előbb önmagamat kell jobban megismernem és
fejlesztenem.Úgy gondolom, hogy a képzőművészeti terápiák akkor
eredményesek, ha nem egy tökéletes produktum megalkotása a cél, hanem maga
a folyamat, ami minden lépéssel valami újhoz juttat bennünket, legyen az jó vagy
rossz. A kudarcban is van fejlődés.
Farkas Rita:A kurzus elején vegyes érzéseim voltak, mivel nem éreztem magam
kimondottan kreatív hangulatban. Részben ezért is vettem fel a kurzust, hogy
kitörjek kicsit a tespedésből.
Az első rajz esetében, amikor a fénymásolt fotót kellett lemásolnunk teljesen
kétségbe voltam esve, hogy mit fogok művelni fél éven keresztül, hiszen én nem
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vagyok annyira nagy művész, hogy ezt kirázzam a kisujjamból. Motiválatlanná
váltam és elvesztettem a maradék önbizalmam is. Leküzdöttem a kétségeimet és
felvettem egy nem törődöm stílust és hagytam, hogy irányítsanak. Nem bántam
meg, hogy így döntöttem. A különböző technikákat alkalmazva elindultam egy
saját irányba. Az ismeretlen módszerek és a jól bevált eszközök között mozogva
kialakult egy egyensúly, amiben az újtól való félelem és a megnyugtató emlékek
létrehoztak egy belső érzésvilágot, amely hozzájárult ahhoz, hogy képes voltam
elengedni magam és örülni a rajzaimnak és nem másokéhoz hasonlítani. Eleinte
fogalmam sem volt, hogy lesz e belőlük valaha egységes alkotás. Azt csináltam,
amihez kedvem volt és élveztem a szabadságot, amit az üres papírlap nyújtott, a
végtelen lehetőségeket és az érzést, hogy én alkottam és senki más. Az
iránymutatás ellenére a szabadságom kiteljesedéseként éltem meg az órákat.
Nagy szükségem volt egy kis pihenőre, és az a másfél óra hetente, segített nekem
abban, hogy egészségesebb hozzáállást alakíthassak ki az életemmel
kapcsolatban. … A végeredményre adott értékelés egyre kevésbe volt fontos,
örültem az alkotásaimnak, hogy érzelmileg kinyithattam magamból egy újabb
fejezetet és, hogy bizonyítottam magamnak. Az elemzés módja és konklúziója
számomra teljes mértékben elfogadható volt. Szórakoztató volt hallgatni, hogy egy
külső szemlélő számára mennyit árulnak el a rajzaim a belső gondolataimból.
Kiegészítést kaptam a saját gondolataimhoz és új ötleteket a folytatáshoz.
Az életem alakulásáról alkotott képem kifejeződése ez a képsorozat, jelentős
kérdéseket vetett fel bennem és kézzelfoghatóbbá tette azokat. Az élettel
kapcsolatos elképzeléseim kivetülése, a múlt és a jelen gondjai, szépségei és az
azokból levont következtetések, amelyek megalapozzák a jövőről alkotott képem.
A kurzus során közelebb kerültem az engem valóban foglalkoztató
gondolatokhoz,valamint a belső világom művészeten keresztül történő
kifejezésének egy újabb lépcsőfokára léptem. Személyiségfejlődés szempontjából
leginkább az önbizalom növelést emelném ki, mivel a művészet számomra mindig
is fontos helyet foglalt az életemben. Így most közelebb kerültem ahhoz, aki
valójában vagyok.
2. Művészeti kreatív módszerek alkalmazása a szociális segítő szakmák
képzésében egyetemi hallgatóknak: gyakorlati felkészülés a hi vatásra
2008-2011 között az Európai Unió Erasmus Intenzív programja keretében
Európa hat országában (Finnország, Németország, Magyarország, Litvánia, Hollandia,
Spanyolország) nyolc egyetemnek összesen kb. 70-100 résztvevője próbálhatta ki,
hogy milyen fejlesztő, feszültségoldó, tanító szerepe lehet a művészetnek a segítő
szakmákban
a
kliensekkel
való
törődéskor.
A
CREME
(CreativeMethodsinSubstanceCare) célja az volt, hogy a művészetpedagógia és a
művészetterápia alkalmazásának komplex lehetőségeire hívja fel a figyelmet a leendő
szociális munkás, szociálpedagógus, gyógypedagógus hallgatók számára a nemzetközi
összefüggéseket is bemutatva. Az évenként ismétlődő kéthetes intenzív programra
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előtanulmányokkal jöttek az egyetemisták, amelyek ország-specifikusan dolgozták föl
az aktuális fókusztémát (pl. 2011-ben a fiatalok droghasználatát). Majd kevert
csoportokban sajátélményt és tapasztalatot szereztek a színház-, tánc-, zene-, fotó- és
képzőművészet kifejezési formáinak működéséről alkotói helyzetben. A pár napos
projektmunka után bemutatókat tartottak egymásnak. A képzés egyik fő célja az volt,
hogy a frissen tanultakat a valós terepen kipróbálják a helyszínt adót ország érintett
kliens-csoportjaiban. (Novák, Marjai és Deszpot, 2011)
2.TABLÓ‟Give&Get‟ WorkshopDays.Munka kliensekkel.
CREME képek a budapesti Erasmus IP-ről (2011)
Az „Én, a szakember.” kompetenciaélmény átélése. Az egyetemisták a terepen
multiplikálják a közelmúltban tanultakat,felhasználva az előkészítő szakaszban szerzett
tudásukat is. Mindegyikőjükolyan műhelyekbe jelentkezett, amelyeket a szakmai
partnerek trénerei mentoráltak és vezettek a diákok alkotó közreműködésével, továbbá
találkozhattak a rehabilitációban, terápiában részesülő fiatalokkal. (A
résztvevőkkülönféle nemzetiségűmásod- vagy harmadéves egyetemisták, intenzíven
két hét alatt kb. 60-70 órában formális, non-formális, informális keretek között
tevékenykedtek, tanultak.)
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Az IP célja fejleszteni a hallgatók készségeit, sokoldalú ismeretekhez és szakmai
tapasztalatokhoz segíteni őket nemzetközi viszonylatban is. A program lehetővé tette,
hogy a multikulturalitás hozzáadott értékként jelenjen meg, hiszen a sajátosan különféle
kommunikációs formák érzékelése már eleve átfogóan fejlesztik minden résztvevő
kompetenciakészletét.Az intenzív képzés során az élmény centrikus tanítás-tanulás
sokszínű oktatási formában zajlott több helyszínen. A programban megtalálhatók voltak
a frontális ismeretközlő előadások, az e-learning tananyagok is, de a jellemzőbb a
csoportban történő projektszerű műhelymunka volt. A résztvevők öt kreatív műhely
között választhattak. 1.) Kreatív játékok a rehabilitációban: integratív csoportdinamikai
játékok, kooperációs technikák dramatikus és manuális elemekkel. 2.) Önkifejező
fotózás (empoweringphotography) és maszk-készítés, majd portré fényképezés egy
kiválasztott környezetben. 3.) Tánc és mozgás műhely: sajátélmény szerzése, mint
dinamikus testtudat tréning. 4.) Vizuális művészetek és zene pszichodinamikus
csoportban: animációs film készítése saját történettel és zenével. 5.) Dráma és színház
a terápiában: sajátélmény szerzése dramatikus technikákból (pl. mozgásos
önkifejezés), jelenetek, etűdök alkotása, színházi eszköztár mozgósítása. (Az IP
hangulatáról
képet
kaphatunk
ahttp://videotar.mtv.hu/Videok/2011/05/29/13/Fogadoora_2011_majus_29_.aspxlink
segítségével
[Fogadóóra,
2011.
május
29.
MTV]
vagy
a
http://www.youtube.com/watch?v=9c-WTS_H6mI webcímen.
Különleges volt, hogy az intenzív,megváltozott tanulási környezetbenegyütt
dolgoztak többféle nemzetek tanárai és diákjai; együttműködtek különféle felsőfokú
szakirányú diákok, tanárok (szociális munkás, gyógypedagógus, szociálpedagógus
szakosok, művészetterapeuták). Integrálódva együtt dolgoztak az akadémiai közegben
oktatók és a terepen dolgozó trénerek, civilek, humán szakemberek, tanárok; az elmélet
és a gyakorlat beláthatóan találkozott– az elméleti megközelítés együtt mozgott a
terepen lévő valósággal. A „facetoface‖, élőben való közvetlen kommunikáció és az online felületeken (aszinkron) való információcsere kiegészítették, segítették
egymást.Mindenki számára kihívást jelentett a közvetítő (angol) nyelven történő
kommunikáció, a folyamatosan aktivitást, problémamegoldást, adaptivitást, alkotó
cselekvést igénylő logisztika és feladatok. A többségnek ismeretlen, új volt a kulturális
környezet, ismeretlenek a diáktársak és a tanárok, a vendégek; a helyszínek. A sokféle
tanítási-tanulási forma sem engedte az unalom megjelenését: előzetes mini-kutatások
végzése (adatgyűjtés, elemzés), tananyagkészítés, Szövegfeldolgozás, feltöltés a
Moodle-ra, részvétel frontális plenáris előadáson, részvétel alkotóműhelyben, művészeti
projektekben, feladatsorokban; művészeti vagy interaktív bemutató tartása; módszertani
tervezés, kivitelezés, foglalkozásvezetés; formális vita (DEBATE / DISPUTA)
gyakorlása; reflektív napló készítése.
A résztvevők számára az élményfelidézést és az utólagos interiorizálást nagyban
segítik az IP ideje alatt elkészített dokumentációk, amelyek hozzáférhetők voltak
mindenkinek: kb. 5000 fotó, kb. 12 óra videofilm anyag, több tucat Ppt prezentáció,
slideshow-k, sajtóanyagok, Facebook oldal feltöltések. A program olyan erős motivációs
impulzust adott a közreműködőknek, hogy jelentős utóélete évekig hatást fejtett ki: pl.
civil szervezetek, szenvedélybeteg ellátó központok és egyetemek kooperációja,
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konferenciák szervezése, a jó gyakorlatok adaptációs lehetőségei az egyetemi
tantervekbe; BA és MA szintű szakdolgozatok, közös publikációk.
3. Komplex művészeti projektek hátrányos helyzetű általános iskolás
gyerekeknek: az identitás, tanulási kompetenciaérzés erősítése
2001–2005 között doktori kutatás vizsgálta a komplex művészeti nevelés
alternatív módszereinek hatását különös tekintettel a művészeti projekt közösségi és
személyes működésére hátrányos helyzetű régiók négy iskolájában. A kutatás
kimutatta, hogy a kreatív, elsősorban komplex művészeti tevékenységek során végig
motiváltak voltak a tanárok és a gyerekek nagy többsége. Szignifikánsabban
eredményesebb volt az a művészeti projekt, amely személyre szóló volt minden egyes
résztvevő számára. A tartalom és a csoport produktuma a tagok sokszínű
egyenrangúságából épült föl; a csoport tagjai közel azonos súlyú feladatokat és
megegyező „jogokat‖ kaptak beleértve a tanárokat is; valamint az egyéni
kezdeményezések és az általános elvárások egymásnak megfeleltethetők voltak a
közös döntéseknek köszönhetően. Az együttes tevékenységek során társas-viszony
alakult ki pedagógus és tanuló és gyerek és gyerek között. A legjobbra tervezett és
legjobban kivitelezett projektben különösen a kezdetekben diffúz identitású gyermekek
fejlődtek szignifikánsan, és így kimutathatóan integráltabb, harmonikusabb
személyiséggé váltak. (Deszpot, 2005)
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3.TABLÓ „Virág vagyok: ékes” Képek a felsőnyárádikomplex művészeti projektről
(2002)
Mindenki jelképesen egy virág volt, amelynek érdekes tulajdonságai, különféle értékei
voltak, különleges szépségük mellett. A sokszínű feldolgozás végén közös munkával
egy animációs film készült, ahol minden virág átalakult a másikba. (általános iskola, 5.
osztály;
2 hónap alatt 32 tanóra és további iskolán kívüli tevékenységek)

Egy PHARE projekt keretében a projektmódszer alkalmazásának megtanítására
és tanári attitűd formálására került sor. A cél az volt, hogy a hátrányos helyzetű
gyermekek tanításakor a napi pedagógiai gyakorlatban legyen jelen a projektpedagógia,
amitől többek között az előítéletesség enyhülését vártuk, valamint a résztvevő
gyermekek tanulási motivációját kívántuk emelni. Először a kiválasztott pedagógusokat
kellet arra motiválni, hogy ismereteket szerezzenek a projektpedagógiáról,
elköteleződjenek művészeti projektek megvalósítására, ezért élményszerű
továbbképzésben részesültek. Az elméleti ismeretek aránya kisebb volt, mint a
sajátélményű tudásszerzés. A továbbképzés tematikájába beépült a vizualitás (festés,
rajzolás, kollázs készítés), a tárgytervezés, a mozgás, a tánc, az ének valamint hangimprovizációs játékok, drámapedagógia-foglakozások, animációs film, fotók készítése.
Ettől (többek között) a pedagógusok személyes nyitottságának megjelenését vártuk. A
tanárok kreativitásának fejlesztése nemcsak a konkrét művészi alkotómunka során
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történt, hanem csoportmunkában kellett saját projekteket tervezni, majd megvalósítani
saját iskolájukban.
Interjú a PHARE projekt fő szervezőivel - részlet (Balla, 2002:5):
Papp László: Próbáltunk a gyerekektől is visszajelzéseket kérni. Kérdeztük őket,
hogy milyen új elemeket tapasztaltak ebben az új szituációban. Az egyik kisdiák
nagyon találóan fogalmazva azt mondta, hogy „Ilyenkor nem halljuk a csengőt!‖
Tehát nem tanulásként élik meg az iskolában eltöltött időt, teljesen más az iskolai
atmoszféra, kreatívak, együtt dolgoznak, kooperatív technikákat alkalmaznak, és
ami a legfontosabb: jól érzik magukat.
Deszpot
Gabriella:
A
projektpedagógia
alkalmazásával
másféle
személyiségjegyek tudnak megnyilatkozni. Az iskolák általában az értelmi
képességek fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Egy jól vezetett projektben a
legkülönbözőbb karakterek mind létjogosultságot kapnak. A gyerekek önmaguk
választják ki, hogy egy projekten belül milyen feladatot szeretnének elvégezni,
tehát motiváltak. Az esetlegesen meglévő felnőtt-gyerek előítéleteket is nagyon jól
le tudja bontani e módszer, és kiderül, szükség van mindenkire.
Mester Zsuzsa: Ez az új szemlélet abban is más, hogy nem a gyerekeknek kell
minden esetben alkalmazkodniuk pedagógushoz. Közös, két-három órás
együttmunkálkodásról van szó, ahol szabad (kell) beszélni, szabad (kell) felállni és
odamenni a másikhoz, ahol a tanár nem a táblánál áll, hanem körbejár és segít a
gyerekeknek.
Papp László: Sőt az is előfordulhat, hogy a tanár nem tud a munka bizonyos
fázisában tanácsot adni, és a gyerekek saját tehetségüknél, ügyességüknél fogva
hamarabb megoldanak bizonyos problémákat, mint a tanár.
4. Zenei képesség fejlesztés a Kokas -pedagógia eszközeivel
kisgyermekeknek: a koncentrált zenefigyelem és flow -tapasztalat
megszerzése a kreatív mozgás által
Kokas Klára 1969-ben kezdte el (Székácsné Vida Máriával együttműködve) azt
nevelési kísérletet, komplex művészeti programot, amely a gyerekek személyiségét a
zene-mozgás-dramatizálás-anyanyelv és ábrázolás egymásba kapcsolódó és
ugyanakkor cselekedtető formáival kívánta fejleszteni. Első csoportjai „intézetben
nevelkedő állami gondozott‖, többnyire árva, elhagyatott gyermekek voltak az óvodás,
kisiskolás korcsoportból.„Ezek a gyerekek felbomlott otthonokból kerültek intézetbe,
vagy anyjuk már születésük után elhagyta őket, s valamennyien viselték sérüléseik
nyomait. Sérüléseik igen sokféle módon nyilvánultak meg: agresszivitásban, zárkózott
visszahúzódásban, kritikátlan kötődésben, értelmi, érzelmi zavarban, és még
sorolhatnám tovább.‖ (Kokas, 1976) Az első találkozások alkalmávalfelfigyelt a
gyermekek megromlott pszichés állapotára, demotiváltságukra, fásultságukra, amelyet
a személyes odafordulással kezdett el kezelni. Ehhez az éneklést használta, mint
stimuláló, harmonizáló eszközt. Például énekekkel, mondókákkal folytonosan és
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minden szituációban javította beszédhibájukat, merev mimikájukat, amely inkább
szeparációból következett, mintsem organikus okokból.
A gyermekotthonban, majd a Bostonban töltött évek tanulsága egész további
munkájára kiható alapélménynek bizonyult. Azután is mintegy negyven évet töltött
azzal, hogy tanítványainak megteremtse a zene-és mozgásöröm átélésének lélekemelő
perceit.
4. TABLÓ Zenében talált világ.
A Kokas Klára filmjeiből készült filmválogatás bélyegképei.
A tematikus DVD albumbanrengeteg példát látunk arra, hogy a koncentrált figyelem, a
zene totális befogadása és aktív megélése a gyermekek esetében a mozgás, a
cselekvés, az alkotó tevékenység által érhető el igazán.(a több mint hatórányi
filmválogatás több évtizedet tekint át 120 jelenetben)

Kokas Klárát az 1970-es évektől az indítottra el zenepedagógiai felfedező útján,
hogy ének-zenetanárként megtapasztalta: a mindennapos iskolai énekórákon
alkalmazott metodika nem mindig kötötte le eléggé a gyerekeket. A szabályozott
mozdulatokkal kísért dal, a pálcikákból kirakható ritmusok és a korongokból képezhető
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dallamfordulatok nem bizonyultak elég motiválónak, nem kötötték le a gyermekek
figyelmét. A figyelem fenntartásához sajátos és egyedi eszközöket talált ki és
alkalmazott (pl. „titokkönyvecskék‖, arcközeli éneklés), de a gyermekek fejlődésében az
igazi fordulat akkor következett be, amikor ritmus- dallam- és játékalkotásra, vagyis
énekes improvizációkra kerített sort a foglakozásokon. (Kokas, 1972)
Az évek során a program igazi hozadéka a gyermekek motivációs bázisának
differenciálódása lett, amely a „kikényszerített‖ elfogadástól az önkifejlesztésig
jutott el. A kisiskolás gyermekek tevékenységének indítéka a következő
állomásokon ment keresztül: először a bizakodás a jutalomban, a dicséret
reménye, szereplési vágy dominált, majd a mozgás, a ritmikus járás, a közös
dalos játék és az éneklés öröme lett a fontos és végül a felfedezés szenzációja,
az értelem erőpróbáinak a sikere: memorizálás, hibák felismerése;
azonosságok, különbségek összehasonlítása és a közös improvizációk. A zenei
programnak köszönhetően a gyerekek jobb eredményeket értek el, más
tantárgyak teljesítményében is (pl. matematikában és az anyanyelvi
helyesírásban), valamint a résztvevő tanulóknak nőtt tanulásimotivációjuk, és
önállóbbá, öntudatosabbá is váltak. A motiváció egyik számszerű mutatója az
volt, hogy mennyi az intenzív figyelem időtartama. Ez a kezdeti három percről
44 percre emelkedett. … Kokas Klára két – látszólag nagyon egyszerű –
gesztust alkalmazott az óvodás gyermekek motiválásához, identitásuk
megtaláltatásához. Az egyik a személyhez szóló dal éneklése az egész csoport
bevonásával; a másik, pedig az, hogy egyenként lépett a gyermekek elé,
megérintve és énekelve nevükön szólította őket. … A csoportok életében Kokas
Klára lett az a „jelentős másik‖ (ehhez sokszor intim anya-gyermek szituációt
teremtett), aki által először élhették meg a pozitív érzelmi viszonyokat és ehhez
a művészet (a dal, a tánc, a ritmus) adta a közvetlenül megtapasztalható
kommunikációs eszközöket, kifejezési formákat. (Deszpot, 2009: 5)
A kisgyermekek motivációjának fejlődésében elsődleges az anya, a család
szerepe,mint szocializációs színtér. A témát kutatók egyetértenek abban, hogy a
tanulási motívumrendszer fontos alappillérei, az elsajátítási motívumok, velünk született
alapokon állnak, de nem maradandóak, ha a társas környezetben nincs ezeknek
szerepük. Az első életévekben nélkülözhetetlena kötődés, mint a szocializációs
folyamat alapozó eleme. Az anya és gyermek korai kapcsolatának érzelmi telítettsége
kihat az elsajátítási motivációra, amely erősen befolyásolhatja későbbi tanulási
motivációt. (Fejes, 2012)
6. Összegzés és kitekintés
A tanári, nevelői munkánk során van esélyünk arra, hogy a napi gyakorlatból
kiindulva megtaláljuk diákjai nk motivációfaktorait, ezeket hierarchizáljuk,
és ezzel nőjön az esély a releváns tanulási helyzetekfelfedezésére vagy kitalálására,
valamint ennek tudatos beemelésére a tanítás-tanulás folyamatába.
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Saját élettapasztalataink egyben tanulási történetünk – is adódjon az akár
formális, non-formális vagy akár informális tanulási módokból. Ha elég tudatosak
vagyunk előző sikereink és kudarcaink felidézésében, akkor a következő élethelyzetben
és problémamegoldásnál optimálisan használjuk saját képességeinket, meg tudjuk ítélni
a téma jelentőségét saját és társas környezetünk, esetleg az egész civilizáció,
humánökológia vonatkozásában. Folyamatosan motívumokat tanulunk, vagyis olyan
viszonyítási pontokat, amelyek segítségével el tudjuk dönteni, hogy belekezdjünk vagy
sem, véghez vigyünk-e vagy nem egy cselekvéssort?Ha az intézményesített, formális
tanulás évei alatt sikerült sok pozitív sajátélményt szerezni, többször átéltük az alkotás
örömét, hogy „Igen meg tudtam, csinálni! Megoldottuk! Létrehoztuk!‖ Ha ez énképünk
részévé vált, a következő életfeladatnak felkészültebben látunk neki és
ezáltalfolyamatosan kialakul az önmotiválás (motivációs önvezérlés, önszabályozás)
képessége, létrejön a magatartás transzfer.
Az emberi motiváció működésének felfejtésére megalkotott koncepciók
napjainkban a változó szerepű összetevőket vonultatják fel, amelyben jellemző a
kognitív és affektív területek dinamikus egyensúlya és a non -lineáris
megközelítés.Lehet, hogy a közeljövőben talán újabb paradigmák várhatók, ahol az
egyén személyiségében munkálkodó motívumok rendszere, akár mint karakterológia is
kidolgozódhat. A motívumok nagy száma és a közöttük lévő összetett kölcsönhatás
miatt a „rendszer‖ (vagyis a személy viselkedése) az elvárttól lényegesen eltérő
sajátosságokat mutathat egyéni szinten, amely a jellegzetes mintázatokból
tipologizálható, bár ez már tömegben másképp működik. Talán ugyanígy várható, hogy
az egyre elterjedtebb hálózatkutatások tapasztalatai kapcsolódnak a pedagógiához,
hiszen a csoportmotiváció még kevéssé frekventált területek közé tartozik a
pedagógiában.
A tanulási motiváció fenntartása olyan komplex r endszerismeretet
vár el majd az iskolától , amely épít az adott személy információszerzési szokásaira,
és az informális, hétköznapi együttműködési hálózataira (beleértve a releváns értékeket
képviselő referencia személyeket, norma-csoportokat, helyzeteket). Ehhez innovatív
tanulási környezethez közelebb vagyunk, mint gondolnánk, csak nyitnunk kell arra,
hogy tanítványainkat jobban megismerjük, empátiával és teljes figyelemmel forduljunk
feléjük, tárjuk fel a diák és környezete közötti interakciókat. Ehhez kiváló lehetőséget
nyújtanak azok a tanulási helyzetek, amikor alkotófolyamatban, csoportmunkában,
valódi probléma megoldásán tevékenység centrikusan dolgoznak tanítványaink –
ezeknek nagyszerű keretet adnak a művészeti projektek és művészetpedagógiai
programok, amelyekben az alkotás, mint az önkifejezés képessége; a kreativitás, mint
önfejlesztés, önkiterjesztés képessége kaphat szerepet. Emeljük be ezeket pedagógiai
eszköztárunkban a tanulási motiváció gazdagításához!
Szakirodalom



Bacsa Éva 2012. Általános iskolások önszabályozott tanulását mérő kérdőív
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Pavlović Slavica, Topić Kristina, Pinjuh Katarina: O (DE)MOTIVACIJI – S ASPEKTA
UĈENIKA
FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATIĈKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI
SVEUĈILIŠTA U MOSTARU, BOSNA I HERCEGOVINA
godotcici@gmail.com, kristinaa.topic@gmail.com, katarinapinjuh1@gmail.com
Saţetak
Motivacija, kao sloţeni interdisciplinarni konstrukt, ne implicira samo afektivno i
konativno kod pojedinca, već i sloţene interakcije izmeĊu subjekata odgoja,
obrazovanja, nastave, u konkretnom sluĉaju uĉenika i nastavnika, kao i okruţje u kojima
one dogaĊaju i razvijaju. Uĉenici ne uĉe (posebice kada je rijeĉ o uĉiti znati, ĉiniti,
ţivjeti, biti, itd.) samo iz nastavnih sadrţaja prezentiranih u razrednom okruţju, nego i iz
ponašanja, stavova i oĉekivanja njihovih nastavnika. Ovaj rad razmatra nerijetko
zanemareni dio kurikuluma – skriveni kurikulum (hidden curriculum) ĉiji vaţan segment,
izmeĊu inih, predstavljaju njegovi subjekti – uĉenici, nastavnici, roditelji, društvena
zajednica, itd. Stoga se rad temelji na dijelu survey istraţivanja provedenoga u drugoj
polovici 2012. godine, na stratificiranom, prigodnom uzorku sastavljenom od 270
uĉenika završnih (osmih) razreda osnovnih škola u Mostaru. Putem petostupanjske
Likertove skale pokušalo se ĉuti ĉesto zaboravljeni „glas― uĉenika, njihov stav o nekim
komponentama (percepcija interakcije s nastavnicima, uporaba odgojnih sredstava u
školi, ukljuĉenost uĉenika u školsku svakodnevicu i uĉenje, suradnja, itd.) koji
(ne)izravno utjeĉu na njihovu motivaciju za uĉenje i odgojno-obrazovni, odnosno
nastavni proces uopće. No, pomiĉu li se razredni odjeli i škola u cjelini s koncepta koliko
su motivirani uĉenici ka konceptu kako motiviramo uĉenike i potiĉu li uopće ovaj potonji,
pokazat će vrijeme.
Kljuĉne rijeĉi: motivacija, uĉenici, interakcija, skriveni kurikulum, nastavnici.
ON (DE)MOTIVATION – FROM THE PUPILS’ POINT OF VIEW
Abstract
Motivation, as a complex interdisciplinary construct, implies not only affective and
conative in an indivudal, but also complex interactions between the educational
subjects, more precisely between pupils and teachers, as well as the settings in which
those interactions take place and develop. Pupils do not learn (especially when it deals
with learning to know, to do, to live, to be, etc.) from the teaching contents presented in
the classroom setting only, but also from their teachers' behaviours, attitudes and
expectations. This paper reflects upon hidden curriculum – often neglected – which
important component, amidst many other, consists of its subjects – pupils, teachers,
parents, broader community, etc. The paper is based on the part of the survey research
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carried out in the second half of 2012, on the stratifed, convenience sample of 270
pupils attending the final (eighth) classes of the primary schools in Mostar. Through the
five-point Likert scale it was tried to hear not so rarely forgotten pupils‘ ‘voice‘, their
attitudes towards some of the components (perception of their interaction with the
teachers, use of the upbringing means in the school, pupils‘ involvement in the school
everyday life and learning, co-operation, etc.) that (in)directly affect their motivation for
learning and educational process in general. However, the time will show whether the
classroom settings and the school itself have been moving from the concept of how
motivated the pupils are towards the concept of how the pupils are motivated and
whether they have been favouring the latter one at all.
Keywords: motivation, pupils, interaction, hidden curriculum, teachers.

Uvod
Motivacija za uĉenje, ali i općenito, implicira sloţen, dugotrajan proces koji
iziskuje holistiĉki inter- i multidisciplinarni pristup. Nadalje, ne implicira samo kognitivno,
nego i afektivno, te konativno kod pojedinca, tj. sloţene interakcije izmeĊu subjekata
odgoja, obrazovanja, nastave, u konkretnom sluĉaju uĉenika i nastavnika, kao i okruţje
u kojima se dogaĊaju i razvijaju. Stoga, motivacija više nije samo preduvjet, odreĊeni
skup individualnih obiljeţja, nego odgojno-obrazovni cilj, kompetencija vaţna ne samo
za uĉenje već i ţivljenje (learning to learn and learning to live). U tom kontekstu, ovdje
ćemo pokušati predoĉiti glavna obiljeţja motivacije u nastavnom procesu, s posebnim
osvrtom na (nerijetko) zanemareni skriveni kurikulum (hidden curriculum) ĉiji integralni
dio, izmeĊu inih, predstavljaju njegovi subjekti – uĉenici, nastavnici, roditelji, društvena
zajednica, itd., a koji ga (ne) razvijaju u smislu stavova, ponašanja, oĉekivanja i,
dakako, motivacije.
Rekli su o motivaciji…
Postoje brojna i razliĉita odreĊenja i pristupi motivaciji, ovisno o fokusu interesa
pojedinih autora. Ovdje ćemo navesti samo neka od inih. Prema Gottfriedu, motivacija
je „uţivanje u školskom uĉenju koje je obiljeţeno orijentacijom usvajanju vještina,
radoznalošću, upornošću, posvećenosti zadatku i uĉenju kako se suoĉiti a s izazovima,
poteškoćama i stalno (dopustile si slobodu nadodati autorice) novim zadacima―. (2001:
125). Guay et al. (2010, prema Lai 2011) odreĊuju motivaciju s osvrtom na razloge koji
se nalaze u pozadini ponašanja. Nadalje, prema nekim autorima (Gredler-BroussardGarrison 2004, prema: Lai 2011; Deci et al. 1999), motivacija je obiljeţje koje nas
pokreće da nešto uradimo ili ne uradimo.
Zanimljiv je model koji su predstavili Linnenbrink i Pintrich (2002) koji povezuje
motivaciju i kogniciju polazeći od ukljuĉivanja uĉeniĉkih prethodnih postignuća,
socijalnih aspekata, okruţja uĉenja, te motivacijskih (poput oĉekivanja i vrijednosti) i
kognitivnih (prethodno znanje, strategije uĉenja, metakognicija, itd.) varijabli. Dakle,
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prema navedenom modelu motivacija se promatra kao proces koji utjeĉe na kogniciju i
pod njenim je utjecajem, a na oboje utjeĉe afektivni aspekt. Dakako, i ovaj model, kao i
brojna odreĊenja motivacije, implicira utjecaj motivacije na školska postignuća i ishode.
Obiĉno se govori o ekstrinziĉnoj i intrinziĉnoj motivaciji. Ekstrinziĉna ili vanjska
motivacija je pod utjecajem vanjskih ĉimbenika, kao što su: dobra ocjena, pohvala,
priznanje, …(Mariani, 1999). Intrinziĉna ili unutarnja, pak, implicira sve ono što dovodi
do uĉenja i što odreĊuje njegov smjer, intenzitet i trajanje (Grgin 1997). Dakle,
internalizaciju kognitivnog, („ja to znam―), afektivnog („ja to osjećam―) i konativnog („ja to
ţelim i hoću―), u kontekstu poticanja na osjećanje i djelovanje.
MeĊutim, motivacija predstavlja „dvosjekli maĉ― u smislu (ne)poticanja slike o sebi
(self-concept), samopoštovanja (self-esteem) i, koliko je moguće, cjelovitog razvoja
pojedinca, u konkretnom sluĉaju uĉenika uopće.
Skriveni kurikulum – zanemareni „div―1 motivacije uĉenika
Skriveni kurikulum (hidden curriculum) sintagma je koju je skovao Philip Jackson
(1969) s osvrtom na ĉesto prikrivene, iako iznimno vaţne, društvene zahtjeve za
uĉenjem u školi. Prema Jacksonu, tri su elementa skrivenog kurikulum, a moţe ih se
primijeniti i u kontekstu ovoga rada, tj. motivacije u školi.: „stiska u uĉionici - uĉenici
moraju trpjeti kašnjenja, nepoštivanje njihovih ţelja i ometanje paţnje; proturjeĉna
privrţenost – koja se zahtijeva i od nastavnika i od uĉenika; neravnopravan odnos
snaga izmeĊu nastavnika i uĉenika u korist nastavnika.― (Marsh, 1994: 36).
Razliĉiti autori posvećuju posebnu pozornost uĉincima skrivenog kurikuluma u
širem školskom kontekstu. Bowles-Gintis (1976) smatraju da škole podrţavaju takav
sustav u kojem se uspostavljaju odreĊeni društveni odnosi, a to su: „hijerarhijska
podjela rada izmeĊu nastavnika i uĉenika, otuĊenost uĉenikova rada u školi i
fragmentacija rada (i štetno natjecanje meĊu uĉenicima)― (prema: Marsh 1994: 37). U
tom kontekstu govore o više skrivenih kurikuluma, a ne o postojanju samo jednog.
Lynch (1989) smatra da skriveni kurikulum „ovjekovjeĉuje nejednakost koja nastaje
zbog općih i posebnih znaĉajki škola“ (Ibid.: 37). Dakako, opće znaĉajke su one vidljive,
proskribirane (nastavni sadrţaji, duţina nastavnih sati, naĉini ispitivanja i vrednovanja),
a posebne su više „primjenljive na elemente potrošnje―, kao što je izrada rasporeda,
sustav nagraĊivanja i kaţnjavanja, usmjeravanje i stupnjevanje. Upravo posebne
znaĉajke mogu potaknuti nejednakosti meĊu uĉenicima i školi uopće, ali, kako
naglašava Lynch, „nisu poznati ili razumljivi širokoj javnosti te su skriveni od mnogih
skupina― (Ibid.: 38).
Tillman (1976) nastavu smatra „…prisilnom i hijerarhijskom komunikacijom,
uvjeţbavanjem konformistiĉkih naĉina ponašanja. Društvo orijentirano prema profitu
odgaja sebi poslušne graĊane. To znaĉi da su uĉenici pouĉavani poslušnosti, a nisu
obrazovani demokratski za „barem djelomiĉni neposluh― (prema: Bašić 2000: 172). Sve
to se reflektira na motivaciju uĉenika, ne samo za uĉenje, nego i vezano za njihovo
zadovoljstvo školom uopće. Preneseno u naš kontekst: „Odliĉan sustav je kao odliĉan
orkestar. Što ga takvim ĉini? Dobri sviraĉi, naravno. Najbolji u zemlji? Nije nuţno,
dovoljno je da su dobri. Svaki sviraĉ podrška je ostalim sviraĉima. Nijedan sviraĉ nije
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zvijezda… Orkestar je odliĉan zbog suradnje― (Deming, prema: Glasser 1999: 88-89).
Glasser smatra da je ta suradnja zadaća nastavnika-voditelja koji potiĉe uĉenike da
rade zajedno, da suraĊuju.
Nastavnici i škola u cjelini (školsko okruţje, brojne interakcije izmeĊu i unutar
relevantnih subjekata u školi, itd.), preko skrivenog kurikuluma, moţe se reći na
„umješne― naĉine – preko obiljeţja školskog uĉenja i nastave koje postavljaju, odreĊuju,
utjeĉu na kvalitetu interakcije i komunikacije koju (ne) potiĉu u školi - (ne)izravno utjeĉu
na spremnost uĉenika na uĉenje, ali i njegov cjelovit razvoj. Dakle, uĉenici su
svakodnevno suoĉeni s izazovima „zamki― skrivenog kurikuluma koji utjeĉu na njihovu
demotivaciju (Hirsch 1996). U tom smislu, Hirsch preporuĉa sljedeće za motiviranje
uĉenika a kako bi se umanjile tzv. zamke skrivenog kurikuluma:
- jednako i pravedno tretirati sve uĉenike,
- priznavanje uĉeniĉkih nastojanja,
- nagraditi uĉenike kada je to prikladno,
- ukljuĉiti usvajanje svakodnevnih ţivotnih znanja i vještina u svakodnevne lekcije,
- stvarati pozitivno ozraĉje uĉenja,
- pokazati uĉenicima da vam je stalo do njih.
Mariani (1999) daje ARCS model. ARCS je akronim za Attention (Pozornost),
Relevance (Relevantnost), Confidence (Povjerenje) i Satisfaction (Satisfakcija,
Zadovoljstvo), koji primjenjuje u svojoj nastavnoj praksi. Pozornost, u smislu
samorefleksiji i propitkivanja „Kako bih mogao potaknuti novitete i iznenaĊenje? Kako
bih mogao potaknuti radoznalost?“ (Mariani 1999: 26), a sve to imajući u vaţnost
feedback-a, obiljeţja zadatka koji radimo i utjecaj nastavnikovih i uĉeniĉkih uvjerenja.
Relevantnost – više svjesnosti o vaţnosti skrivenog kurikuluma za (de)motivaciju.
Povjerenje – koje proizlazi iz, rekli bismo, redovitog feedback-a. Satisfakcija, odnosno
Zadovoljstvo – što implicira i intrinziĉnu i ekstrinziĉnu motivaciju, te jednakost, odnosno
pravedne i dosljedne standarde evaluacije. Nadalje, ARCS model predlaţe, kao
polaznu toĉku, izradu svojevrsne kontrolne liste s glavnim ciljevima vezanim za
postizanje i poticanje motivacije, te monitoring njihovih ostvarenja, kako bi se utvrdili
manje i više motivirajuća obiljeţja školskih obveza, zadataka, pristupa, te tekuća
evaluacija navedenoga, uz stalni feedback.
Stoga, kako skriveni kurkulum ne bi postao sredstvo odgojne i uĉeće
manipulacije, nego, pak, sredstvo istinske motivacije, „pomjerimo― razredne odjele,
škole u cjelini, parafrazirajući Marianija (1999), s pitanja koliko su motivirani uĉenici ka
pitanju kako motiviraju uĉenike i potiĉu li uopće ovaj potonji.
Što nam je ĉiniti…?!
„Nemojte preĉesto djeci rezati nokte, zato da se jaĉe mogu drţati za
oblake.“
Davorin Ţitnik: Jermanova
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Nedostatak, odnosno pad motivacije predstavlja stvarni i ozbiljan problem.
Prema Izvješću o motivaciji Drţavnog savjeta za istraţivanja (National Research
Council) (2003) više od 40% uĉenika ameriĉkih srednjih škola „kroniĉno su demotivirani
za uĉenje i školu― (Pintrich 2003: 677), a kao posljedica sve većeg osjećaja dosade i
porasta nepaţnje uslijed naĉina po(d)uĉavanja i uĉenja u školi. Nadalje, govori se o
manjem zalaganju uĉenika što im, pak, onemogućava dobrobiti, u najširem smislu te
rijeĉi, koje bi mogli i trebali dobiti upravo zahvaljujući školama (nastavni proces i
programi, izvanškolske aktivnosti, itd.). Stoga dolazi do (sve) manjeg uĉeniĉkog
zalaganja, sve veće stope uĉenika koji ponavljaju razred i/ili napuštaju školu. Smatra se
da je potrebno da škole, nastavnici, zajedno s roditeljima, ali i uĉenicima poduzmu
potrebne korake kako bi ublaţili i/ili prevenirali, koliko je to moguće, uĉeniĉku
demotivaciju školom i uĉenjem. S druge strane, pak, motivirani uĉenici postiţu bolje
ishode i postignuća uopće, pokazuju bolje razumijevanje nauĉenoga, zadovoljniji su
školom i manja je stopa njihovog napuštanja škole (Deci et al. 1999).
Svojevremeno je H. Read smatrao (tadašnji postojeći) nastavni plan i program
rigidnim, neelastiĉnim, zahvaljujući kojem se „…nasilno oblikuje duh i jednoobrazno
ponašanje― (1967: 122). Stoga se zalagao za fleksibilniji i kreativniji nastavni program
koji bi vodio raĉuna i o zadovoljenju individualnih interesa uĉenika. Sve ovo se moţe
staviti i u kontekst razmatranja o (de)motivaciji uĉenika.
Stipek et al. (1993) govore o pristupu usmjerenom na dijete nasuprot
tradicionalnom didaktiĉkom pristupu, a u kontekstu poticanja motivacije uĉenika.
Navode šest dimenzija: u ĉ e n i ĉ k a i n i c i j a t i v a – odraţava stupanj uĉeniĉke
samostalnosti i neovisnosti; s r d a ĉ n o s t n a s t a v n k a – odraţava nastavniĉko
prihvaćanje i odgojnu komponentu; p o z i t i v n a k o n t r o l a – reflektira u kolikoj
mjeri nastavnici koriste odreĊena (pozitivna) odgojna sredstva – priznanje, pohvala,
nagrada, itd., naspram manje pozitivnih – prijekor, ukor, kazna, tj. motiviranje vs.
demotiviranje); f o k u s i r a n j e n a t e m e l j n e v j e š t i n e i s p o s o b n o s t i
u ĉ e n i k a; p r i t i s a k uslijed izvedbe nastavnih programa – odraţava stupanj u
kojem razredni odjeli izvršavaju nastavne ciljeve, te e v a l u a c i j s k i s t r e s –
odraţava stupanj u kojem nastavnici prave tzv. normativne usporedbe. U kontekstu
navedenog, razredi usmjereni na dijete pokazuju znatno bolja postignuća s aspekta
motivacije u odnosu na uobiĉajene didaktiĉke pristupe u uĉionici.
Iz istraţivanja (Deci et al., 1999; Pintrich, 2003; Guthrie, 2007; Carroway, 2009),
proizlaze specifiĉne nastavne strategije usmjerene ka poticanju motivacije uĉenika, s
posebnim osvrtom na ograniĉenu uporabu nagrada u smislu njihovog korištenja kao
sredstva pruţanja povratne informacije (feedback) i to ne samo o školskom postignuću i
sposobnosti, nego i o povećanju uĉeniĉke samostalnosti, kritiĉkog i stvaralaĉkog
mišljenja, te poštivanju njihovih odabira i odluka. U tom kontekstu, kao strategije navode
se: suradniĉko uĉenje, stvaranje poticajnog i suportivnog razrednog ozraĉja; poticanje
veće samostalnosti uĉenika; primjena svojevrsne interne evaluacije u uĉionici od strane
uĉenika i nastavnika zajedno.
Carroway (2009, prema Pavlović 2012) osmislio je projekt promicanja kulture
ĉitanja kod djeĉaka-uĉenika viših razreda osnovne škole, uz prethodne intervjue s
uĉenicima o njihovom zadovoljstvu na satima engleskog jezika, te preferiranim knjigama
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i autorima. Ţelio je ĉuti „uĉeniĉki glas―. Nakon toga je oformio ĉitalaĉki klub ''Guys Read―
u kojem su aktivno sudjelovali upravo njegovi uĉenici (ĉitanja u uĉionici, kod kuće,
razmjena knjiga, kontinuirano aţuriranje lista preferiranih knjiga, autora, sudjelovanje
drugih uĉenika, nastavnika, roditelja, te ukljuĉivanje njihovih prijedloga za ĉitanje u
program školske lektire). O osluškivanju uĉeniĉkog glasa, tj. njihovih prijedloga o
knjigama, autorima, itd., mogli bi razmisliti i naši nastavnici i prosvjetni savjetnici, kao i
oni koji odluĉuju o programima školske lektire.3
Dakle, neophodna je suradnja posebice nastavnika i uĉenika, ali i svih
relevantnih školskih i drugih odgojno-obrazovnih subjekata s obzirom da se
(de)motivacija nastavnika za rad u školi ii u nastavi odraţava i na (de)motivaciju njihovih
uĉenika.
Metodologija istraţivanja
Cilj survey istraţivanja, provedenog u drugoj polovici 2012. godine, bio je ispitati
stavove, mišljenja uĉenika osnovne škole o nekim komponentama (percepcija
interakcije s nastavnicima, uporaba odgojnih sredstava u školi, ukljuĉenost uĉenika u
školsku svakodnevicu i uĉenje, suradnja, itd.) koji (ne)izravno utjeĉu na njihovu
motivaciju za uĉenje i odgojno-obrazovni, odnosno nastavni proces uopće. Istraţivanje
je provedeno putem petostupanjske Likertove skale, na stratificiranom, prigodnom
uzorku sastavljenom od 270 uĉenika završnog (osmog2) razreda osnovne škole
Poštujući ograniĉenja vezana za duljinu ovoga rada, ovdje ćemo prikazati, samo na
deskriptivnoj razini, one rezultate istraţivanja3 koji omogućuju svojevrsni ad hoc uvid u
tzv. „uĉeniĉki glas― koji bi trebao biti pokretaĉem motivacije u školskoj svakodnevici.
1. tablica
O školi općenito
Uopće
se ne
slaţem

Volim ići u školu, jer mi je tamo
zanimljivo.
U školu idem bez straha od
onoga što me tamo oĉekuje.
Škola je mjesto gdje mogu
otvoreno reći svoje mišljenje.
U našem razredu vlada ozraĉje
meĊusobnog povjerenja i
uvaţavanja.

I slaţem Slaţem Potpuno
se i ne
se
se
slaţem
slaţem
se
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
40 15.0 48 18.0 82 30.8 68 25.6 28 10.5
Ne
slaţem
se

42 15.8 48 18.0 78 29.3 66 24.8 32 12.0
50 18.7 52 19.4 94 35.1 50 18.7 22

8.2

48 18.0 36 13.5 80 30.1 72 27.1 30 11.3
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S obzirom da smo se, iako djelomiĉno, u teorijskom dijelu ovoga rada osvrnuli i na
tzv. skriveni kurikulum (hidden curriculum) pokušali smo dobiti uvid o stavovima uĉenika
samo o nekim njegovim segmentima.
Uĉenici koji su sudjelovali u ovom istraţivanju, pokazali su gotovo jednaku
distribuciju stavova – od pozitivnijeg, prisutnog kod njih trećine koji smatraju školu
zanimljivom, preko još neizdiferenciranog (nešto manje od trećine ispitanika), do
negativnijeg kod jedne trećine uĉenika ĉije mišljenje ne treba zanemariti. Bilo bi dobro
dalje, adekvatnijim metodologijskim pristupima, istraţiti što uĉenici smatraju posebno
(ne)zanimljivim u školi.
Nadalje, u skoro istom omjeru, pokazali su podijeljen stav kad je rijeĉ o strahu od
onoga što ih oĉekuje u školi: iako ih nešto više od trećine nema taj strah (a već smo
vidjeli, više od trećine ih rado ide u školu), ipak je on prisutan kod jedne trećine uĉenika,
a skoro jedna trećina ih još uvijek dvoji o tome. To i ne ĉudi kada skoro 40% uĉenika ne
moţe u školi otvoreno reći svoje mišljenje, a više od trećine ih dvoji o tome.
Povjerenje je vaţna konstituenta odgojnog, ali i motivacijskog procesa. Iako uĉenici
uglavnom imaju pozitivniji stav o razrednom ozraĉju, ne treba zanemariti podatak da ih
trećina ne osjeća povjerenje, a nešto manje od trećine ih još uvijek dvoji i ovom pitanju.
Stoga bi bilo dobro istraţiti naĉine, uĉestalost i (ostale) relevantne segmente interakcije
i komunikacije uĉenika. Nadalje, bilo bi dobro, dakle, poraditi na uspostavljanju
ugodnijeg školskog ozraĉja za uĉenike.
2. tablica
O nastavnicima
Uopće
se ne
slaţem
Mojim nastavnicima je vaţniji
školski uspjeh nego kako se
osjećamo u školi.
Naši nastavnici samo rade svoj
posao i svejedno im je kako se
mi – uĉenici – osjećamo.
Naši nastavnici su uvijek
dostupni za otvoren razgovor s
nama, tj. uĉenicima.
Bio sam vrijeĊan od strane
nastavnika u zadnjih godinu
dana.

Ne
slaţem
se

I slaţem
se i ne
slaţem se

Slaţem
se

Potpuno
se
slaţem

f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
30 11.1 42 15.6 108 40.0 52 19.3 38 14.1

32 11.9 48 17.8

84

31.1 54 20.0 52 19.3

38 14.2 50 18.7 102 38.1 56 20.9 22

72 27.1 40 15.0

68

8.2

25.6 56 21.1 30 11.3

Govori se o vaţnosti interakcije i komunikacije nastavnika i uĉenika, njihove
suradnje, povjerenja, meĊusobnog razumijevanja i uvaţavanja. No, indikativno je da
skoro 40% uĉenika koji su sudjelovali u istraţivanju smatra da njihovim nastavnicima
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nije vaţno kako se osjećaju oni, uĉenici u školi. Iako nešto više od jedne ĉetvrtine
ispitanika ima suprotan stav, skoro jedna trećina ih još uvijek dvoji o ovom pitanju.
Štoviše, kod ovog uzorka istraţivanja pokazuje se percepcija nastavnika kao osoba koje
su orijentirane samo prema svom poslu i u tom kontekstu više školskom uspjehu,
postignuću uĉenika, ne vodeći brigu o njima kao liĉnostima i pojedincima 4.
Za više od jedne trećine ispitanika nastavnici nisu dostupni za razgovor Pa ipak,
prevladava neizdiferenciran stav. Više od trećine uĉenika smatra da nastavnici s njima
ne dogovaraju obveze i odgovornosti. Gdje su komunikacija, interakcija, kao sastavnice
(školske) motivacije? Nadamo se da će netko dalje istraţivati ovdje navedeno,
ukljuĉujući I aspekt razrednika.
U tom kontekstu, indikativno je da je skoro jedna trećina uĉenika bila vrijeĊana
od strane nastavnika u zadnjih godinu dana. Što reći? „Skratio bih dnevni broj sati u
školi, te bi traţio od nastavnika da više razumijeva uĉenike i da se u školi uvede više
aktivnosti u kojima bi uĉenici sudjelovali. Ne obaziru paţnju na mene da shvatim
gradivo‖, jedna je od izjava naših ispitanika5.
3. tablica
O uporabi odgojnih sredstava
Uopće
se ne
slaţem
Nastavnici nam ĉesto prijete
kada smo nemirni na
nastavnom satu.
Škola je mjesto gdje uglavnom
osjećam strah od kazne.
U svom radu naši nastavnici
najĉešće koriste pohvalu.
Nastavnici nas ĉesto
kaţnjavaju lošim ocjenama
kada se ne ponašamo kako bi
oni htjeli.
U svom radu naši nastavnici
najĉešće koriste kaznu.

f
14

%
5.2

Ne
slaţem
se

I slaţem
se i ne
slaţem se

Slaţem
se

Potpuno
se
slaţem

f
%
28 10.4

f
84

%
f
%
f
%
31.1 86 31.9 58 21.5

56 20.7 74 27.4

70

25.9 38 14.1 32 11.9

20

7.6

40 15.3 110 42.0 66 25.2 26

6

2.2

34 12.6

12

4.4

32 11.9 120 44.4 60 22.2 46 17.0

80

9.9

20.6 68 25.2 82 30.4

Prema mišljenju nešto više od polovice naših ispitanika, nastavnici i dalje koriste
prijetnju kada su uĉenici nemirni na nastavnom satu. Štoviše, nezanemariv dio uĉenika
(više od jedne ĉetvrtine, odnosno 26% ispitanika) školu percipira kao mjesto gdje
uglavnom osjećaju strah, od kazne. A strah nije dobar odgajatelj.
Kao još jedno „zanimljivo― odgojno sredstvo u „borbi― s (ne)disciplinom uĉenika,
nastavnici koriste odavno prokušani naĉin – kaţnjavaju lošim ocjenama uĉenike kada
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se ne ponašaju kako bi oni ţeljeli, mišljenje je preko polovice ispitanika 6. Iako je stav
uĉenika o ĉestoj uporabi kazne u radu njihovih nastavnika uglavnom neizdiferenciran,
ipak nezanemarivih 40% ih smatra da je najĉešće odgojno sredstvo nastavnika upravo
kazna. A kazna je upitan „odgajatelj―.
O tome najbolje govore sami uĉenici: ―Neki nastavnici trebali bi imati više
razumijevanja u nekim stvarima kad je rijeĉ o uĉenicima.‖; ―Mislim da bi nastavnici
trebali naći neke zabavnije naĉine za uĉenje novih lekcija. Ili kada dijete ne nauĉi, ne
dati mu ocjenu jedan, već traţiti razlog zašto nije uĉilo, te mu pomoći oko toga ako
moţe. To što se neki nastavnici ponekad deru na nas, neki ponekad odlutaju s
nastave...”
MeĊutim, više od jedne trećine uĉenika smatra da nastavnici najĉešće koriste
pohvale u svom radu, o ĉemu nešto više od 40% ispitanika ima neizdiferenciran stav.
Bilo bi dobro provesti daljnja istraţivanja o uporabi (i naĉinima, vrstama) ne samo
pohvala i kazni, nego i drugih odgojnih sredstava u svakodnevnom radu osnovne i škole
općenito.
4. tablica
O suradnji u školi
Uopće
se ne
slaţem

Ne
slaţem
se

I slaţem
se i ne
slaţem se

Slaţem
se

Potpuno
se
slaţem

f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
Naši nastavnici zajedno s nama 32 11.9 70 25.9 108 40.0 40 14.8 20 7.4
uvijek jasno dogovaraju naše
obveze i odgovornosti.
Nastavnici traţe od nas da
10 3.7 28 10.4 80 29.9 88 32.8 62 23.1
pomaţemo jedni drugima kada
je to potrebno i to ne samo u
uĉenju.
Nas uĉenike nitko ne pita o
18 6.7 26 9.7 64 23.9 72 26.9 88 32.8
tome kako se osjećamo u školi.
Iako, prema mišljenju više od jedne trećine ispitanika, nastavnici ne dogovaraju
zajedno s uĉenicima obveze i pripadajuće im odgovornosti, raduje da više od polovice
uĉenika smatra da ih nastavnici potiĉu na pomaganje jedni drugima i to ne samo kda je
rijeĉ o uĉenju. OdreĊeni segmenti odgoja imotivacije u školi funkcioniraju.Pa ipak: „Neki
nastavnici nas tjeraju da radimo ono što ne ţelimo i ne moţemo, forsiraju nas, viĉu na
nas. Odnos nastavnika prema uĉeniku, više razumijevanja.‖ MeĊutim, indikativno je da
se sve više govori o „uĉeniĉkom glasu―, a iz našeg istraţivanja rezultira da skoro 60%
uĉenika nitko ne pita o tome kako se osjećaju u školi. Kao da je afektivna komponenta
još uvijek zanemarena u našim školama7.
Jedna uĉenica nam je napisala: „Da se ja pitam, napravila bih anketu.
Nastavnike bez inspiracije i ţivaca bih zamijenila novima, svjeţima. Škole bih ofarbala u
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šareno da se djeca bolje osjećaju, jer škole sa smeĊom i sivom bojom izgledaju kao
zatvori. Napravila bih teĉajeve za djecu kojoj nešto nije jasno, da im se to objasni, itd.
Izbacila bih nepotrebne lekcije koje nam nikad u ţivotu neće trebati. TakoĊer bih
oslobodila ĉitav zid da se na njemu djeca potpisuju. Napravila bih neke grupe za
priĉanje, itd. Obnovila bih klupe i uĉionice, tj. sve! Ima još puno toga, ali ne mogu više
pisati… I da dodam: djeca bi nekada mogla sebi organizirati raspored predmeta da im
bude lakše (ali ne uvijek).―
Diskusija ili … Ako vam dadu papir s crtama pišite na drugi način …
Pokušali smo ĉuti i „uĉeniĉki glas― o segmentima koje ĉine sastavni dio skrivenog
kurikuluma, ali i motivacije koja se – na razne naĉine – (ne) potiĉe upravo preko
navedenog integralnog - ĉesto zanemarenog - dijela školske (i nastavne) svakodnevice.
Iako se govori o suvremenoj koncepciji i percepciji (osnovne) škole, temeljene na
uĉenicima kao aktivnim subjektima odgojno-obrazovnog i nastavnog procesa; suradnji
svih relevantnih subjekata; odgojnoj i motivacijskoj zadaći škole usmjerenoj ka
samoaktualizaciji uĉenika kao pojedinca, razvijanju sposobnosti i kompetencija
potrebnih za svakodnevni ţivot, itd., još uvijek je - u znatnoj mjeri - prisutna i
tradicionalan percepcija (suvremene) škole temeljena na autoritarnoj orijentaciji, te
uobiĉajenim „odgojnim‖ sredstvima a kako bi se zadrţali, kontrolirali disciplina i red u
uĉionici.
Iako u većini ĉestica, moglo se primijetiti, uĉenici još uvijek imaju neizdiferenciran
stav, ipak su nam u drugima jasno ukazali na ono što bi trebalo promijeniti u
svakodnevnoj stvarnosti škole na relaciji nastavnik-uĉenik, te uĉenici meĊusobno.
Stoll-Fink (2000) navode ĉetiri najvaţnija pitanja: 1. Gdje smo sada? (procjena
inicijalnog stanja); 2. Gdje bismo ţeljeli biti u budućnosti? (planiranje); 3. Koji je najbolji
naĉin krenuti u tom smjeru? (implementacija); 4. Kako ocjenjujemo promjene koje
provodimo? (kontinuirana evaluacija). Sva ĉetiri pitanja su meĊusobno povezana i
treba ih promatrati holistiĉki.
Potrebno je – a u kontekstu (ne)mogućnosti ostvarenja motivacije u školi (iz)graditi veće meĊusobno povjerenje (izmeĊu) svih involviranih u školsku
svakodnevicu.. Voditi više raĉuna o uĉenicima kao individuama, o njihovim osjećajima.
Pruţiti im više pozornosti, povjerenja, razumijevanja. Nastavnik nije samo pouĉavatelj,
on je i motivator, facilitator, suradnik, … odgajatelj, …, ali, nadasve, ĉovjek. „Razredno
ozraĉje bi trebalo odraţavati univerzlanu ţelju za srećom. Trebalo bi biti manje bola (i
svakako ne nanešenog namjerno), više prigoda za zadovoljstvo i istinsko
prepoznavanje povezanosti izmeĊu ţeljenih sposobnosti i sreće.― (Noddings 2003: 246).
Stoga i ove Jimenezove rijeĉi iz podnaslova koje koncizno prikazuju ishod koji
bismo ţeljeli imati u našim razredima – potaknuti razmišljanje, promišljanje, kritiĉko,
divergentno mišljenje, kreativnost, originalnost, itd., što je, pak, pokretaĉka snaga ne
samo nastavnikovog, ali i vlastitog, te vršnjaĉkog djelovanja i obrazovanja. S druge
strane, pak, „ĉitanje― iz navedenoga citata moţe nas potaknuti na stalno informiranje,
izobrazbu svih odgojno-obrazovnih djelatnika o motivaciji, iznalaţenju stalno novih,
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boljih, znanstveno, teorijsko, praktiĉno utemeljenih smjernica, naĉina njenog razvijanja i
konstantne prisutnosti u (našim) školama, uĉionicama, …
Umjesto zakljuĉka
Jednom prigodom Zig Zaglar je rekao: „Kaţu da motivacija ne traje dugo. Pa ne
traje ni kupanje, zato ga i preporuĉamo svaki dan.”. Stoga, pomjerimo se s koncepta
koliko su motivirani uĉenici ka konceptu kako motiviramo uĉenike.
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BILJEŠKE
1. Uporabom rijeĉi „div― oĉita je aluzija na izvrstan i koristan tekst Spajić-Vrkaš, V. 2008.
Pedagoški zanemaren div: kultura odgojno-obrazovne ustanove kao ĉimbenik i mjerilo
njene uĉinkovitosti. U: I. Visković (ur.), Mirisi djetinjstva: koncepcije, pristupi i programi
predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, zbornik radova, 14. dani
predškolskog odgoja Ţupanije splitsko-dalmatinske. Makarska: Djeĉji vrtić „Biokovsko
zvonce―. 44-52
2. Osmog razreda, jer u Hercegovaĉko-Neretvanskoj Ţupaniji jo nema generacije koja
završava deveti razred obrazovnom reformom uvedene tzv. „devetoljetke―, budući da je
reforma osnovnog obrazovanja u našoj Ţupaniji poĉela kasnije nego u drugim krajevima
Federacije.
3. Zainteresirani ĉitatelj moţe dobiti detaljniji uvid u cjelovite rezultate istraţivanja
izravno kod autorica ovoga rada.
4. Iako su nastavnici razredne, odnosno predmetne nastave koji su sudjelovali u ovom
israţivanju, rekli da im je ovo vaţan pokazatelj dobre škole.
5. Stoga ovdje, a i kasnije u ovom radu, koliko su nam to dopustile objektivne
mogućnosti, navodimo neke od izjava uĉenika, taj zanemareni „uĉeniĉki glas―, kojima je,
u okviru istraţivanja, dana mogućnost davanja anonimnih, otvorenih izjava o glavnim
segmentima sadrţanim u ovdje prezentiranim subskalama, te neke od poruka koje su
uputili nadleţnim ustanovama.
6. Rekli bismo, s osvrtom na poĉetne skale empirijskog dijela istraţivanja, autoritarnost
će teško izaći iz škole, ali odgoj iz nje svakako izlazi ili, bradbury-jevskim rjeĉnikom
reĉeno, parafrazirano: „… puk je prestao ĉitati (motivirati, nadodala S.P.) sam od svoje
volje―.
7. Nismo razmatrali uzorak uĉenika s aspekta spola i uspjeha u školi. Stoga bi bilo
dobro dalje istraţivati ovdje navedene segmente odgojnog rada u osnovnim školama.
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MOTIVÁCIÓ AZ EGYES TANTÁRGYAKBAN - MOTIVACIJA U
POJEDINIM NASTAVNIM PREDMETIMA
Földvári István: HOGYAN TEREMTJÜK MEG A MOTIVÁLATLANSÁGOT A
JELENLEGI IRODALOM ÉS NYELVTAN TANANYAGOKKAL?
FÖLDVÁRI ISTVÁN – PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI
ISKOLA, MAGYARORSZÁG
foldvari2012@gmail.com
Összefoglaló
―Ne csodálkozzunk, ha a szövegszerkesztő és a táblázatkezelő használatának
bemutatása ma már egyetlen gyereket sem hoz lázba. Ettől senki sem fog erre a
pályára menni, az alapoktatást sürgősen modernizálni kell‖ – nyilatkozta nemrég a
magyarországi informatika-oktatás állapotáról az Informatikai, Távközlési és
Elektronikai Vállalkozások Szövetségének (IVSZ) elnöke, Laufer Tamás.
A magyar nyelv és irodalom oktatásában hasonló problémákat figyelhetünk meg:
folyamatosan csodálkozunk azon, hogy a középiskolás diákok motiválatlanok, ha a
klasszikus olvasmányokról vagy a nyelvtan tananyagról van szó. A szakma nem
hajlandó szembenézni azzal, hogy motiválatlanságukról részben a tanmenetek
összeállítói tehetnek, a diákok számára jó néhány téma, szerző és feldolgozási mód
anakronisztikus és mai nyitott világunkban értelmezhetetlen.
Az előadás során érintünk néhányat az információs társadalom kihívásaival nem
kompatibilis magyarországi irodalom és nyelvtan oktatás szerkezeti hibái és tartalmi
kérdőjelei, hiányosságai közül. Bebizonyítjuk, hogy a legújabb fejlesztésú tananyagok,
tankönyvek valójában nem nyújtanak megoldást a problémára. Feltesszük a kérdést,
hogy vajon mennyit érdemes változtatnunk a tananyag mennyiségén és összetételén
annak fényében, hogy bizonyos kompetenciákkal a középiskolákba beérkezők egész
egyszerűen nem az elvárt szinten rendelkeznek, valamint egy mai tizenéves már más
módon és más tartalmakat fogyaszt, mint akár egy évtizeddel ezelőtti elődei.
Ahhoz, hogy megteremtsük a diákok pszichológiai ráhangolódását a tananyagra,
meg kell értenünk ismeretbefogadást vezérlő motivációikat is. Az irodalom területén
beszélünk a legutóbbi évtized könyvsikereit működtető panalekről, kutatjuk a
tinédzserlét pszichológiájának lenyomatait a legolvasottabb népszerű irodalmak
körében, és áttekintjük, hogy találhatnak-e kapcsolódási pontokat érdeklődési körük és
a jelenlegi tananyag között. Feltérképezzük, milyen tematikai ismétlődések és a
tanulóktól jobbára elvárt passzív befogadás miatti ―üresjáratok‖ keletkeznek egy tanév
menetében – próbára téve a legmotiváltabb diákokat is.
Kulcsszavak: motiválatlanság, információs társadalom, értelmezhetetlen témák,
népszerű irodalom
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HOW THE STUDENTS BECOME UNMOTIVATED BY THE LITERATURE AND
GRAMMAR CURRICULUM?
The classic readings or the traditional grammar curriculum can‘t motivate the
high school students. The teachers do not face up to it, that the information society, the
coursebooks and the teachers cause it too. For the students quite a few topics and
author‘s process are anachronistic and today's open world uninterpretable.
We list it the mistakes and deficiencies of the Hungarian literature and grammar
curriculum. We ask the question, worthy to make change in on the quantity of the
curriculum. Let us not forget it, a today's teenager takes other contents than his
predecessors. We talk about the secrets of the bestsellers of the latest decade. Can we
agree the topics motivating the today's students and literary solutions in the classic
literature?
Keywords: unmotivated students, information society, uninterpretable topics, popular
literature
Bevezetés
―Ne csodálkozzunk, ha a szövegszerkesztő és a táblázatkezelő használatának
bemutatása ma már egyetlen gyereket sem hoz lázba. Ettől senki sem fog erre a
pályára menni, az alapoktatást sürgősen modernizálni kell‖ – nyilatkozta nemrég a
magyarországi informatika-oktatás állapotáról az Informatikai, Távközlési és
Elektronikai Vállalkozások Szövetségének (IVSZ) elnöke, Laufer Tamás. (Torontáli
2013)
A magyar nyelv és irodalom oktatásában hasonló problémákat figyelhetünk meg:
folyamatosan csodálkozunk azon, hogy a középiskolás diákok motiválatlanok, ha a
klasszikus olvasmányokról vagy a nyelvtan tananyagról van szó. A szakma nem
hajlandó szembenézni azzal, hogy a diákok motiválatlanságáról részben a tanmenetek
összeállítói tehetnek, hiszen számukra jó néhány téma, szerző és feldolgozási mód
anakronisztikus és mai nyitott világunkban értelmezhetetlen.
Az előadás során érintünk néhányat az információs társadalom kihívásaival nem
kompatibilis magyarországi irodalom és nyelvtan oktatás szerkezeti hibái és tartalmi
kérdőjelei, hiányosságai közül. Bebizonyítjuk, hogy a legújabb fejlesztésú tananyagok,
tankönyvek valójában nem nyújtanak megoldást a problémára. Feltesszük a kérdést,
hogy vajon mennyit érdemes változtatnunk a tananyag mennyiségén és összetételén
annak fényében, hogy bizonyos kompetenciákkal a középiskolákba beérkezők egész
egyszerűen nem az elvárt szinten rendelkeznek, valamint egy mai tizenéves már más
módon és más tartalmakat fogyaszt, mint akár egy évtizeddel ezelőtti elődei.
Ahhoz, hogy megteremtsük a diákok pszichológiai ráhangolódását a tananyagra,
meg kell értenünk ismeretbefogadást vezérlő motivációikat is. Az irodalom területén
beszélünk a legutóbbi évtized könyvsikereit működtető panalekről, kutatjuk a
tinédzserlét pszichológiájának lenyomatait a legolvasottabb népszerű irodalmak
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körében, és áttekintjük, hogy találhatnak-e kapcsolódási pontokat érdeklődési körük és
a jelenlegi tananyag között. Feltérképezzük, milyen tematikai ismétlődések és a
tanulóktól jobbára elvárt passzív befogadás miatti ―üresjáratok‖ keletkeznek egy tanév
menetében – próbára téve a legmotiváltabb diákokat is.
Nem gondolom, hogy egy ilyen terjedelmű írásban választ kellene adnom a ma
oktatását az Internet és az informatika irányából érő kihívásokra, illetve a fenti témákat
részletesen ki lehetne dolgozni – kérdéseket azonban megfogalmazhatunk.
Közösségi tudás
―Az olvasás nem más, mint hogy együtt gondolkodhatunk nálunk értelmesebb
emberekkel‖ – írja egy helyen Kurt Vonnegut. Legalább is így emlékszem, ha pedig
tévedek (nem ő volt vagy nem szó szerint idéztem), majd kijavít az Internet bölcs
közössége. Vagy másképpen szólva: így is megoldhatnám a hivatkozást: (Google).
A pontos hivatkozás elhagyásával szeretném demonstrálni, hogy az
információgyűjtés technikái végérvényesen változni látszanak. Kénytelen vagyok (csak
egyetlen alkalommal) ezzel a fogással élni, mert a továbbiakban azt szeretném
tanácsolni, hogy tekintsünk a középiskolás irodalom és nyelvtan tananyagra és
egyáltalán az információhoz való hozzáférés motivációira, technológiai lehetőségeire
azoknak a diákoknak a szemszögéből, akiktől tananyagaink elsajátítását várjuk 2013ban. Az elmúlt években az IT-ipar a tartalomszolgáltatás egészen újszerű távlatait
nyitotta meg, a digitalizáció és az Internet segítségével (amelyek lehetővé teszik a
másolást és a többszörözést minden korábbinál problémamentesebb és
költséghatékonyabb módon) átrendezte a filmipar és a zeneipar erőviszonyait, és
ugyanerre készül a televíziós műsorszolgáltatás piacán is (Apple TV, Google TV).
Robin Sloan: Penumbra úr nonstop könyvesboltja című regényében arról ír, ami
mindannyiunk szeme előtt zajlik a tudásmegosztás világában, és amelyről előbb-utóbb
az oktatás világában is reagálni kell. Sloan bestsellere olvasmányos formában hozza az
összeesküvés-elméleteken alapuló irodalmi művek (a Foucault-ingától a da Vinci-kódig)
legfontosabb paneljeit és fordulatait – ám modernizált, aktualizált, könnyen emészthető
formában. A főhős MacBookján keresztül kapcsolódik a világhoz, és ez a technikai
eszköz lesz a legfőbb ―fegyvere‖ is, amit a kódfejtés során használ, mindemellett a
Google által hozzáférhetővé tett információk és az óriáscég irdatlan számítási
kapacitása segíti próbatételei közben.
És épp ez az, amit észre kell vennünk – az Internet és a Google keresője
(természetesen némi nyelvtudással kiegészítve) mára megteremtette a mindenki
számára hozzáférhető tudás lehetőségét. Gyengül a (fizikai valóságukban kiadásra
kerülő) könyvek és a (hagyományos értelemben vett) oktatási intézmények szerepe a
tudásátadásban, ezek Sloan könyvében már kifejezetten a Foucault-inga és a da Vincikód zárt és titkos szektáinak megfelelői, mivel az információ áramlása egész
egyszerűen könnyebb és szélesebb körű lehet a modern technika használatával.
Ha az oktatás oldaláról tekintünk erre az új tudásmegosztó metódusra,
természetesen azt kell mondanunk, hogy a netes bölcsesség még nem is fiatal-, inkább
―csecsemőkorú‖, ezért az interneten bőven több a tévedés és a leegyszerűsítés, mint a
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hasznosítható és verifikált tudás, de azt észre kell venni, hogy a folyamat
megállíthatatlan. Egy példán keresztül bemutatva: nemrég egy konferencián az ELTE-n
a 2000-es években írt irodalom és nyelvészet szakos hallgatók szakdolgozatait
elemezte egy kolléga. Megemlítette, hogy bár hivatkozásként még senki sem használta
a wikipédiát, de utalások már történtek a közösségi enciklopédia szócikkeire. Az egyik
hozzászóló az előadás értékelésében külön kitért arra, hogy a wikipédia használata
még ilyen formában is egész egyszerűen elfogadhatatlan, és ezt nem vitaindítónak
szánja, erről kár több szót ejteni. Úgy gondolom, hogy tudósként nem tudomást venni
az Internet létezéséről, a következő nemzedék szemünk előtt formálódó új tudásszerző
stratégiáiról olyan szemléletmód, amit követve könnyen lábjegyzetté válhatunk a
tudománytörténetben. Az egyetlen követhető megoldás a javasolttal szemben: ha
találunk egy helytelen, kidolgozatlan szócikket, akkor fel kell tölteni a helyére egy helyes
szócikket. (Ez egyben talán a leghatékonyabb módja lenne annak is, hogy rávezessük a
wikipédia használóit a hivatkozások korrekt használatára.) Elzártság és lekerekítettség
helyett a hozzáértő agyak gridszerű ―összekapcsolódása‖, a tudás ―nyílt forráskódja‖ a
jövő útja. Sorban nyílnak az internetes egyetemek, a gyógyszergyárak
másodpercenként több billió (!) számítás elvégzésére alkalmas komputerek
segítségével keresik a rákbetegségek gyógyításában felhasználható molekulákat, egyre
gyakrabban a bolygó átellenben lévő pontjain működő felsőoktatási intézmények közötti
információcserék, a tudásklaszterek.
Az Internet adta lehetőségekkel gyakran annyira nem vagyunk tisztában, hogy
elképzelni sem tudjuk a fiatalabb generáció motivációit, miközben használja azt. Amit a
szerzői jog megsértéseként jogi ügyként azonosítanak a jogok birtoklói, az (itt most nem
a DVD-másolásra gondolok természetesen, hanem az értelmes információ
áramoltatására) az ő szemszögükből nézve a tudás birtoklásáért folytatott
szabadságharc. Ők már értik, hogy a világ már megváltozott, míg a jogok birtokosai
még azért küzdenek, hogy nehogy egyszer majd megváltozzon. Nem ragálnak, hanem
szeretnék elejét venni valaminek, ami már megtörtént.
2013 januárjában nagy port vert fel egy Aaron Swartz nevű fiatal programozó, az
RSS 1.0 információs szabvány kifejlesztőjének öngyilkossága, aki a JSTOR
tudományos adatbázisból az MIT hálózatán keresztül négymillió dokumentumot töltött le
és tett közzé. ―Swartz azzal érvelt, hogy ezek a dokumentumok közérdekűek, és abból
profitál a legtöbbet a tudomány, ha bárki elérheti őket. Azzal is érvelt, hogy a
kutatásokat általában az adófizetők pénzéből finanszírozzák.‖ (Laza 2013) Az aktivista
2008-ban az általa alapított Guerilla Open Access mozgalom indokait az alábbiakban
foglalta össze:
―Az információ hatalom. De mint minden hatalomnál, itt is vannak olyanok, akik
meg akarják tartani magukat. A világ több évszázad alatt felhalmozott tudományos és
kulturális örökségét egyre inkább digitalizálják, majd magánvállalatok teszik rá a
kezüket. A leghíresebb tudományos eredményeket bemutató dolgozatokat szeretnéd
elolvasni? Nem kevés pénzt kell küldeni olyan kiadóknak, mint a Reed Elsevier.
[..] Ti, akik hozzáfértek ezekhez az erőforrásokhoz – hallgatók, könyvtárosok,
tudósok –, privilégiumot kaptatok. Megetetnek titeket a tudás lakomáján, míg a világ
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többi része ki van zárva. De nem kell megtartanotok, sőt, erkölcsileg nem tarthatjátok
meg ezt a privilégiumot magatoknak. Kötelességetek megosztani a világgal.
Csináljátok is: jelszavakat cseréltek a kollégákkal, letöltitek, ha egy barát kér
valamit – de ezek az akciók sötétben, rejtve folynak. Lopásnak vagy kalózkodásnak
hívják, ha megosztjátok a tudást, aminek az erkölcsi megfelelője az, ha valaki ellop egy
hajót, és meggyilkolja a legénységét. Pedig a megosztás nem erkölcstelen, hanem
erkölcsi kötelesség. Csak a kapzsiságtól elvakultak nem hajlandóak barátjuknak egy
másolatot készíteni.‖ (Laza 2013)
Bizonyos kompetenciákkal nem az elvárt szinten rendelkeznek
A tudás elérhetőségének az ellenőrizetlenség és esetlegesség mellett (bár ez
ügyben érdemes összehasonlítani egy angol és egy magyar nyelvű szócikket)
természetesen vannak olyan árnyoldalai is, mint a szerzői jogok semmibe vételének
egy speciális lehetősége, mely a ctrl C – ctrl V billentyűkombináció révén csábítóan
könnyű lehetőséggé vált a ma diákja számára. Ezt a jelenséget talán kezelni lehetne az
otthon elkészítendő feladatokkal szemben támasztott mai, az egyéni gondolatok és a
szerzői jogok, az idézés szabályainak tiszteletben tartása kapcsán megfogalmazott
jogosan maximalista igényeink fokozatos elfogadtatásával, átformálásával. Például
kezdetben elvárhatnánk, hogy ha már úgyis a neten tájékozódik a diák, akkor ne
elégedjen meg az első egy-két Google-találattal, indokolja meg választását, gondolja
tovább az idézett szövegrészeket és így tovább, fokozatosan közelítve a tudományos
írásművekkel szemben támasztott igényekhez. Az ugyanis nyilvánvaló, hogy a Googleról nem tudjuk, de nem is érdemes leszoktatnunk a diákokat. Sőt, amondó vagyok, hogy
inkább külön órákon kellene azzal foglalkoznunk, hogyan tudunk eredményesen
keresni, mert korántsem elég árnyalt az a feltevés, hogy az IT-forradalom közben és
után született korosztály különleges kompetenciákkal rendelkezne a számítógép és
internethasználat közben!
Az olvasási és tanulási kompetenciák hiányáról könyvtárnyi szakirodalom
értekezik, így most nem ezeknek a sorát szeretném szaporítani. Hiányos kompetencia
alatt a következőre gondolok. Az egyik órámon egy másodikos középiskolás osztály
tagjaival – feje tetejére állítva az addigi szabályokat – elővetettem mobiltelefonjaikat, és
ötöst ígértem annak, aki először választ talál a következő kérdésre: ―Melyik amerikai
filmben hívták Harry Potternek a negatív főhőst?‖ A huszonnyolc fős osztályból
huszonheten képtelenek voltak a 45 perc során kikeveredni a J. K. Rowling-féle Harry
Potter-könyvek és filmek generálta webes találatok káoszából, mindössze egyikük talált
rá (egy újabb információ közlése után, hogy fekete-fehér filmről van szó) a megoldásra,
Az élet csodaszép című James Stewart mozira.
„Mi a Google-nál azon dolgozunk, hogy a technológiát majdnemhogy „agyhalottegyszerűvé‖ tegyük‖ – nyilatkozta nyilatkozta a Times-nak a Google egyik vezető
beosztottja, Alan Eagle (bezzeganya.postr.hu), s valóban, nehezen lehetne elképzelni
egyszerűbb keresési technikát, mint amellyel a hétköznapi felhasználók szembesülnek
a Google használata során, ám a kereső algoritmus dolgát némi összeszedettséggel, a
keresés kulcsszavainak átgondolásával megkönnyíthetjük. (A lényegkiemelés
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képességének elsajátítása, a megfelelő keresőkifejezések használata tehát a
tanulásmódszertanok egyik legfontosabb területe lehetne.)
Más módon és más tartalmakat fogyasztanak
Példánk egyúttal átvezetés is ahhoz a megállapításunkhoz, hogy a
legmélyrehatóbb hatást az Internet a figyelem irányítására gyakorolja, arra, hogy milyen
információt találhatuk meg egyáltalán és így mit érdemes keresnünk. Maga az
információkeresés és –cserélés igénye nem hiányzik a diákokból, bár sokszor szoktunk
erre panaszkodni. Valójában arról van szó, hogy nem azt keresik és osztják meg
egymással, amiről mi, a tananyagok fejlesztői, oktatói és számonkérői úgy gondoljuk,
hogy fontos.
―A (2013. augusztus 17-18-ra eső) hétvégén egymást követően megszakadt a
Google keresőszolgáltatása és órákon át nem lehetett hozzáférni a Microsoft emailjéhez, az Outlook.com-hoz. A Google-szünet miatt 40 százalékkal visszaesett az
internet forgalma.‖ (inforadio.hu)
2012-ben Magyarországon a figyelem leginkább a következő témákra irányult a
Google szokásos évenkénti, országok szerinti bontásban közzétett listája alapján
(természetesen a keresőknek meghatározhatatlan hányada tartozott a diákok közé, de
a témák alapján sejthető, leginkább mi tematizálta kereséseiket).
(olcsoweboldal.hu)
1, Való Világ 5
2, Olimpia 2012
3, Megasztár
4, Bérkalkulátor
5, Éden Hotel 2
6, Ryanair
7, Pöttyös
8, Whitney Houston
9, Erzsébet utalvány
10, Bándy Kata
Sajátos lenyomata ez a lista 2012 magyar valóságának, közéletének. A Való
Világ 5, a Megasztár és az Éden Hotel 2 jórészt az önismerettel, az önkontrollal és a
közösségi dinamika működésével kapcsolatos attitűdök kialakulásában játszottak
minden bizonnyal jelentős szerepet, tematizálták a műsorok másnapján zajló
beszélgetéseket. A Bérkalkulátor, a Ryanair és az Erzsébet utalvány a gazdasági
helyzet okán kerültek az érdeklődés középponjtába, Whitney Houston a celeb halál által
kiváltódó borzongásigényt elégítette ki, míg a Bándy Kata-ügy a közbiztonság állapota
miatti döbbenetet váltotta ki a társadalomból. A Pöttyösre, előkelő helyezése miatt úgy
tűnik, valóban Hungarikumként tekinthetünk. Közös jellemzőjük a valamilyen
szempontból magas ingerküszöb.
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A legújabb fejlesztésú tananyagok, tankönyvek valójában nem nyújtanak
megoldást
Az ingerküszöböt a tananyagfejlesztők is igyekeznek magasabbra tornázni, mert
megfigyelték, hogy a diákokat egyre nehezebb lekötni és motiválni. Meggyőződésem
azonban, hogy nem értették meg, valójában miért. A 90-es években elkezdtek feltűnni a
magyar tankönyvpiacon a külföldi mintára színes ábrákkal ellátott, lazább tördelésű,
egyre alaposabban meghúzott törzsszövegű, a tankönyv és a munkafüzet határait
feladatok segítségével összemosó tankönyvek. Az angol nyelvkönyvek köréből induló
metódust mára magukévá tették a történelem vagy a magyar nyelv és irodalom
tantárgyak legkonzervatívabbnak gondolt tankönyvszerzői és kiadói is. Ez azonban
csak annyi eredménnyel járt, hogy a tankönyvek egymásra licitáltak abban, hogy minél
kevesebb hasznosítható anyagot, minél több, az internet létezésére rácsodálkozó, és
ezen a szinten elakadó ―álfeladatot‖, újabb és újabb színes szövegdobozokat
zsúfoljanak a tankönyvi oldalakra. (Egy példa a Mohácsy-féle 10. évfolyamos irodalom
tankönyv Robinson Crusoe-ról szóló részében, ahol egy könyvborítót ábrázoló
bélyegméretű kép mellett (!) a következő feladat szerepel: ―Nézzük meg a képeskönyv
belső
oldalait
is
az
alábbi
weblapról
kiindulva:
www.bis.unioldenburg.de/retrodig/buch.php?id=‘0354‘‖) (Mohácsy 2007: 22)
Kérdések: Vajon nevezhetjük-e tananyag modernizálásnak azt, ha nem magához
a feldolgozandó anyaghoz nyúlunk (szelektálunk és kiegészítünk, frissítünk)? Attól
modern egy tananyag, hogy DVD-ről vagy Internetről tölthető be, okostáblán vagy
speciális szoftverrel futtatható vagy ha a tudomány legújabb eredményeit dolgozza fel?
Modern-e a tananyag, ha a technika izgalmas lehetőségeit unalmas feladatok
végrehajtatására használja? Modernebb-e például egy mássalhangzótorlódásról szóló
netes tananyag, amely gyakorlatilag megismétli a korábbi tankönyvek anyagait, mint
mondjuk a szépirodalom és az értéktelen ponyva közti különbség nyelvi dimenzióinak
tárgyalása, a mesterséges intelligencia és a nyelv kapcsolatának kérdései, a
befolyásolás technikáinak felismerése a reklámnyelvben, az ellenük való védekezés
lehetőségei és hasonló témák – akár ―hagyományos‖ módon feldolgozva?
A magyarországi irodalom és nyelvtan oktatás szerkezeti hibái és tartalmi
kérdőjelei
Kérdések: Mivel magyarázható, hogy az általános iskolás irodalom és nyelvtan
tananyagok bizonyos részei ismétlődnek a középiskolában – az ismétlődéskor eleve
érdektelenséget kiváltva a diákokból? Érdemes-e változtatnunk – és ha igen, akkor
mennyit – a tananyag mennyiségén és összetételén? Érdemes-e ragaszkodnunk az
irodalomtörténet lineáris feldolgozásához, és annak időben felénk közelítő
módszeréhez? Nem fontolandó-e meg, hogy az olvasás puszta megszerettetésére
―feláldozzunk‖ általános iskolai (majd akár középiskolai) anyagrészeket, vállalva azt is,
hogy ez adott esetben személyre szabott olvasmánylistát jelent egy-egy diák esetében,
hiszen figyelembe veszi érdeklődésüket? Nem érdemes-e ebből következően esetleg
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belátni azt is, hogy az olvasás megszerettetésére már nem alkalmazhatók azok a
klasszikusok, amelyek néhány évtizeddel ezelőtt még képesek voltak betölteni a nekik
szánt szerepet? Ne tegyünk-e engedményeket kezdetben a minőség rovására azért,
hogy a diák a saját szintének megfelelő olvasmányélményektől kezdjen építkezni a
színvonalasabb művek irányába, ahelyett, hogy a jóval magasabb kognitív
képességeket elváró irodalom ―falába‖ ütközve végleg lemondjon az olvasás
élményéről? Ne tegyünk-e engedményeket a klasszikusokkal kapcsolatban a
tekintetben, hogy csak kiemelt részek elolvasását várjuk el a diákoktól a teljes mű
helyett? Milyen következményekkel járna, ha nem a megszokott, logikus blokkokba
rendeznénk a tananyagot (életrajz, általános információk a szerző írásművészetéről,
korszakok, konkrét művek), hanem az elemző eszmecsere logikáját követnénk, tehát
például az életrajzi adatokból annyi szerepelne az anyagban, amennyi a
műértelmezéshez szükséges, és anekdotaszerűen épülnek be a mondanivalóba?
―Milyen sebességgel olvasunk egy könyvet? Melyik résznél unják meg legtöbben
az olvasást? Ezeket mind tudják rólunk az e-olvasók, az adatok pedig jól jönnek a
kiadóknak.
Radikális változást hoztak a könyv – kiadó – olvasó kapcsolatban az ekönyvolvasók: az olvasás megszűnt intim tevékenységnek lenni. Az e-readerek
adatokat gyűjtenek olvasási szokásainkról, és ezeket el tudják juttatni a
forgalmazókhoz, akik fel tudják használni őket.‖ (hvg.hu) Miért ne használhatnánk a
technikát a személyiségközpontú tananyagok működtetésekor? (Természetesen
tisztában vagyok azzal, hogy ennek anyagi, tárgyi és személyi feltételei is hiányoznak –
ám elméletben érdemes eljátszani a gondolattal, hátha a felvetés használható
megoldást ihlet.)
A diákok pszichológiai ráhangolódása a tananyagra
Kérdések: Abban a korszakban, ahol a másodperc törtrésze alatt találhatnak a
diákok olyan, az olvasásnál jóval könnyebben befogadható tartalmakat, amelyek iránt
érdeklődnek, s amelyek az ő ―nyelvüket‖ beszélik, milyen eséllyel keltheti fel az
érdeklődésüket az ókor, a reneszánsz, a felvilágosodás stb. korspecifikus művészete?
Tisztában vagyunk vele, hogy olyan anyag elsajátítása közben várjuk el az olvasással
szembeni pozitív attitűdöt a diákoktól, amely tematikájában számukra jelentős részben
értelmezhetetlen? Tudjuk, hogy ahol mi a művészeti elvek, technikák folyamatos
fejlődését igyekszünk bemutatni, ott ők általában egy adott megoldás vagy eszme
korszerűtlenségét, ezáltal hiteltelenségét érzékelik?
Vegyünk egy példát! Az irodalom tananyag nem kis része foglalkozik a haza
védelmének szükségességével, az általában vett hősiességgel, a legszélsőségesebb
helyzetben is helyt álló, önfeláldozó katona vagy harcos figurájával, a háborúk, az
emberveszteség megindokolhatóságával, sőt elvárhatóságával, ha az valamely nemes
cél érdekében történik (ellenállás a zsarnoksággal szemben stb.) A jelen Európájában –
szerencsére – ezek a kérdések már a középiskolából ezekben az években kilépő
diákok számára is körülbelül annyira tűnnek élőnek, mint egy első világháborús
katonaruha valamelyik múzeumban.
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Az Interneten ennek megfelelően nemrég megjelent egy gyorsan és többféle
változatban (legtöbbször egy idős férfi képe mellé írt szövegként) a következő mondat,
amely jelzi: kezdünk olyan távolságra kerülni a legutóbbi világégéstől, amely lehetővé
teszi, hogy akár swifti iróniával, felülről tekintsenek a felnövekvő korosztályok a
háborúra és a vérontásra, mint emberi tevékenységre és függetlenítsék az indokoktól
és okoktól. ―When I was your age I didn‘t go backpacking around Europe, I bombed the
shit out of it.‖ Varró Dániel elsőre bátornak tűnő, átgondolva logikus versére emlékeztet
ez a megoldás, amelyben arról ír, hogy jobb költő, mint az elődei, de ugyanilyen
természeten, hogy az utána következők még jobbak lesznek. Nem csupán az irodalom
fejlődéséről van szó, ne feledkezzünk el itt sem az Internet létezésének hatásairól:
lassan bármilyen témában önmagunk mestereivé válhatunk a közösségi tudás
birtokába jutva.
Nem akarom sem ezzel a példával, sem pedig a korábban leírtakkal azt a
benyomást kelteni, hogy mindezek már a diákok többségét jellemzik, de az egészen
biztos, hogy a vázolt jelenségek már léteznek és gyorsan terjedve arra fognak minket
kényszeríteni, hogy alapjaiban tervezzük át az oktatást a tudásátadás technológiájától
kezdve a tartalmakon át a szerzői jogi kérdésekig.
Tudomásul kell vennünk, hogy a legtöbben nem azért csatornázódnak be az
olvasók közé, mert érzékelik a nyelvi finomságokat vagy értékelik egy adott korszak
írójának, költőjének szakmai kvalitásait. A téma ejti őket rabul – ráadásul az életkori
sajátosságaiknak és szellemi, érzelmi érettségüknek megfelelő módon feldolgozott
témák. A mai diák nem fogja elolvasni az Íliászt, a termopülai hősök sírfelirata is untatja,
de rajong a 300 című filmért. Emészthetetlen számára Az ifjú Werther szenvedései, de
esetleg megérinti az emo ―filozófiája‖. A Vörös és feketében a szerelmi szál érzelmi
túltöltöttsége kelti fel az érdeklődését, a társadalomrajzra vonatkozó megjegyzéseket
csak megtanulja, de párhuzamokat az olvasottakkal már nem feltétlenül fedez fel az őt
körülvevő világban. Az önmegvalósítás évtizedében, ahol végignézheti, ahogy a
tehetség szikráját is nélkülöző emberek egyik valóságshowból a másikba szédülnek,
értetlenül áll Csokonai vagy Kafka ―élhetetlensége‖ előtt.
Kapcsolódási pontok a diákok érdeklődési köre és a jelenlegi tananyag között
Minél több ilyet kell találnunk, legalábbis az oktatásnak abban a fázisában, amely
mintegy átvezetőként szolgálna a már jelzett személyiségközpontú megközelítés és a
mostani tananyagból meghagyható részegységek között.
Kérdés: Melyek az évtized könyvsikereit működtető panelek (a főhős
személyisége, pozíciója a közösségben és élettörténete, fordulat a hős életében,
próbatételek, barátok, mesterek, a főgonosz stb.)?
A 2000-2010 közötti évtized legsikeresebb könyveinek toplistájának
élmezőnyében gyakorlatilag nem találunk mást, mint J. K Rowling, Dan Brown és
Stephanie Meyer könyveit. Ezek átvizsgálása választ adhat az előbbi kérdésre. Fel kell
térképeznünk őket abból a szempontból, hogy hol találjuk meg bennük a tinédzserlét
pszichológiájának lenyomatait. Ugyanakkor fel kell térképeznünk a mostani
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tananyagokat is, hogy ezekben is kapcsolódási pontokra találjunk, és minimálisra tudjuk
csökkenteni a motiválatlanság, a passzív befogadás miatti ―üresjáratokat‖.
Irodalomjegyzék
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Vodopija Irena, Krumes Šimunović Irena: DRAMSKI MOTIVACIJSKI POSTUPCI U
NASTAVI MATERINSKOGA JEZIKA
UĈITELJSKI FAKULTET U OSIJEKU, HRVATSKA
ivodopija@ufos.hr
Saţetak
U radu je rijeĉ o dramskim postupcima u nastavi (ponajprije)
materinskoga/hrvatskoga jezika. Dramski postupci motivacijsko su sredstvo u bilo kojoj
etapi nastavnoga procesa koje mijenja razrednu atmosferu ĉineći je opuštajućom i
poticajnom za dalje aktivnosti ne samo za uĉenike nego i za uĉitelje. Dramski postupci
mogu biti igre, vjeţbe ili tehnike, a u radu će biti prikazani u nastavi ovjereni oblici koji
potiĉu suradniĉko uĉenje, aktivnosti i kreativnost. Dramskim se postupcima dijete
motivira na uĉenje novoga, ali se njima takoĊer produbljuju već steĉene spoznaje. U
suoĉavanju s novim sadrţajima dramskim se postupcima u djeteta razvija pragmatiĉna
uloga jezika pa time i usmena i pismena komunikacija. Linearnim i holistiĉkim dramskim
pristupom u djeĉji se spoznajni svijet unose sadrţaji svih podruĉja nastave
materinskoga jezika, a imanentno i jezikoslovni sadrţaji.
Kljuĉne rijeĉi: motivacijski postupci, materinski jezik, nastava hrvatskoga jezika,
dramski pristup, pragmatiĉna funkcija jezika
DRAMA AS A MOTIVATION PROCESS IN THE LEARNING OF MOTHER TONGUE
Abstract
This article discusses drama methods that can be used as a motivation process
in Croatian language learning. Drama methods create a relaxing and stimulating
learning atmosphere in every stage of educational process in the classroom. These can
be plays, exercises and techniques that encourage cooperative learning, creativity and
written as well as oral communication. This paper will present verified drama
procedures. These methods motivate children to learn new things as well as improve
the already acquired knowledge. Pragmatic function of language can be developed by
using drama techniques with children. Linear and holistic drama approach enable
children to accept new elements in all areas of teaching Croatian especially linguistics
activities.
Keywords: motivational processes, mother tongue, Croatian language, dramatic
approach, pragmatic function of language
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1. Uvod
Naslovnom sintagmom obuhvaćen je pojam motivacije koji je ovom prilikom
potrebno razjasniti. Pojam motivacije shvaćen je kao priprema bilo koje aktivnosti u bilo
kojem dijelu nastavnoga procesa. Motivaciju ne motrimo samo kao poĉetnu etapu
nastavnoga procesa nego kao poticaj koji moţe prethoditi odreĊenoj aktivnosti tijekom
bilo koje daljnje etape nastavnoga sata.
„Vaţno obiljeţje nastavnih umijeća potrebnih za uspostavu pozitivnog razrednog
ugoĊaja je kako najbolje potaknuti uĉeniĉku motivaciju za uĉenje. Kad je rijeĉ o
uĉeniĉkoj motivaciji, valja razlikovati tri najvaţnija utjecaja na uĉeniĉku motivaciju u
razredu. To su unutarnja motivacija, vanjska motivacija i oĉekivanje uspjeha.― (Kyriacou
1997: 101) Vanjska se motivacija javlja još pod nazivom heteronomna, ekstrinziĉna, a
unutrašnja kao autonomna, intrinziĉna. U školskom kontekstu ponajprije se javlja
vanjska motivacija. Odnosno, nastavnik nalazi poticaje koji uĉenike navode na
aktivnost, a pritom je odreĊen smjer i trajanje motivacije. Takva motivacija ukljuĉuje i
neku vrstu dobitka (pohvala, nagrada,ocjena). „Izvanjska motivacija znaĉi sudjelovanje
u stanovitoj aktivnosti kako bi se postigao neki ţeljeni cilj ili svrha izvan aktivnosti
Sudjelovanje u aktivnosti je stoga sredstvo da se postigne neki drugi cilj (npr. roditeljska
ili nastavnikova pohvala, školska kvalifikacija, poštovanje i divljenje školskih kolega ili da
se izbjegnu neugodne posljedice neuspjeha).― Kyriacou takoĊer kaţe: „Unutarnja
motivacija znaĉi koliko će uĉenici sudjelovati u nekoj aktivnosti kako bi zadovoljili svoju
znatiţelju i zanimanje za nastavno gradivo koje se tumaĉi kako bi razvili kompetenciju ili
sposobnosti u odnosu na zahtjeve koji se pred njih postavljaju, zbog sebe― (Kyriacou
1997: 101) Motivaciji autor pridruţuje i uĉenikovo oĉekivanje uspjeha što je takoĊer
snaţan poticaj. MeĊutim, cilj je da se vanjska motivacija povezuje s unutarnjom i
postupno (kad god je to moguće) u nju prelazi . U uĉenika se moţe javiti unutarnja
potreba za nekom aktivnosti neovisno o mogućim dobitcima. Unutrašnja se motivacija
moţe poticati uĉeniku prilagoĊenim nastavnim gradivom, povezivanjem sadrţaja s
uĉenikovim osobnim iskustvom i dakako primjerenim, ali raznolikim postupcima koji će
ukljuĉiti sve uĉenike. Nastavnik moţe potaknuti i uĉenikovo (realno) oĉekivanje uspjeha.
Na taj se naĉin javlja uĉenikova znatiţelja, ţelja za istraţivanjem, maštanje, ali i aktivna
ukljuĉenost i suradnja.
Kada se govori o motivaciji, misli se na motiviranost ne samo uĉenika nego i
uĉitelja. Kako bi uĉitelj mogao odabrati primjerene postupke (pa tako i dramske), i sam
mora biti visoko motiviran i mora posjedovati nastavna umijeća. „Razvoj nastavnih
umijeća ovisi o nastavnikovoj motiviranosti. Nastavnici se razlikuju po tome koliko su
spremni uloţiti vremena, energije i truda da razmisle, ocijene i poboljšaju svoja
nastavna umijeća. Osobito je teško pošto nastavnik stekne dovoljno velik raspon
nastavnih umijeća potrebnih za zadovoljavajući rad. Pouĉavanje ĉesto preraste u rutinu,
napose kad nastavnik osmisli materijale, primjere i postupke. Usto, nastavnici su skloni
u pristupu nastavi rabiti prokušane metode.― (Kyriacou 1997: 31)
Jedno od ĉestih pitanja koje (si) nastavnici postavljaju je pitanje kako motivirati
uĉenike i treba li ih uopće motivirati. Pritom postoje opreĉna mišljenja. Ponekad se ĉuje
tvrdnja kako uĉenici nisu motivirani i kako ih je teško motivirati za odreĊene sadrţaje
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nastavnoga gradiva. MeĊutim, treba razmisliti o tvrdnji koju izriĉe Eric Jensen: „Nema
nemotiviranog uĉenika, meĊutim postoje privremena nemotivirana stanja koja mogu
izazvati škole, nastavnici ili uĉenici― (Jensen 2003: 274). Isti autor tvrdi kako nema
nemotiviranih uĉenika. Navedenu izjavu treba dovesti u vezu s prethodno reĉenim kako
nastavnik treba pronalaziti odgovarajuće (ne samo prokušane) nove postupke. Susret s
novim, kako za uĉenike tako i za nastavnike, predstavlja veći intelektualni napor, ali je
istovremeno i izazov koji će zasigurno poluĉiti bolje rezultate.
Dramski postupci mogu biti takav izazov. Oni zasigurno ne pripadaju u široko
zastupljene jer zahtijevaju od nastavnika njihovo dobro poznavanje, odnosno bar
osnovno poznavanje dramskoga odgoja. U nastavi se javljaju sporadiĉno, ponajviše tek
kao dramatizacija nekoga prethodno obraĊenoga teksta. Nastavnik pronalazi dramski
postupak, promišlja o primjerenosti uĉenicima i dijelu nastavnoga gradiva, o njegovoj
svrhovitosti i o mogućnosti realizacije u odnosu na zadane uvjete. Dramski postupak ne
smije biti sam sebi svrhom i on nije samo igra (iako moţe biti svrhovita igra).
O dramskim postupcima bit će rijeĉi kao o raznolikim metodama rada koji sluţe
kao motivacija za neku aktivnost. Najuoĉljivija odlika dramskoga postupka, što je ujedno
i njegova najveća prednost, jest prividna neobveznost, ali i stvarna opuštena atmosfera
koja nastaje u uĉionici. Takva naizgled prividna neobveznost zahtijeva od uĉitelja
pomno promišljanje i odabiranje motivacijskoga dramskoga postupka. On je dobro
odabran ukoliko je primjeren dobi uĉenika, nastavnom gradivu i ako stvara atmosferu
sigurnosti i opuštenosti. Uĉenik u takvom ozraĉju nema straha od krivoga odgovora i
neuspjeha što bi moglo dovesti do prestanka njegove aktivnosti. OslobaĊa se uĉenikova
spontanost pa se lakše i slobodnije izraţava. Dramski postupci omogućuju uĉeniku da
na jednostavan i prihvatljiv naĉin usvaja nove spoznaje i da nove spoznaje duţe pamti.
Dijete u svojevrsnoj igri ili preuzima neĉiju ulogu (zamišlja da je neka druga osoba pa
ĉak i stvar, pojava) ili se zamišlja u nekoj novoj (pa ĉak i fantastiĉnoj situaciji). Dijete se
moţe izraţavati pomoću rijeĉi, ali su mu dopušteni (pa ĉak i poţeljni) i pokreti, kretanje i
zvukovi koji nisu rijeĉi. Takvim se postupcima uĉenik moţe motivirati za dalji rad, dijete
se otvara za primanje novih spoznaja ĉime se ostvaruju obrazovni zadatci nastave, a
istovremeno i funkcionalni i odgojni. TakoĊer se otvara i put stvaralaštvu u ĉemu je
takoĊer vrijednost dramskih postupaka.
Moţe se reći kako dramski postupci (iako ih se ne moţe poistovjetiti s dramski
odgojem koji u nekim školskim sustavima ima svoje mjesto u školskom kurikulu) potiĉu
na intelektualni, emocionalni, moralni i estetski razvoj liĉnosti.
Dramski se postupci u ovom radu motre samo u kontekstu nastave materinskoga
jezika, odnosno nastavnoga predmeta Hrvatski jezik (što ne znaĉi da ih ne moţe biti i u
drugim predmetima). U nastavnom planu i programu navedena su podruĉja nastave
Hrvatskoga jezika, a to su jezik (slovnica i pravopis), knjiţevnost, jeziĉno izraţavanje
(ĉitanje, govorne i pismene vjeţbe) i medijska kultura. Dramski se postupci u nastavnoj
praksi ponajviše vezuju uz podruĉje knjiţevnosti i to ponajĉešće kao stvaralaĉki rad u
završnom dijelu sata ili kao pripremljena dramatizacija nekoga teksta. MeĊutim, brojne
su mogućnosti primjene dramskih postupaka u nastavi materinskoga jezika.
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2. Dramski postupci- odreĊenje pojma
Kao što je već reĉeno, dramski postupci mogu biti motivacijom na poĉetku
nastavnoga sata, ali mogu biti i poticaj za narednu aktivnost u bilo kojoj etapi sata kao i
u bilo kojem podruĉju nastave Hrvatskoga jezika.
Dramski postupci mogu pomoći u realizaciji ciljeva koji su ujedno ciljevi i zadaci
pojedinih nastavnih podruĉja predmeta Hrvatski jezik (Nastavni plan i program 2006). U
nastavnom podruĉju hrvatski jezik dramski postupci mogu potaknuti uĉenika na
snalaţenje u svakodnevnim priopćajnim situacijama, pomaţu ovladavanju jeziĉnim
sredstvima potrebnima za uspješnu komunikaciju. U nastavnom podruĉju jeziĉno
izraţavanje dramski postupci mogu pridonijeti razvoju sposobnosti izraţavanja osjećaja,
misli i stavova, mogu potaknuti stvaranje uspješne usmene komunikacije u skladu sa
svim jeziĉnim normama. U nastavnom podruĉju knjiţevnost dramski postupci mogu
pomoći u recepciji knjiţevnih djela i razvoju osjetljivosti za umjetniĉku rijeĉ, a u
nastavnom podruĉju medijska kultura osigurati kvalitetnu komunikaciju sa svim
medijima, pogotovo recepcijom kazališne predstave ili filma. Višestruke mogućnosti
dramskih postupaka kao dramskih metoda otvaraju put suvremenoj nastavi Hrvatskoga
jezika koja se temelji na holistiĉkom pristupu nastavnim sadrţajima, integraciji i
unutarpredmetnoj i meĊupredmetnoj korelaciji.
Dramski postupci su metode koje se koriste u dramskom odgojnom radu, a mogu
se primijeniti u nastavi Hrvatskoga jezika. Naziv dramski postupci obuhvaća više
razliĉitih pojmova, a to su dramske igre, vjeţbe i tehnike. Vlado Krušić je prvi u hrvatskoj
struĉnoj literaturi razluĉio ove pojmove. Dramsku igru definirao je kao fiziĉku ili
intelektualnu aktivnost u kojoj sudionici preuzimaju uloge i koja ima pravila, a ponekad i
natjecateljski karakter. Pod dramskom vjeţbom smatra igranje uloga, a ostvaruje se
ponavljanjem neke radnje radi uvjeţbavanja neke vještine ili razvijanja sposobnosti.
Dramska tehnika je sloţenija i sastoji se od više jednostavnih dramskih postupaka.
(prema Krušić 2008: 16)
U svijetu su dramski postupci već odavno ušli u uĉionice (Škuflić-Horvat 2004:
87). Mnogi pouĉavatelji stranoga jezika koriste u nastavi dramske metode kao što su
igra uloga ili nastavnik u ulozi. Tako Chris Boudreault (2010: 4) istiĉe prednosti u
motivaciji uĉenika pomoću dramskih metoda u razredu. Dramski postupci potiĉu
spontano jeziĉno izraţavanje uĉenika i razvoj govornih sposobnosti, a posebno potiĉu
timski rad u kojem uĉenici uĉe jedni od drugih, tolerantniji su i razvijaju sposobnost
slušanja drugih. Mnogi su uĉenici zahvaljujući ovim metodama razvili sposobnosti
organiziranja, vještine upravljanja, snalaţenja u nepredviĊenim okolnostima i
samopouzdanje. U nastavi jezika ove su metode pokazale da potiĉu: uporabu
smislenog dijaloga i interakciju sugovornika pribliţnu stvarnoj komunikaciji, pravilnu
uporabu prozodijskih sredstava, uporabu novih rijeĉi, pojmova i sintagmi u stvarnim
kontekstima (Boudreault 2010: 2).
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3. Dramski motivacijski postupci
Dramski postupci pomaţu sudionicima, odnosno uĉenicima, na više naĉina.
Ukljuĉuju dramske igre, tehnike i vjeţbe koje pomaţu uĉeniku izraziti osjećaje,
sklonosti, sposobnosti i stavove tijekom nastavnog procesa. Uĉenik izvodeći dramske
vjeţbe razvija govorne i izraţajne sposobnosti i vještine, maštu i kreativnost, motoriĉke
sposobnosti pa i društvenu svijest. Dramski postupci podrazumijevaju rad u skupini i
zato potiĉu odgovornost, snošljivost, humanistiĉka i moralna uvjerenja, potiĉu sigurnost i
samopouzdanje, suradnju, ali imaju i jednu poetiĉku-estetiĉku dimenziju jer donose
iskustvo umjetniĉkog stvaranja. (Krušić 2008: 15)
Dramski se motivacijski postupci dijele u dvije skupine s obzirom na ulogu u nastavnom
procesu:
a) dramski postupci koji ukljuĉuju voditelja/uĉitelja
Kako bi zadrţali pozornost uĉenika i motivaciju za uĉenje i uĉitelji mogu koristiti
dramske postupke u svom radu u razredu. Dramski postupci ukljuĉuju spremnost
uĉitelja na prilagodbu i fleksibilnost u naĉinu pouĉavanja. Oni obiĉno podrazumijevaju
igru uloga, improvizaciju, korištenje glasa i govor tijela. Govor tijela uĉitelja moţe
motivirati uĉenike na više naĉina, npr. uĉitelj pokretima posebno naglašava dijelove
teksta koje ţeli da uĉenici posebno zapamte, moţe posebnom mimikom lica izraziti
pozornost dok uĉenik govori ili pokazati poseban interes tako da se uĉeniku i fiziĉki
pribliţava. Razredni odjel moţe motivirati u razrednoj raspravi tako da tijekom
raspravljanja kruţi razredom i na taj naĉin daje do znanja da su svi jednako ukljuĉeni u
raspravu. Uĉitelj se moţe, svjestan dramskih postupaka, koristiti glasom kako bi
zadrţao pozornost uĉenika. To moţe uĉiniti tako da dobro poznaje svoje glasovne
mogućnosti i ĉesto sniţava ili mijenja tempo ili ton svojega glasa dok ĉita knjiţevne
tekstove, pogotovo lirske. Dramske tekstove moţe ĉitati koristeći glasovne varijacije u
skladu s karakterom lika koji interpretira.
Igra uloga ili uĉitelj u ulozi je dramska tehnika koja zahtjeva od uĉitelja ulazak u
ulogu u kojoj više nije uĉitelj nego tumaĉ lika koji ĉita ili interpretira na satu. Ulazak u
ulogu je vrlo zahtjevna dramska tehnika i podrazumijeva osnovno poznavanje
dramskoga odgoja. Uĉitelj na satu moţe ući u ulogu poznatih povijesnih liĉnosti ili
pisaca o kojima je rijeĉ na satu. Iz nove uloge uĉitelj moţe pitati i razgovarati s
uĉenicima o stvarima o kojima ne bi mogao iz svoje realne pozicije. Uĉitelj u ulozi ĉesto
igra karakter unutar priĉe i improvizira dijalog s uĉenicima koji moţe iskoristiti da
prepriĉa priĉu, ali i ponovi nauĉene sadrţaje. Norah Morgan i Juliana Saxton (1987) u
svojem radu naglašavaju prednosti uĉitelja u ulozi: uĉitelj je unutar dramskog zbivanja i
zajedno s uĉenicima promatra što se dogaĊa, nadzire tempo i napetost, osluškuje
unutarnji ritam rada, moţe pruţiti podršku i ohrabriti, istodobno odrţavajući
komunikaciju otvorenom, pa tako svi mogu raditi u okviru dogovorenih pravila, ima
mogućnost uĉešća u zajedniĉkom otkrivanju i usvajanju novih spoznaja. Kad je uĉitelj u
ulozi uĉenici mogu prihvatiti odgovornost, donositi odluke i preuzeti vodstvo grupe,
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mogu slobodno izraţavati stavove i gledišta jer su zaštićeni svojom ulogom, a uloga im
pruţa uzbuĊenje jer se s povjerenjem mogu suprotstaviti uĉitelju.
Npr. u nastavi jeziĉnog izraţavanja treba obraditi temu kratke vijesti ili obavijesti.
Tome cilju pridonijet će dramska vjeţba promatranja kroz ulogu. Uĉenicima uĉitelj
tehnikom voĊene mašte zada da promotre prostor oko sebe i zabiljeţe što im je privuklo
pozornost i izmijene iskustva u paru, potom isti prostor treba pretvoriti u zatvor i gledati
oĉima zatvorenika. Zatim uĉitelj u ulozi kao jedan od ĉlanova druţine predlaţe bijeg iz
zatvora svojim prijateljima (uĉenicima). Nakon toga kao predstavnik vlasti daje zadatak
da uĉenici kao novinari istraţe sluĉaj i okolnosti bijega zatvorenika. Izvješće se
objavljuje i ĉita na središnjem dnevniku u uĉionici.
Uloga uĉitelja u uĉionici moţe biti vrlo raznolika, od upravljaĉke uloge, uloge
pomagaĉa u pothvatu do uloge onoga koji dopušta odreĊene aktivnosti uz odreĊene
uvjete. To su tri razine moći koje uĉitelj moţe imati u razredu u odnosu na uĉenike i
kojima moţe manipulirati tijekom uporabe dramskih postupaka.
U mlaĊim razredima osnovne škole uĉitelj moţe ući u ulogu lutke (ginjol) koju
drţi u svojoj ruci i na taj naĉin razviti posebnu bliskost s uĉenicima. Lutka moţe biti lik iz
lektire ili imaginaran lik koji razgovara s uĉenicima iz pozicije onoga koji ne poznaje
nastavnu temu, a uĉenici joj radi toga pomaţu u uĉenju.
b) dramski postupci za uĉenike
Dramski postupci su moćno sredstvo koje omogućava snaţno povezivanje
uĉenika s uĉenjem i sadrţajem uĉenja putem proţivljavanja onoga što se uĉi
(iskustveno uĉenje). Uĉenike prisiljava da misle, manipuliraju stvarnim sadrţajima,
povezuju ĉinjenice, govore i usklaĊuju se s tuĊim mišljenjima kako bi došli do cilja, npr.
dramske igre. Kroz dramske postupke uĉenici se suoĉavaju sa stvarnim ĉinjenicama i
sadrţajima u kontekstu koje prolaze oslanjajući se na timski rad sa zajedniĉkim ciljem.
Uĉitelj u razredu mora znati i biti pripremljen koristiti odgovarajuće dramske postupke
koji će povezati spoznaje koje uĉenici već posjeduju s onima koje tek treba usvojiti.
Tako dolazi do interakcije onoga koji pouĉava, sadrţaja uĉenja i onoga koji uĉi. Dramski
postupci osnaţuju ovu interakciju i omogućuju uĉeniku ne samo da nauĉi nove
sadrţaje, nego da i dublje spozna ono što već zna. Drama u razredu uvijek se dogaĊa u
sadašnjosti, u trenutku pouĉavanja. Uĉenik proţivljavajući sadrţaj uĉenja stvara temelje
za sloţenije mentalne procese. (prema Smith-Herring 1993: 419)
Dramski postupci koji pomaţu usvajanju novih nastavnih sadrţaja mogu se
koristiti na dva naĉina: linearno i holistiĉki. Ovdje su predstavljena oba naĉina.
3.1. Linearni dramski pristup
Ovaj pristup preporuĉuje se uĉiteljima koji tek uvode dramski pristup u svoj
razredni odjel. Dramski postupci moraju biti unaprijed odabrani u skladu s ciljevima koje
ţeli istaknuti uĉitelj. Uĉenik ne sudjeluje u njihovu odabiru, a uĉitelj ima potpunu kontrolu
nad postupcima koje ţeli provesti. Linearni pristup podrazumijeva unaprijed razraĊene
korake koji ukljuĉuju planiranje, provedbu, evaluaciju i daljnju primjenu. Planiranje
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uĉitelju dopušta da u nastavnom sadrţaju odabere temu ili koncept koji je moguće
istraţiti kroz dramsku igru. Pristup temi razraĊuje uĉitelj kako bi privukao interes
uĉenika. Materijali za rad mogu biti pripremljeni unaprijed i to pjesme, ulomci priĉa,
novinskih ĉlanaka, materijali koji će omogućiti širenje spoznaja o temi koja se uĉi. U
samoj temi uĉitelj mora uoĉiti i izdvojiti dio koji se moţe fiziĉki igrati, realizirati pokretom
kako bi oslobaĊanjem tijela otvorio um za procese uĉenja. Ovaj dio obiĉno sluţi kao
zagrijavanje i oslobaĊanje osjetila, pamćenja i koncentracije. Uĉitelj obiĉno vodi cijeli
proces i usmjerava aktivnosti dajući upute ili ĉitajući dijelove teksta kao pripovjedaĉ, ili
ohrabruje uĉenike u onome što ĉine. U drugom koraku, uĉitelj dijeli tekst koji treba
dramatizirati. Tekst se pribliţava uĉenicima kroz ĉitanje, priĉu ili zborno ĉitanje tijekom
kojega uĉenik upoznaje karaktere i pridruţuje glas i pokrete odreĊenim karakterima.
Tekst se moţe dramatizirati na više naĉina: uĉenici u malim skupinama igraju samo
dijelove ili male skupine igraju cijeli tekst. Tekst moţe biti dramatiziran i kao dijalog.
Nakon izvedbe u trećem koraku uĉenici raspravljaju o onome što su igrali, kako su
doţivjeli svoju ulogu, što su novo nauĉili i kakav je njihov odnos prema tome. Posljednji
korak je proširivanje dramatizacije na osnovi onoga što se izdvojilo kao zanimljivo i što
bi se moglo ukljuĉiti u daljnje istraţivanje ili dublju razradu teme.
3.2. Holistiĉki dramski pristup
Holistiĉki pristup podrazumijeva pripremu nastave koja ukljuĉuje i uĉitelja i
uĉenika. Odabire se kljuĉni dio teme koji će pomoći shvaćanju nastavnih sadrţaja, a koji
će ujedno pribliţiti sadrţaje uĉenicima. Uĉitelj odabire dijelove koji će biti koncentrirani
na kljuĉne spoznaje do kojih nastavnom jedinicom mora doći uĉenik. Uĉitelj mora
predvidjeti i vlastitu ulogu u koju ulazi kako bi oţivio dramsku situaciju u koju mora
uvesti uĉenike.
Ovaj pristup dovodi uĉenike u situaciju da aktivno sudjeluju u nastavi. Uĉenici su
prisiljeni oţivjeti svoju ulogu u dramskoj situaciji koja im je zadana kako bi samostalno
došli do novih spoznaja. Uĉenici obiĉno dobiju zadatak da igraju lik za koji mogu
pretpostaviti kako reagira u specifiĉnim okolnostima. Tu je uĉitelj u ulozi glavni kljuĉ
uspjeha. Uĉitelj preuzima karakter, stvara kontekst u koji uvlaĉi i uĉenike. Uĉenik je
prisiljen ţivjeti ţivot kroz dramu, osloniti se na suuĉenike i riješiti problem koji je zadan.
Uĉenik preuzima ulogu i karakter i ponaša se u skladu s onim što misli da njegov
karakter razmišlja u danim okolnostima. Npr. uĉenici su ĉlanovi druţbe Pere Kvrţice, a
uĉitelj igra ulogu uĉitelja ili voĊe druţine. Uĉitelj na poĉetku moţe voĊenom maštom
uvesti uĉenike u zamišljenu situaciju u kojoj su svi uĉenici u razredu ĉlanovi druţine
koja ĉisti seoski mlin. Uĉitelj u ulozi moţe zaţeliti dobrodošlicu svima u mlinu i traţiti od
njih da uniĊu u zamišljeni prostor. Uĉenici ulaze u uloge ĉlanova druţine i poĉinju
govoriti iz svojih uloga. Uĉitelj moţe zamrznuti scenu i razgovarati s pojedinim
uĉenicima o tome kako se osjećaju i što vide u vodenici. Nakon toga moţe nastaviti
igrati ulogu u mlinu u kojem se slavi završetak obnove. Svi uĉenici sudjeluju u tome.
Uĉitelj ovdje moţe uvesti dodatne probleme koji se postavljaju u radu na mlinu npr. da
će rad tajen druţine biti otkriven ili da je netko odao njihove tajne prolaze i sliĉno.
Mnoge zadane scene mogu se povezivati s ciljevima drugih predmeta. Zanimljivo bi bilo
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prouĉiti uvjete ţivota na selu poĉetkom dvadesetog stoljeća i u skladu s time nauĉiti
kako su se nekada uĉenici odijevali i kako je izgledala nastava u razredu.
Primjer moţe biti i u nastavi jezika kada zla vještica zaĉara pleme i oduzme sve
glagole. Uĉitelj je glasnik u toj zaĉaranoj šumi koji tu vijest donosi plemenu (uĉenicima).
Uĉenici su u ulozi ĉlanova plemena koji moraju riješiti problem. Uĉitelj pomaţe
stvaranjem zadanog konteksta u koji donosi dodatne sadrţaje. Ova dramska tehnika
poznata je pod nazivom procesna drama (I). Zamrznuta slika je još jedna dramska
tehnika koja zahtjeva od uĉenika da zaustave dramski prikaz u tijeku rješavanja
zadanog problema i da uĉitelj pojedinaĉno razgovara sa svakim likom posebno. Na taj
naĉin uĉitelj moţe uputiti uĉenike kako bi još više razvili svoj lik ili ih uvesti u novi
problem ili sliku. Uĉitelj moţe razgovarati s uĉenikom i izvan uloge koju je preuzeo o
uĉenikovim osjećajima, o naĉinu proţivljavanja i zadovoljstvu radom.
Ovi dramski pristupi omogućuju uĉenicima da proţive iskustvo uĉenja i razviju
pozitivan stav prema uĉenju, a ne da razviju svoje dramske sposobnosti. Naglašava se
pristup uĉenju zasnovan na aktivnoj ulozi uĉenika koji samostalno traţi odgovore, a
pritom usvaja nova znanja.
4. Primjeri dramskih igara, vjeţbi i tehnika u nastavi materinskoga jezika
Dramske igre, tehnike i vjeţbe primjenjive su u svim dijelovima sata Hrvatskoga
jezika i uvijek su rado prihvaćene od uĉenika. Uĉitelji nerijetko u nastavnoj etapi
motivacije ulaze u uloge likova priĉa ili bajki koje potom interpretiraju na satu. Ulazak u
ulogu obiĉno je uvjetovan temom nastavnog sata i obrazovnim ciljevima nastavne
jedinice. Tako uĉitelji mogu postati poštari na satu uĉenja pisanja pisma, ulaziti u ulogu
uĉenika koji nije primjer drugima na satu ĉitanja pjesme Kako ţivi Antun-tun, ulaziti u
ulogu Ivane Brlić Maţuranić na satu ĉitanja djeĉjega romana Ĉudnovate zgode šegrta
Hlapića.
Mnogo više je dramskih vjeţbi i igara koje se mogu provesti u drugim dijelovima
sata u radu s uĉenicima.
Npr. u etapi stvaralaĉkog izraţavanja na satu interpretacije knjiţevnog teksta U
laţi su kratke noge, koristi se dramska metoda stvaranja priĉe od neistinitih reĉenica.
Svaki uĉenik napiše na papir jednu neistinitu reĉenicu koju savije tako da je sljedeći
uĉenik ne moţe proĉitati. Kada svi uĉenici napišu po jednu reĉenicu, cijela se priĉa
proĉita pred razredom. Nastaje rasprava na koji naĉin se ova priĉa moţe uprizoriti.
Svaki uĉenik svojim tijelom prikaţe kako doţivljava smisao jedne reĉenice koju je
odabrao.
Na satu usvajanja nastavnih sadrţaja iz podruĉja hrvatskoga jezika najviše
dramskih postupaka bilo je na satu usvajanja glagola. Uĉenici iz ĉarobne vrećice koju
im daje ĉarobnjak, odnosno nastavnik u ulozi, izvlaĉe jednu imenicu. To su obiĉno
imena razliĉitih ţivotinja. Svaki uĉenik mora osmisliti i prikazati radnju koju obavlja
ţivotinja koju je izvukao. Svaki uĉenik se kreće u skladu s ulogom koju je dobio. Ova
igra ima nekoliko varijanti. Ĉarobnjak moţe biti i uĉenik koji najbolje odglumi zadanu
ulogu. Taj isti uĉenik moţe sve ostale pretvoriti u istu ţivotinju kojoj zadaje radnje sa što
više razliĉitih glagola kao npr. skaĉi, krekeći, roni…Ovom dramskom vjeţbom uĉenici
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koriste mnogo razliĉitih glagola, uoĉavaju njihovu ulogu u reĉenici i vjeţbaju verbalno i
neverbalno izraţavanje.
Na satu obrade slova u prvom razredu uĉenici mogu glumiti pojedino slovo. U
zadanim skupinama moraju pronaći svoje prijatelje u razredu s kojima formiraju niz od
vlastitih tijela i tako „ispisuju― ţivu rijeĉ. Slovo im se moţe napisati na papiru i ovjesiti
oko vrata ili ga uĉenik moţe izvući iz ĉarobne vrećice. I ovdje se dramska igra moţe
nadopuniti zadatcima u kojima uĉenici moraju izreći što više rijeĉi koje poĉinju slovom
koje su izvukli. Ova igra moţe posluţiti za provjeru poznavanja glasovne sinteze, ali i
asocijativnog mišljenja i govornih sposobnosti uĉenika prvoga razreda.
U radu s uĉenicima koriste se i druge dramske vjeţbe kao ozvuĉivanje poezije,
pantomimske improvizacije, voćna salata, dobacivanje loptice, što je u vrećici,
zamišljeni telefonski razgovor, predmet govori, priĉa od zadanih rijeĉi i mnoge druge.
Ovdje su navedene samo neke dramske tehnike, igre i vjeţbe provedene u praksi koje
su poluĉile uspjeh u razrednom odjelu (II).
5. Zakljuĉak
Dramski postupci u nastavi postupno se uvode u nastavu i sve su popularniji u
nastavi. Iz toga razloga budući uĉitelji bi trebali dobro poznavati osnove dramskoga
odgoja kako bi ispravno provodili dramske metode, kako bi se upoznali s njihovim
velikim mogućnostima u pouĉavanju i pribliţavanju nastavnih sadrţaja uĉenicima na
nov i drugaĉiji naĉin. Dramske metode omogućavaju iskustveno uĉenje i uĉenje s
razumijevanjem. Dramski postupci ukljuĉuju svakoga uĉenika i dopuštaju mu da govori,
misli, ĉuje i vidi ono što uĉi i da nastavne sadrţaje doţivi u skladu sa svojim
mogućnostima. Istovremeno uĉenik do novih spoznaja dolazi sudjelujući u skupini i
doţivljava sebe kao jednako vrijednog ĉlana koji doprinosi uspjehu skupine.
U posljednje vrijeme istiĉe se da je uspješan onaj nastavni proces u kojem
uĉenik ostvaruje većinu svojih potreba: samoodrţanje, ljubav i prihvaćenost, moć,
slobodu i zabavu. Uĉinkovita je ona nastava u kojoj većina uĉenika doţivljava uspjeh
jer se uspjehom zadovoljava većina ovih potreba. Zato svaki obrazovni sadrţaj treba
povezati s uĉeniĉkim osjećajnim, osjetilnim i intelektualnim iskustvom. Dramskim
postupcima omogućujemo uĉenicima da vlastitim iskustvom usvoje nove sadrţaje uz
zadovoljstvo i osjećaj uspjeha, dramski postupci odgovaraju izazovima suvremene
nastave jer pouĉavaju uĉenika ne samo obrazovnim sadrţajima nego potiĉu razvoj
sretnoga i uspješnog ĉovjeka.
BILJEŠKE
I. Procesnu dramu iscrpno je opisala Iva Gruić u knjizi Prolaz u zamišljeni svijet.
II. Studenti Uĉiteljskoga fakulteta dislociranog studija u Slavonskom Brodu upoznaju
dramske postupke na metodiĉkim vjeţbama i nastavi metodike Hrvatskoga jezika.
Iskustvenim uĉenjem upoznaju dramske postupke, a ukoliko je to moguće, primjenjuju
ih i u svojim predavanjima iz Hrvatskoga jezika u vjeţbaonici.
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Bakota Lidija: MOTIVACIJSKI POSTUPCI U NASTAVI POĈETNOGA ĈITANJA I
PISANJA
UĈITELJSKI FAKULTET U OSIJEKU, HRVATSKA
lbakota@ufos.hr
Saţetak
Do polska u školu dijete je ovladalo svim glasovima hrvatskoga jezika te u
govoru rabi gotovo sve vrste rijeĉi slaţući ih u razliĉite reĉeniĉne strukture. S polaskom
u školu (sa 6 ili 7 godina) dijete će zapoĉeti usvajati pisani jezik. Do kraja prvoga
razreda nauĉit će sva velika i mala tiskana i pisana slova te ovladati abecednim
naĉelom. U nastavnome procesu opismenjavanja vaţno mjesto pripada primjerenim i
raznolikim motivacijskim postupcima koji će dijete pripremiti i pokrenuti na aktivnosti
pisanja i poĉetnoga ĉitanja. U radu će se istraţiti vrste motivacija u nastavi poĉetnoga
ĉitanja i pisanja te njihova (ne)zastupljenost u udţbenicima-poĉetnicama. TakoĊer, u
radu će se dati motivacijski prijedlozi za obradu tiskanih i pisanih slova u prvome
razredu osnovne škole.
Kljuĉne rijeĉi: motivacijski postupci, nastava poĉetnoga ĉitanja i pisanja.
MOTIVATIONAL TECHNIQUES IN TEACHING READING AND WRITING TO
BEGINNERS
Abstract
By the time a child starts going to school, they will have become able to use all
sounds in Croatian language and combine them in various sentence structures. At the
beginning of schooling (6 or 7 y/o) a child will start acquiring written language. By the
end of the first grade, it will have learned all letters, and all kinds of letters (uppercase lower case; block capitals - cursive), as well as sorting them in alphabetical order. While
teaching literacy it is important to incorporate motivational techniques that would
prepare and stimulate the child for writing and reading at the beginning of a learning
process. The article will explore the types of motivational techniques of reading and
writing for beginners and whether they can be found in textbooks. In addition, certain
motivational techniques will be suggested in order to facilitate learning of block capitals
and cursive handwriting in the first grade of elementary school.
Keywords: motivational techniques, teaching reading and writing to beginners
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Motivacija u obrazovnome procesu
Temelj ĉvojekova uĉenja je motivacija.Tomislav Grgin istiĉe kako izuzev
povremena i sluĉajna pamćenja, ĉovjekovo je uĉenje namjerna, planska i svrhovita
djelatnost.(Grgin 1997: 161).Kada se uĉenje dogaĊa bez namjerne, planske i svrhovite
aktivnosti, onda je takvo uĉenje ponajprije voĊeno znatiţeljom.Naime, prouĉavanja
djeĉjega intelektualnog razvoja (osobito istraţivanja Jeana Piageta) pokazuju da su od
poĉetka razvoja djeca na aktivnost motivirana prije svega znatiţeljom.
Rijeĉ motivacija dolazi od latinske rijeĉi movere što znaĉi kretati se. Motivaciju
moţemo definirati kao sve ono što nas pokreće prema nekom cilju; sve ono što uvjetuje
neko usmjereno djelovanje; ili kao psihiĉki proces zadovoljavanja potreba.Motivacija je
unutarnja pokretaĉka snaga koja pokreće ĉovjeka na aktivnost i koja ga usmjerava k
ostvarenju odreĊenoga cilja.
U obrazovnome procesu motivaciju definiramo kaosve ono što dovodi do uĉenja i
što odreĊuje njegov smjer, intenzitet i trajanje.(Grgin 1997).
Psihološki pristupi motivaciji obiĉno navode dvije temeljne vrste motivacija:
intriziĉnu i ekstriziĉnu motivaciju. ―Pod intriziĉnom motivacijom razumijeva se sve ono
što iznutra navodi Ċake na aktivnost uĉenja i što tu aktivnost energizira, usmjeruje i
odreĊuje joj trajanje. U njezinoj se osnovi mogu nalaziti potrebe (priroĊene i steĉene),
interesi (uţi i širi), sposobnosti i njima oblikovane sklonosti, stavovi, vrijednosti,
oĉekivanja, kognitivne prosudbe i odluke te njima izazvane emocije.‖ (Grgin 1997:
165)―Ekstriziĉnu ili vanjsku motivaciju Ċaka odreĊuju kako njima atraktivni vanjski ciljevi
koje uĉenjem nastoje dostići tako i svi oni okolni utjecaji koji ih navode i usmjeruju na
uĉinkovitije uĉenje.‖ (Grgin 1997: 171).Pod vanjskim se utjecajima najĉešće
podrazumijevaju pohvale (nagrade) i prijekori (kazne), natjecanja, neki oblici suradnje u
uĉenju i konfliktne situacije. Grgin (1997) navodi da su istraţivanja pokazala kako
pohvale (nagrade) znaĉajno utjeĉu na motivaciju u uĉenju, dok prijekori (kazne) redovito
smanjuju zalaganje a time i uĉinkovitost uĉenja.
Mira Ĉudina-Obradović (1990) istiĉe kako surazliĉiti istraţivaĉi ―primijetili da će
dijete ustrajati u nekoj aktivnosti, da će biti motivirano da se bavi nekom aktivnošću, ako
rezultati aktivnosti povećavaju njegov osjećaj da je sposobno da svlada izazov, zadatak.
White (1959) tu vrstu motivacije naziva ‗motivacija za kompetentnošću‘. Bandura (1982)
opisuje vrlo sliĉan proces i naziva ga ‗samoefikasnost‘.‖ (Ĉudina-Obradović 1990: 39).
Ivo Furlan (1990) u školskome okruţenju govori o trima vrstama uĉeniĉke paţnje
kao pokretaĉa uĉenja: nehotiĉna ili spontana paţnja, voljna ili hotimiĉna paţnja i
interesna paţnja. Dijete će prije zapaziti ono što je za njega novo, neobiĉno, iznenadno,
što je u kontrastu ili suprotnosti s predmetima u svojoj okolini. U takvim je sluĉajevima
rijeĉ o nehotiĉnoj, spontanoj paţnji koja se javlja sama od sebe.Kada je rijeĉ o
institucionalnome uĉenju kakvo je škola, nastavni sadrţaji najĉešće nisu ni neobiĉni ni
zanimljivi, ni iznenadni. Za mnoge su ĉak uĉenike nezanimljivi odnosno dosadni. Zato
se usvajanje nastavnih sadrţaja uglavnom ne temelji na uĉeniĉkoj nehotiĉnoj
(spontanoj) paţnji, nego na tzv. voljnoj ili hotimiĉnoj paţnji. Da bi se ona dogodila kod
sudionika nastavnoga procesa, od presudne je vaţnosti uĉiteljev pravilan odabir
motivacijskih postupaka kojim će potaknuti i pokrenuti uĉeniĉku voljnu (hotimiĉnu)
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paţnju. Treća je vrsta paţnje u školskome okruţju paţnja koja nastaje iz djeĉjih
interesa, tzv.interesna paţnja. Ta je vrsta paţnje u školskome kontekstu najpoţeljnija.
Usvajanje će nastavnih sadrţaja biti lakše, uĉinkovitije i trajnije ako je dijete za njih
osobno zainteresirano. (Furlan 1990).
Jedna od najvaţnijih zadaća uĉitelja je pobuditi i odrţati uĉenikovo sudjelovanje u
radu tijekom cijeloga nastavnoga sata i ustrajati da se ostvare zadani odgojni i
obrazovni ciljevi sata. Chris Kyriacou kaţe:―Vaţno obiljeţje nastavnih umijeća
potrebnih za uspostavu pozitivnog razrednog ugoĊaja je kako najbolje potaknuti
uĉeniĉku motivaciju za uĉenje.‖ (Kyriacou 1997: 109).Autor navodi tri najvaţnija utjecaja
na uĉeniĉku motivaciju u razredu, a to su; unutarnja motivacija, vanjska motivacija i
oĉekivanje uspjeha. ―Unutarnja motivacija znaĉi koliko će uĉenici sudjelovati u nekoj
aktivnosti kako bi zadovoljili svoju znatiţelju i zanimanje za nastavno gradivo koje se
tumaĉi ili kako bi razvili kompetenciju ili sposobnost u odnosu na zahtjeve koje se pred
njih postavljaju, zbog sebe…Izvanjska motivacija znaĉi sudjelovanje u stanovitoj
aktivnosti kako bi se postigao neki ţeljeni cilj ili svrha izvan aktivnosti‖ (Kyriacou 1997:
110). Ono se moţe ogledati u uĉeniĉkoj ţelji za roditeljskoj ili nastavnikovoj pohvali te
postizanju dobrih ocjena.Većina se uĉenika neće potruditi uspjeti u zadatku koji
smatraju preteškim i u kojem su im mali izgledi za uspjeh. Uĉitelj treba znati podrţati
motivaciju i u etapama sata koje izazivaju dosadu i doţivljaj jednoliĉnosti.
Već je reĉeno kako pojam motivacija primarno pripada psihologiji koja ju definira
kao psihiĉki proces koji pokreće osobu na odreĊene aktivnosti i ponašanje. MeĊutim,
kao metodiĉki termin ―motivacija oznaĉuje psihiĉke procese koji pokreću
uĉenice/uĉenike na odreĊenu djelatnost i ponašanje.‖ (Rosandić 2005: 309-310). U
metodici knjiţevnosti motivacija se definira kao poticaj uĉeniku da poĉne ulaziti u
knjiţevni tekst i otkrivati pišĉevu motivaciju.(Beţen 2008). To znaĉi da ―U pravilu svaki
nastavni sat hrvatskoga jezika mora poĉeti nekom motivacijom, odnosno stvaranjem
raspoloţenja i volja za ulaţenje uĉenika u knjiţevni tekst.‖ (Beţen 2008: 123). Metodika
nastave knjiţevnosti razliĉito pristupa podjelama i vrstama motivacija s obzirom na
sljedeće kriterije: iskustvo, jezik, stil, knjiţevnost i estetiku. Dragutin Rosandić (2005) s
obzirom na navedene kriterije sustav motivacija rašĉlanjuje na:
-

osjetilne, emocionalne, intelektualne, imaginativne motivacije (tzv. iskustveni
kriterij)
leksiĉke, fonetske, gramatiĉke, pravopisne, pravogovorne motivacije (tzv.
jeziĉni kriterij)
motivacije usporeĊivanjem, personificiranjem, metamorfoziranjem, igrom
rijeĉi, kontrastiranjem, stupnjevanjem (tzv. stilistiĉki kriterij)
tematske,
biografske,
vrstovne,
poetološke,
knjiţevnopovijesne,
knjiţevnoteorijske, autorske (tzv. knjiţveni kriterij)
knjiţevne, glazbene, likovne, filmske, kazališne (tzv. estetski kriterij).

Stjepko Teţak (1996) motivaciju odreĊuje kao aktivnost kojom pokrećemo
uĉenikovu volju i energiju da bi se ostvarile zadaće nastavne jedinice.U metodici
nastave hrvatskoga jezika Stjepko Teţak razlikuje tzv.kratkoroĉnu motivaciju (kao jednu
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od nastavnih etapa) i dugoroĉnu (razvijanje trajnije motivacije za uĉenjem jezika
odnosno razvijanja jeziĉne kulture i ţelje da se ona stekne). Motivacijski postupci u
nastavi jezika (gramatike) mogu biti (Teţak 1996):
-

zapaţanje jeziĉne osobine (pozitivne ili negativne) u govoru ili pisanju
zapaţanje pogrješke u školskome listu, djeĉjim ĉasopisima, dnevnim
novinama
rješavanje jeziĉnih dvojbi (ili – ili)
usporeĊivanje knjiţevnoga i zaviĉajnoga oblika rijeĉi
iznošenje zanimljive lingvistiĉke obavijesti
izricanje jeziĉne anegdote, šale
citiranje
prikazivanje prizora iz filma ili televizijske emisije.

U nastavi poĉetnoga ĉitanja i pisanja, ponajprije na poĉetku uĉenja velikih i malih
tiskanih slova, jeziĉne motivacije mogu biti (Beţen 2002): slušne, glasovne, leksiĉke,
gramatiĉke, verbalne te njihove razliĉite kombinacije. Rosandić (2005),pak, navodi
sljedeći sustav doţivljajno-spoznajnih motivacija: motivacije utemeljene na osobnim
iskustvima uĉenika (emocionalnim, socijalnim, moralnim, intelektualnim), motivacije
glazbene, likovne i filmske, motivacije utemeljene na knjiţevnoteorijskim i
knjiţevnopovijensim sadrţajima, motivacije utemeljene na općekulturnim sadrţajima,
motivacije lingvo-stilistiĉke (jeziĉno-stilske), motivacije utemeljene na filozofskim,
sociološkim i povijesnim sadrţajima.
Psihofiziĉke osobine uĉenika prvoga razreda
Do polaska u školu dijete u govoru upotrebljava gotovo sve vrste rijeĉi i slaţe ih u
razliĉite vrste reĉenica. Reĉenice su sve duţe, s više veznika. Usvojena su temeljna
gramatiĉka pravila materinskoga jezika iako se mogupojaviti pogrješke u padeţima ili
nekim drugim jeziĉnim konstrukcijama. Nadalje, dijete moţe prepriĉati dogaĊaj ili priĉu
poštujući jednostavniji slijed dogaĊaja. Aktivno sudjeluje u komunikaciji, sluša i
razgovara s drugima oko sebe. Na pragmatiĉnoj razini upotrebljava razliĉite
konvencionalne govorne oblike poput pozdravljanja, odzdravljanja, zahvale, molbe i sl.
Dijete u dobi od 6 do 7 godina ispravno rabi olovku, sigurno povlaĉi okomite,
vodoravne i kose crte, uspješnije piše slova i brojke. Još je sklono zrcalnom izvrtanju
slova i brojki te likova koje precrtava. To je razdoblje jasnoga stvaranja pojmova na
temelju bitnoga svojstva klase. ―Poboljšava se sposobnost rašĉlambe rijeĉi na glasove
(glasovna analiza); prepoznaje glasovnu igru rijeĉi i aliteraciju, sposobni su za stvaranje
rijeĉi prema poĉetnom i završnom glasu. Poboljšava se sposobnost spajanja glasova u
rijeĉi (glasovna sinteza).‖ (Starc i sur. 2004: 156). Glasovna rašĉlamba pomoći će
djetetu u svladavanju tehnike ĉitanja kao i u usvajanju abecednoga naĉela potrebnoga
za usvajanje vještina pisanja. Vjeţbanje se abecednoga naĉela provodi radi toga da
dijete uoĉi povezanost glasa i slova.Suvremena istraţivanja pokazuju ―da se potpuni
procvat glasovne osjetljivosti dogaĊa upravo kad dijete poĉne primjenjivati abecedno
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naĉelo, tj.povezivati glas s odreĊenim pisanim znakom – slovom.‖ (Ĉudina-Obradović
2003: 155)
Senzorno-perceptivne sposobnosti djece predškolske i rane škole dobi dalje se
razvijaju što je osobito vaţno za usvajanje vještina ĉitanja i pisanja. ―Ta osposobljenost
djeteta za senzorno-perceptivno primanje govornih poruka mogla bi se laiĉki nazvati
‗govornim sluhom‘.‖ (Furlan 1990: 69)
Nastava poĉetnoga ĉitanja i pisanja
U prvome su razredu osnovne škole sadrţaji predmeta Hrvatskijezik usmjereni
na to da dijete što uspješnije ovlada vještinama ĉitanja i pisanja.Dakle, poĉetno ĉitanje i
pisanje kao nastavno podruĉje predmeta Hrvatski jezik osobitost je prvoga razreda i
provodi se tijekom cijele školske godine.Pisanje je prijenos fonemske strane jezika u
grafemsku, tj.prijenos fonema u grafeme. Pri izgovoru rijeĉi vremenski slijed glasova
treba pisanjem pretvoriti u prostorni niz slova.―Ĉitanje je sloţeni proces obrade
podataka u kojemu istodobno sudjeluju procesi jednostavne obrade (tehnika ĉitanja) i
viši procesi obrade (razumijevanje proĉitanoga).‖ (Ĉudina-Obradović 2003: 16).
Ante Beţen (2002) istiĉe kako nastavu poĉetnoga ĉitanja i pisanja istraţuje više
disciplina pa se za to nastavno podruĉje kaţe da je multidisciplinarno / interdisciplinarno
podruĉje istraţivanja. Njime se podjednako bavi psihologija (i to djeĉja psihologija,
razvojna psihologija i psihologija odgoja i obrazovanja), lingvistika (znanost o jeziku),
grafemika (prouĉavanje sustava pisanja i njihova odnosa prema jeziku), fiziologija
(znanost o funkcijama ţivoga organizma s posebnim osvrtom na organe vida, sluha,
motorike ruku). ―Spoznaje svih tih disciplina, vaţne za uĉenje ĉitanja i pisanja, povezuje
metodika poĉetnog ĉitanja i pisanja koja je pak sastavni dio metodike hrvatskoga
jezika.‖ (Beţen 2002: 13).
U prvome polugodištu naglasak je naprepoznavanju tiskanih slova (grafema) i
njegovo povezivanje s glasom (fonemom), na povezivanju glasa i slova u cjelovitu rijeĉ
otkrivanjem znaĉenja rijeĉi, potom na globalnom ĉitanju rijeĉi te na analitiĉkosintetiĉkom ĉitanju kraćih reĉenica i tekstova. U drugome polugodištu naglasak je na
uĉenju velikoga i maloga pisanog slova, uvjeţbavanju rukopisnoga pisma 1 te pravilnom
pisanju slova, rijeĉi i reĉenica pisanim slovima. Dijete će tijekom prvoga razreda s
lakoćom usvojiti 30 velikih i malih tiskanih slova i 30 velikih i malih pisanih slova. Dakle,
ukupno 60 znakova koji su prema abecednom naĉelu pridruţeni glasovima.2U tradiciji je
hrvatskoga školstva i nastave poĉetnoga ĉitanjai pisanja tzv.monografska obrada slova.
To znaĉi da se na jednome nastavnom satu uĉi jedno slovo (veliki i malo tiskano ili

1

Ranija su istraţivanja vještina pisanja bila usmjerena na sam proizvod (rukopis), a suvremenija se
istraţivanja više bave uĉeniĉkim sastavcima, njihovom oblikovanju, primjeni razliĉitih strategija pisanja te
prepravljanju / revidiranju napisanoga.
2
U hrvatskim se školama u nastavi poĉetnoga ĉitanja i pisanja uĉi hrvatska latinica ili gajica. Tim su
pismom pisani i udţbenici ostalih nastavnih predmeta. U školama nacionalnih manjina uĉe se i pisma
nacionalnih manjina.
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veliko i malo pisano slovo).3Samoglasnici se obraĊuju prije suglasnika prema naĉelu
grafiĉke i fonetske sloţenosti (I je grafiĉki najednostavniji samoglasnik, dok je A fonetski
najednostavniji samoglasnik).Struktura (artikulacija) je nastavnoga sata obrade slova
jasno odreĊena i odvija se prema sljedećem modelu:
Uĉenje tiskanih slova:
1. Uvodna motivacija.
2. Ĉitanje zadanoga velikog i malog tiskanog slova (globalno ĉitanje kraćih rijeĉi,
slušanje uzoraka rijeĉi / skupova rijeĉi u kojima je zadani glas / slovo, najava
novoga glasa / slova, glasovna analiza i sinteza, pronalaţenje novih uzoraka
rijeĉi sa zadanim slovom).
3. Prijenos glasa u slovo – pisanje velikih i malih tiskanih slova (uoĉavanje
grafiĉkoga izgleda slova u razrednoj slovarici, crtanje slova izvan crtovlja u
slobodnome prostoru, izrada slova od nekoga materijala, pisanje zadanoga
velikog i malog tiskanog slova u crtovlju).
4. Ĉitanje rijeĉi i kraćega teksta.
Uĉenje pisanoga slova
1. Uvodna obrada teksta zasićenoga odreĊenim slovom (tzv. lingvometodiĉki ili
lingvodidaktiĉki predloţak) i to prema slijedu: emocionalno-intelektualna
motivacija, lokalizacija teksta, izraţajno (uĉiteljevo) ĉitanje teksta,
emocionalno-intelektualna stanka, izraţavanje dojmova i doţivljaja, razgovor
o proĉitanome i razumijevanje proĉitanoga, sinteza.
2. Grafiĉka obrada slova (uoĉavanje izgleda pisanoga slova i usporedba s
tiskanim na razrednoj slovarici, pokazivanje smjera pisanja slova po zraku, u
slobodnome prostoru izvan crtovlja, smještanje slova u crtovlje, pisanje rijeĉi i
reĉenica u kojima je zastupljeno zadano veliko i malo pisano slovo).
3. Ĉitanje teksta.
4. Stvaralaĉki rad.
Ĉitanje je posebna i jednako vaţna etapa sata obrade slova.Na poĉetku prvoga
razreda polazi se od predvjeţbi za ĉitanje. U pripremnome se razdoblju polazi od tzv.
globalne metode ĉitanja. Dijete globalno opaţa i pamti sliku rijeĉi.―U toj se etapi djetetu
omogućuje vizualno opaţanje rijeĉi, njezino pamćenje, povezivanje s odreĊenim
predmetom ili osobom te izgovaranje.‖ (Centner – Peko – Pintarić 2004: 43). Nakon
pripremnoga razdoblja i globalnoga ĉitanja kraćih rijeĉi, prelazi se na tzv. analitiĉkosintetiĉko ĉitanje. Ono omogućava rašĉlanjivanje rijeĉi na glas (slovo) kako bi dijete
asocijativno povezalo glas sa slovom (glasovna analiza). Glasove potom spajamo u
cjelinu rijeĉi nakon ĉega slijedi ĉitanje (glasovna sinteza).
3

Ako uĉitelj smatra potrebnim, na jednome nastavnom satu moţe obraditi dva, pa ĉak i više slova. Obiĉno
se tada obraĊuju slova koja su meĊusobno vrlo sliĉna, na primjer z i ţ, s i š.
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Ĉitanje moţemo promatrati s gledišta tehniĉke pravilnosti i brzine, potom s
gledištalogiĉke pravilnosti s obzirom na smislenost i razumijevanje proĉitanoga te sa
estetskoga gledišta odnosno s obzirom na izraţajnost proĉitanoga. U nastavi poĉetnoga
ĉitanja naglasak je naravno na tehniĉkoj i logiĉkoj strani ĉitanja odnosno na pravilnom,
toĉnom ĉitanju i ĉitanju s razumijevanjem. To su osnovni preduvjeti za izraţajno
(estetsko) ĉitanje kojem kasnije teţimo uoĉavajući vrjednote govorenoga jezika (brzina,
tempo, intonacija).(Vajnaht – Bendelja 1984).Drugim rijeĉima, napredujući u vještini
ĉitanja, uĉenik će svoju pozornost sve više usmjeravati prema znaĉenju proĉitanih rijeĉi
i na njihovo razumijevanje, a ne na njihovu glasovnu strukturu. 4Upravo je svrha
poĉetnoga uĉenja ĉitanja ―ovladavanje tehnikom ĉitanja kako bi ona postala automatska
vještina koja će se ‗izgubiti‘ iz svijesti ĉitaĉa.Na njezino mjesto mora doći proces
traţenja, pronalaţenja i pamćenja smisla i sadrţaja reĉenice i cijeloga teksta.‖ (ĈudinaObradović 2003: 17).Takva se vrsta ĉitanja naziva i glatkim ĉitanjems
razumijevanjem(sposobnost brzogai glatkoga dešifriranja rijeĉipri ĉemu pozornost ĉitaĉa
nije usmjerena na pojedinaĉna slova i glasove nego je ponajprije usredotoĉena na
znaĉenje i smisao onoga što ĉita) (Ĉudina-Obradović 2003). Najĉešća je vrsta ĉitanja u
prvome razredu glasno ĉitanjeiliĉitanje naglas. Njime se ponajprije vjeţba tehnika
ĉitanja jer uĉenik naglas artikulira glasove i povezuje ih u rijeĉ.Nakon što uĉenici
svladaju poĉetnu vještinu ĉitanja naglas, prelaze naĉitanje u sebi. Njime se ponajprije
vjeţba razumijevanje proĉitanoga. No ono pridonosi i potpunoj automatizaciji ĉitanja te
se stvaraju navike ĉitanja koje će svaki pojedinac nositi u sebi kroz cijeli ţivot.
Vještine se ĉitanja ne razvijaju samo tijekom prvoga razreda, ponajprije u nastavi
poĉetnoga ĉitanja i pisanja, nego se taj proces nastavlja razvijati sve do kraja trećega
razreda, a kod nekih uĉenika vjerojatno još i kasnije.Tek se u višim razredima osnovne
škole moţe ustrajati na još nekim dodatnim vrstama ĉitanja (Furlan 1990) poput tzv.
letećega ĉitanja koje se još naziva i preglednim ĉitanjem (prepoznaje se u letimiĉnom
prelasku preko teksta koji se ĉita), potom tzv. selektivno ĉitanje (kada se ĉitaju samo
bitni, najvaţniji dijelovi teksta, tj. one informacije koje se trebaju usvojiti). Neki autori
govore i o postojanju tzv.ispitnoga ĉitanja u kojem osoba ĉitajući poĉetne dijelove teksta
zapravo ispituje samu sebe te mu ono sluţi kao poticaj za prepriĉavanje ostatka teksta
nakon ĉega slijedi letimiĉno ĉitanje u svrhu provjeravanja toĉnosti prepriĉanoga teksta.
(Furlan 1990).

4

―Dok su ranija ispitivanja bila usmjerena na rezultate ĉitanja u pogledu brzine i toĉnosti kao i na ono što
je ĉitatelj upamtio, suvremeniji pristupi problematici ĉitanja nastoje doznati na koji su naĉin ĉitanjem
dobivene informacije mentalno reprezentirane i kakva je priroda procesa kojim se one obraĊuju (Just i
Carpenter, 1987, prema Grgin, 1997). Suvremeni pristupi ĉitanju takoĊer naglašavaju vaţnost ĉitanja
razliĉitih vrsta tekstova, a ne samo knjiţevno-umjetniĉkih, koji su gotovo jedino zastupljeni u ĉitankama
knjiţevnosti. Vaţno je uĉenika dovesti u susret i s informativnim, popularno-znanstvenim tekstovima,
obavijestima osposobljavajući ga za primanje i razumijevanje proĉitanoga te da zna u koju svrhu
primljene informacije moţe upotrijebiti. Nadalje, vještine ĉitanja proteţu se i na ĉitanje i razumijevanje
proĉitanih zemljovida, tablica, grafikona i sl.
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Osnovne izobrazbene zadaće koje se odnose na stjecanje znanja u nastavnome
podruĉju poĉetnoga ĉitanja i pisanja su:
-

upoznati sva tiskana i pisana slova hrvatskoga jezika
nauĉiti pravilno i samostalno pisati tiskana i pisana slova abecede
nauĉiti prepoznavati i ĉitati tiskana i pisana slova
osposobiti uĉenike za analizu i sintezu rijeĉi i reĉenica
nauĉiti prepisivati slova, rijeĉi i reĉenice rukopisnim pismom
nauĉiti rukopisno pisati slova, rijeĉi i reĉenice
nauĉiti ĉitati rijeĉi i reĉenice rukopisno napisane
razvijati primjerenu brzinu rukopisnoga pisma
osposobiti uĉenike za pravilno oblikovanje slova u slobodnome ili ograniĉenome
prostoru
nauĉiti racionalno korisiti se prostorom u crntaĉici, na ploĉi, slovarici…

Motivacijski postupci u nastavi poĉetnoga ĉitanja i pisanja
Motivacija se obiĉno kao nastavna situacija javlja na poĉetku nastavnoga sata jer
„o poĉetnoj motiviranosti uĉenika za rad o nekoj temi ovisi uspjeh ili neuspjeh
cjelokupnog uĉiteljeva nastojanja na tom satu.― (Beţen 2008: 123). To znaĉi da se
nastavniku ĉesto pripisuje kako je on najvaţniji motivacijski ĉimbenik u nastavi. ―To je,
sjedne strane, i taĉno, jer je on jedini koji komunicira sa svim drugim bitnim faktorima
konkretne nastave i odgovoran je za njene tokove i ishode.‖ (Muminović 47).
U metodici nastave poĉetnoga ĉitanja i pisanja uvodni dio sata ĉesto ima razliĉite
nazive: priprava, uvodni dio, motivacija, doţivljano-spoznajana motivacija. Sam naziv
zapravo i nije bitan u odnosu na zadaću koja se ostvaruje tom etapom sata. Tu se
ostvaruju emocionalne, intelektualne i praktiĉno-tehniĉke predradnje za susret s novim
slovom ili slovima. ―Izaziva se intelektualno-emocionalna znatiţelja i potiĉe napetost na
putu do obradbe.‖ (Vrabce - Španić- Jurić 2007: 72)
Kada govorimo o vrstama i uĉinkovitosti nastavnih metoda, onda je namjera
istraţivanja djelotvornosti nastavnih metoda pruţiti praktiĉne naputke za dobru i
kvalitetnu nastavu dok ―deskriptivno istraţivanje nastavnih metoda nasuprot tome samo
ţeli spoznati zbiljsku realnost uporabe metoda u danoj nastavnoj svakodnevici. (Terhart
2002: 104) Stoga će se dalje u radu dati kratki pregled zastupljenosti vrsta motivacija i
motivacijskih postupaka u hrvatskim poĉetnicama i priruĉnicima poĉetnoga ĉitanja i
pisanja namijenjenih uĉitelju kao ogranizatoru nastavnoga procesa. S obzirom da je
temeljna svrha nastave poĉetnoga ĉitanja ipisanja uĉenika nauĉiti pisati velika i mala
tiskana i pisana slova te usvojiti vještinu ĉitanja, polazeći od ĉitanja slovo po slovo do
prepoznavanja i razumijevanja znaĉenja rijeĉi, reĉenice i cijeloga teksta, tj. dok ĉitanje
vjeţbom postupno ne postane automatizirano, potrebno je istraţiti na koji naĉin uĉitelj
moţe zapoĉeti nastavu poĉetnoga ĉitanja i pisanja, a da ona bude i ostane uĉenicima
zanimljiva te ujedno povezana sa sadrţajem koji trebaju nauĉiti. Nadalje, potrebno je
istraţiti jesu li motivacijski postupci u poĉetnicama i nastavnim priruĉnicima povezani s
uĉeniĉkim iskustvima, jesu li dovoljno raznoliki da se ne bi pretvorili u šablonizirani i
automatizirani pristup obradi slova te svladavanju vještine ĉitanja.
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Deskriptivno je istraţivanje motivacijskih postupaka u poĉetnicama pokazalo sljedeće:
-

-

većina analiziranih poĉetnica ne donosimotivacijske zadatake za obradu tiskanih
slova (Štanger Veliĉki – Jakovljević Rogić 2006. Poĉetnica knjiguljica 1. Zagreb:
Alfa; Centner – Peko – Pintarić 2006. Zlatni dani 1. Poĉetnica. Zagreb: Školska
knjiga; Zokić – Bralić 2007. Poĉetnica Tajna slova 1. Zagreb: Školska knjiga)
od analiziranih poĉetnica motivacijsku funkciju imaju poĉetni stihovi zasićeni
glasom/tiskanim slovom koje se uĉi u poĉetnici Pĉelica autorica Marije Krmpotić i
Sonje Ivić iz 2012. godine u izdanju Školske knjige.
Na primjer:
ŠUMA ŠUMI,
LIŠĆE ŠUŠTI,
SLUŠAM KIŠU
KAKO PLJUŠTI.

-

IŠ, IŠ, IŠ,
JA SAMMALI MIŠ,
A TI MALA MICA MACA.
BJEŢ U RUPU MIŠ.

sliĉnu motivacijsku funkciju imaju i stihovi u poĉetnici P kao poĉetnica skupine
autora Budinski – Diković – Ivanĉić – Smolĉić – Germadnik 2008. Poĉetnica sa
slovaricom i zvuĉnim CD-om za prvi razred osnovne škole. 1. izdanje. Zagreb:
Profil. Motivacijskim se stihovima na poĉetku obrade tiskanoga slova ne
najavljuje samo sadrţaj sata nego se ujedno uĉenika uspućuje na smjer pisanja
slova. Rimotvorna igra rijeĉi nije samo u funkciji motivacijije nego i u funkciji
ostvarenja zadanoga cilja sata: nauĉiti ĉitati i pisati veliko tiskano slovo.
Na primjer:
A
NACRTAJ KROV, ALI BEZ KUĆE,
ILI RAKA
DVIJE STRANE CRTOM SPOJI.
GLE! NA PAPIRU SLOVO STOJI.

-

K

POPUT KLIJEŠTA

JA SAM SLOVO
OD DVA KRAKA!

analiza je poĉetnica pokazala da su motivacijski postupci za obradu pisanih slova
zastupljeniji u odnosu na obradu tiskanih slova; najĉešće su u funkciji motovacije
korišteni sljedeći motivacijski postupci:
a) narodne priĉe, kratke priĉe ili citati knjiţevnika u Hrvatskoj poĉetnici skupine
autora Šabić – Vitez – Bariĉević iz 1993. godine u izdanju Školske knjige. Na
primjer:
Ivanĉice
Ivanĉice krhke, ko nevjeste bijele
iz mraka izišle da dan razvesele. (Tito Bilopavlović)
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b) slikopriĉe ili duţi prozni tekstovi u funkciji obrade pisanoga slova i vjeţbanja
ĉitanja u poĉetnici II. Pĉelica autorica Marije Krmpotić i Sonje Ivić iz 2012.
godine u izdanju Školske knjige.
c) dvostisikao motivacijski postupci na poĉetku obrade pisanoga slova koji mogu
funkcionirati kao pitalice ili zagonetke u poĉetnici Tajna slova 1 autorica
Terezije Zokić i Jadranke Bralić iz 2007. godine u izdanju Školske knjige. Na
primjer:
Jedrilica bez vjetra tuguje,
Padobran leti i plaši ptice;
Ona ţivi tek kad s vjetrom druguje.
Ima krila, a gdje je toj ptici
lice?!
d) motivacijski postupci za obradu pisanih slova mogu prizivati uĉenikovo
iskustvo i poticati socijalno i suradniĉko uĉenje; u tu svrhu u poĉetnici Zlatni
dani 1 autorica Centner – Peko – Pintarić iz 2006. godine u izdanju Školske
knjige uvodni dio obrade pisanoga slova zapoĉinje aktivnošću crtanja grozda i
nizanjem asocijativnoga niza na zadanu tematsku rijeĉ; Na primjer: Oko rijeĉi
baka napiši što više rijeĉi koje te na baku podsjećaju. U navedenoj poĉetnici
kao motivacijski se postupci navode i poticajna pitanja bliska uĉenikovom
iskustvenom svijetu, na primjer: Koga ti nazivaš djedom? Odgovor razmijeni s
prijateljicom/prijateljem u klupi.
Analiza je poĉetnica pokazala kako nisu iskorišteniraznoliki motivacijski postupci
za obradu ponajprije tiskanih, ali i pisanih slova. Budući da poĉetnice uĉitelju najĉešće
ne sugeriraju na koji naĉin moţe pristupiti obradi slova, neke prijedloge za osmišljavanje
uvodnoga dijela sata poĉetnoga ĉitanja i pisanja mogu nuditi priruĉnici namijenjeni
uĉitelju. Stoga je provedena i analiza priruĉnika poĉetnoga ĉitanja i pisanja u svrhu
uvida u motivacijske postupke obrade tiskanih i pisanih slova. Deskriptivna je analiza
priruĉnika nastave poĉetnoga ĉitanja i pisanja pokazala sljedeće vrsta motivacija:
-

U Metodiĉkome pristupu poĉetnome ĉitanju i pisanju na hrvatskom jeziku autora
Ante Beţena (2002) sustavno su navedeni primjeri jeziĉnih motivacija na poĉetku
uĉenja velikih i malih tiskanih slova. Takvim pristupom uvodnoj etapi obrade
slova uĉitelju stoji na raspolaganju izbor izmeĊu ponuĊenih motivacijskih
postupaka ĉime se uĉenje slova kao jednom od vidova jeziĉne djelatnosti pisanja
komunikacijsko-funkcionalno pridruţuju i ostale jeziĉne djelatnosti: slušanje,
govorenje i ĉitanje. U navedenome metodiĉkome priruĉniku donose se sljedeće
vrste motivacija za nastavu poĉetnoga ĉitaja i pisanja:

a) glasovnai leksiĉka motivacija(npr. aktivnost PronaĊi rijeĉ!i ili Glasovni loto!
Paţljivo slušaj rijeĉi i pamti one u kojima se glas A ĉuje samo jednom: ANTE,
ANĐEO, ASPIRIN, AUTO, AUTOBUS, AVION, dvaput: ANKA, ANTENA, triput:
ANANAS.)
b) slušna, glasovna i leksiĉka motivacija (npr. aktivnost Izaberi sliĉicu! U kutiji se
nalaze sliĉice na kojima su prikazani predmeti, bića ili pojave ĉija imena poĉinju
slovom O. Uĉenici biraju sliĉicu, imenuju predmet naglašavajući poĉetni glas.)
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c) likovna i glasovna motivacija (npr. aktivnost PronaĊi slovo! ili Slovna brojalica!
Uĉenci izgovaraju brojalicu Eci-peci-pec. Tko je posljednji u odbrojavanju, traţi u
razasutim slovima slovo E).
d) lekisĉka i glasovna motivacija (npr. aktivnost Izaberi rijeĉ! Koja rijeĉ ne pripada
nizu? Pamti i izbaci iz niza one rijeĉi koje ne poĉinju glasom U kao URA. ZEC,
UHO, UDICA, ŢABA, UĈITELJ, SLON...)
e) slušna i gramatiĉka motivacija (npr. aktivnost Nastavi priĉu! Zadatak je nastaviti
priĉu uz uporabu što više rijeĉi u kojima se nalazo glas N.)
f) leksiĉka motivacija (npr. aktivnost Daj slonu ime! Zajedniĉko priĉanje slikopriĉe u
kojoj svakome slonu treba dati ime koje zapoĉinje istim glasom/slovom: slon,
Slavko, slonica Sanja, slonić Sanjin...)
g) slušna i glasovna motivacija (npr. aktivnost Glas na kraju rijeĉi! Zadatak je otkriti
kojim glasom završava svaki redak (stih) pjesme koja slijedi.)
h) glasovna motivacija (npr. aktivnost Pomozi ribici! Traţi se slovo R u zadanom
nizu rijeĉi:
RIBA DAR BURA
REP SIR KRAVA
MIR BARA BARKA
i) verbalna motivacija (npr. aktivnost Lisica liji! Ili Borna i Biba! Rijeĉ je o ĉitanju
teksta zasićenoga glasom/slovom L odnosno B).
-

U Priruĉniku za uĉitelje autorica Marice Vrabec i Ankice Španić (2004) ponuĊeni
su sljedeći metodiĉki postupci za obradu velikih i malih tiskanih slova:
a)
b)
c)
d)
e)

priĉanje priĉe o...
slušanje i pjevanje pjesme...
opisivanje ilustracije u poĉetnici
stvaranje tematskoga kruga uz zadanu poticajnu rijeĉ
razgovor o uĉeniĉkim iskustvima o...

U navedenome metodiĉkome priruĉniku za uĉitelje donose se i metodiĉki
prijedlozi za uvodni dio sata obrade velikih i malih pisanih slova poput:
a)
b)
c)
d)
e)
-

krasnoslovljenje nauĉenih stihova iz pjesme u poĉetnici
improvizirana scenska igra o...
slušanje glasova u uĉeniĉkoj blizini / oponašanje glasanja ţivotinja
zagonetke i traţenje njihovih odgonetki
rješavanje rebusa.

U priruĉniku za uĉitelje uz poĉetnicu Tajna slova 1 autorica Jadranke Bralić i
Terezije Zokić (2007) navode se prijedlozi motivacijskih postupaka za obradu
pisanih slova, i to:
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a) ĉitanje polaznoga teksta zasićenoga glasom/slovom koji se obraĊuje i
razgovor o proĉitanome
b) pozivanje na naštanje uz uĉiteljevo voĊenje
c) rekreativni razgovor u zamišljenim svakodnevnim situacijama (npr. u
prodavaonici, u knjiţnici, kod lijeĉnika i sl.)
d) priĉanje o vlastitim iskustvima u obitelji, s prijateljima...
e) opisivanje zadanoga predmeta, osobe, dogaĊaja...
f) promatranje i opisivanje ilustracije u poĉetnici
g) rješavanje zagonetki
h) jeziĉne igre.
Ako se uzme u obzir da je uĉenik prvoga razreda monografskom obradom slova
zapravo izloţen 30-ak sati obrade tiskanih (velikih i malih) slova u prvome polugodištu i
30-ak sati obrade pisanih (velikih i malih slova) u drugome polugodištu, onda pluralizam
nastavnih metoda i postupaka kojim se zapoĉinje sat obrade novoga slova svakako
sprjeĉava stereotipan pristup nastavi poĉetnoga ĉitanja i pisanja, a sam nastavi proces
ĉini znimljivijim i za uĉenika izazovnijim. Stoga su motivacijski prijedlozi u nastavnim
priruĉnicima za uĉitelje svakako poticajni i metodiĉki opravdani. Iz toga razloga ponudit
će se još neki motivacijski prijedlozi - postupci u nastavi poĉetnoga ĉitanja i pisanja:
PronaĊi rimu; Predvidi rimu; Naĉini rimu.Iako se prepoznavanje i ponavljanje rime javlja
već kod ĉetverogodišnjega djeteta, ĉitanje djeĉjih rimotvornih stihova u nastavi
poĉetnoga ĉitanja i pisanja moţe biti vrlo zanimljiv i poticajan motivacijski
postupak.Razvoj fonološke svjesnosti ostvaruje se poticanjem djeteta na slušanje,
uoĉavanje i pamćenje rime. Istraţivanja su pokazala kako aktivnosti uoĉavanja i
traţenja rime kod djeteta utjeĉu na razvoj osjetljivosti za glasovnu strukturu rijeĉi
odnosno ritam, a pomaţe im i uoĉiti kako se rijeĉi mogu rašĉlaniti na sastavne dijelove –
glasove. ―Ĉesto slušanje jednostavnih pjesmica u rimi, hrabrenje djeteta da predvidi
završetak u rimi, da nadopunjuje stihove rimom, da pamti rimu, bit će vrlo korisna
vjeţba.‖ (Ĉudina-Obradović 2003: 41).
Nizanje rijeĉi istoga poĉetnoga slova; Nizanje rijeĉi od završnoga glasa prethodne rijeĉi;
Uoĉavanje zajedniĉkih osobina niza rijeĉi (izdvajanje zajedniĉkoga glasa na poĉetku, u
sredini ili na kraju rijeĉi). Navedene motivacijske aktivnosti u funkciji su razvijanja
fonološke svjesnosti i glasovne osjetljivosti kao bitnoga preduvjeta za razvoj ĉitalaĉkih
vještina.Vjeţbanje abecednoga naĉela takoĊer se ostvaruje navedenim motivacijskim
aktivnostima.
Pronalaţenje predmeta oko sebe koji zapoĉinju odreĊenim glasom(radio, ruke,
radijator…)Dijete rane školske dobi moţe povezati predmete, bića, stvari i pojave u
skupove prema bitnoj osobini.Uoĉava uzroĉno-posljediĉne odnose meĊu predmetima i
pojavama, razlikuje toĉno-netoĉno, stvarno-nestvarno.―Pojmovi su još uvijek konkretni
jer se odnose na stvarne predmete s kojima dijete ima iskustva u svojoj okolini, a
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apstraktnim pojmovima dijete još uvijek vlada na intuitivnoj razini.‖ (Starc i sur. 2004:
156)
Igre rijeĉima(U nonsensnim pjesmama za djecu rijeĉ je o ‗nonsensnoj analogiji‘ odnosno
o analognom postupku tvorbe rijeĉi (npr. izraz mojeglav nastao analogno izrazu
svojeglav);Potom, tu je nonsensna etimologija kojom se tvore i niţu rijeĉi koje sadrţe
identiĉan morfem, premda se semantiĉkirazilaze. No jeziĉna inventivnost ne zadrţava
se samo na tvorbenoj razini, nego i na razini sintakse i semantike, pri ĉemu sehumorni
uĉinak ostvaruje na mnogim, pa i neoĉekivanim razinama znaĉenja. Primjeri nonsensne
lirike mogu biti motivacijski poticajni za glasovnu analizu rijeĉi, poput pjesama Zvonimira
Baloga.
Što se od vode pravi
Od VODE se prave trave,
VODEne zatim glave,
VODnici, VODOzemci,
VODENkonjic, VODEnjaci,
VODOvodi, vinoVODI,
doVODI, sproVODI,
zaVODI, vojVODE,
nadvojVODE, VODOmari
i još mnoge druge stvari.

Razumije se,
To nije uvijek samo VODA,
još se VODI nešto doda.

Glasovno oduzimanje (aktivnost ĉiji je zadatak oduzimanje glasa u sredini rijeĉi – klip –
kip, metla – meta, klada – kada, ţlica – ţica, slova – sova, zlato – zato, plitak – pitak,
pamuk – pauk, bajka - baka)
Glasovno dodavanje (aktivnost ĉiji je zadatak dodati glas na poĉetku, u sredini ili na
kraju rijeĉi: boj – broj, baka – barka, mak – mrak, uho – ruho, baka – barka, kava –
krava, sok – skok, vrt – vrat, trg – trag, kora - korak)
Priĉe o slovu (Korisna aktivnost za osvješćivanje povezanosti glasovne strukture rijeĉi
sa slovom. Tekst treba biti zasićen slovom koje se uĉi i poţeljno je da svaka rijeĉ
zapoĉinje tim slovom. Na taj će naĉin dijete vjeţbati i glasovnu strukturu rijeĉi i
zapamćivat će njezin pisani oblik. Praksa je pokazala da su obiĉno poĉetnice za uĉenje
pisanih slova zasićene tekstovima, knjiţevno-umjetniĉkim ili popularno-znanstvenim,
koji zasićenim slovom ĉine cjelinu i mogu biti poticajni za njegovo spoznavanje.)
Brojke umjesto slova (Prema naĉelu korelacije moguće je provesti igru tajnih poruka u
kojima se koriste brojke za slova.Svakom se slovu pridruţi broj, a cilj je dešifrirati
napisanu poruku brojkma a ne slovima. Time dijete moţe vjeţbati jednostavne raĉunske
opreacije, a igra moţe posluţiti i za uvjeţbavanje slova.)
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Sastavljanje rijeĉi od zadanih slova (zadatak je od zadanih slova sastaviti jednu ili što
više rijeĉi) Na primjer:
BBBRR
RROOO
ODDDA

Neki će uĉenici pokušati sasatviti samo jednu rijeĉ (roda), a neki i više rijeĉi:
(roda, brdo, dobro, brod…)
Sastavljanje reĉenica od zadanih rijeĉi (Zadatak je sastaviti smislenu reĉnicu od
zadanih rijeĉi pazeći na pravilan poredak rijeĉi u reĉenici. Na primjer: VOLI JOSIP
SLIKATI. Zadatak se moţe postaviti tako da se uĉeniku da tzv.deformirana reĉenica
odnosno reĉenica s pogrješnim poretkom rijeĉi. Smisao i znaĉenje reĉenica će dobiti
razvrstavajući rijeĉi u pravilan poredak. Na primjer: JE LIVADI, NA CVIJET ili IVU ANA
SLUŠA.
Pridruţivanje rijeĉi slikama (U omotnici se nalaze slike i njima pridruţene rijeĉi, na
primjer: ĉovjek, koĉija, ĉaša, ĉetka, naoĉale, ĉokolada, pĉela, hlaĉe, ĉamac, maĉka....
Zadatak je svakoj slici pridruţiti odgovarajuću rijeĉ.Obrnuti je postupak kada se nizu
rijeĉi trebaju pridruţiti slike.)
Pridruţivanje reĉenica slikama (U omotnici se nalaze napisane reĉenice i njihove
ilustracije.Zadatak je svakoj reĉenici pridruţiti odgovarajuću ilustraciju.Navedena je
aktivnost pogodna i za uĉeniĉko samostalno izgovaranje i/ili pisanje jedne ili više
reĉenica o svakoj ilustraciji.)
Dopunjavanje reĉenica rijeĉima (Nedovršene reĉenice potrebno je dopuniti
odgovarajućom rijeĉi.Zadana se reĉenica prvo proĉita, a potom se traţi odgovarajuća
izostavljena rijeĉ.Reĉenica se potom zapisuje.U prvome se polugodištu izostavljena
rijeĉ moţe zamijeniti slikom pa se umjesto slike treba napisati rijeĉ.Na primjer: Dopunite
reĉenice i zalijepite odgovarajuće sliĉice. ODJEĆU I OBUĆU ODLAŢEMO U
_____________.UĈIMO I IGRAMO SE U ____________.BORAVIMO I ODMARAMO
SE U __________.Kasnije se zadatak moţe postaviti tako da se ponude izostavljene
rijeĉi koje se u reĉenicu trebaju uvrstiti pravilinim redoslijedom. Na primjer: NA LIVADI
UGLEDAM ____________ (MIRISNO, PĈELE, CVIJEĆE, I).
Uoĉavanje novoga slova u izdvojenim rijeĉima (Postupak obrade pisanoga slova moţe
zapoĉeti pisanjem izdvojenih rijeĉi tiskanim slovima ispod kojih se nalazi napisana ista
rijeĉ pisanim slovima. Uĉenici prema naĉelu sliĉnosti uoĉavaju novo pisano slovo koje
će uĉiti.)
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Postavljanje problemskoga pitanja(Od uĉenika se traţi da izdvoji novo slovo koje treba
nauĉiti kako bi zadanu rijeĉ mogao napisati. Pitanje najĉešće glasi: Koje novo slovo
treba nauĉiti da bi se napisala ova rijeĉ? Koja slova u rijeĉi već znate pisati?)
Ilustracija kao poticaj za priĉanje (Gotovo su svi tekstovi u poĉetnicama ilustrirani.
Upravo njihove ilustracije mogu biti poticajne za priĉanje što se vidi na slici. Uĉitelj će
poticajnim pitanjima pomoći uĉeniku u izraţavanju. U praksi je to vrlo ĉesti motivacijski
postupak koji se koristi prije samoga ĉitanja teksta.)
Razgovor (Poticajan moţe biti i sam razgovor kojim ćemo uĉenika emocionalno i
kognitivno pripremiti za obradu novoga slova.S uĉenicima najĉešće razgovaramo o
njihovom iskustvu, doţivljajima i znanjima koje imaju.)
Opisivanje (U pripremnoj etapi sata koristi se promatranje i opisivanje zadanoga
predmeta, osobe, zbivanja, slike.Uĉenici iznose svoja objektivna i subjektivna iskustva u
promatranju i zapaţanju.Na primjer, prije obrade slova ţ moţe se provesti motivacijski
postupak promatranja i opisivanja ţira. Uĉitelj će navedenu aktivnost provesti poticajnim
pitanima: Što je to? Kakvog je oblika?Boje?Gdje raste?Korisno je uĉenicima pruţiti još
neke informaciju o ţiru.U tu svrhu mogu se koristiti informativni tekstovi iz djeĉje
enciklopedije.)
Fantazijska igra (Aktivnost kojom potiĉemo uĉenike na maštanje. Izvrsna je motivacijska
igra za obradu novoga slova. Uĉitelj vodi uĉenike kroz maštanje sljedećim uputama:
Zamislite nebo plave boje. Zamislite dolazak oblaka, bijelih i sivih.Što se dogodilo kada
su oblaci razliĉitih boja došli?Rijeĉ je o motivacijskoj aktivnosti za obradu pisanoga
slova O. Potom moţe slijediti najava i interpretativno ĉitanje teksta o oblacima u
poĉetnici.)
Zakljuĉak
U nastavi se poĉetnoga ĉitanja i pisanja vještine ĉitanja stjeĉu usporedo s
uĉenjem velikih i malih tiskanih slova, dok se rukopisno pismo razvija uĉenjem velikih i
malih pisanih slova. Prema naĉelu postupnosti polazi se od globalne metode ĉitanja
preko analitiĉko-sintetiĉke metode da bi se na kraju došlo do tzv. glatkoga ĉitanjas
razumijevanjem odnosno do sposobnosti brzogai glatkoga dešifriranja rijeĉipri ĉemu
pozornost ĉitaĉa nije usmjerena na pojedinaĉna slova i glasove, nego je ponajprije
usredotoĉena na znaĉenje i smisao onoga što ĉita, dakle na ĉitanje s razumijevanjem.
Da bi se ostvarile svrha i zadaće nastavnoga podruĉja poĉetnoga ĉitanja i pisanja, u
radu su predloţeni motivacijski postupci kojima se oni mogu ostvariti, poput slaganja
rijeĉi s prethodnom glasovnom analizom, ĉitanje rijeĉi uz dodadavanje ili oduzimanje
slova, ĉitanje rijeĉi zamjenjivanjem slova, sastavljanje rijeĉi od zadanih slova,
sastavljanje reĉenica od zadanih rijeĉi, ĉitanje i dopunjavanje nedovršenih reĉenica
rijeĉima, igre rijeĉima i rimom koje su u funkcji razvijanja fonološke i glasovne
osjetljivosti te vjeţbanja abecednoga naĉela kao preduvjeta za razvoj ĉitalaĉkih
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aktivnosti. Uĉitelju kao voditelju i organizatoru nastavnoga procesa na raspolaganju stoji
pluralizam motivacijskih postupaka kojima nastavu poĉetnoga ĉitanja i pisanja moţe
uĉiniti zanimljivom i funkcionalnom, nikako ne šabloniziranom. Proces opismenjavanja i
uĉenja ĉitanja svaki će uĉitelj obogatiti razliĉitim sadrţajima i aktivnostima te će nastavu
oţvijeti vlastitom kreativnošću.
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Ramadanski Draginja: PARODIJA KAO FAKTOR MOTIVACIJE U NASTAVI RUSKE
KNJIŢEVNOSTI
FILOZOFSKI FAKULTET, NOVI SAD, SRBIJA
mimaram@cablenet.rs
Сажетак
Пародија спада у књижевне врсте са великим имитативним капацитетима.
Имитација оригинала је, за разлику од стилизације, у знаку хиперболисања
кључних особина пародираног стила, све до постизања хуморних па и комичних
ефеката.
Скоро сваки период руске књижевности познаје и фазу своје
маниризације, када пародија ступа на сцену. Чести су случајеви када је пародија
вид озбиљно утемељене књижевне критике. Сматрамо да је методолошки упутно
мотивисати студенте да, читајући пародије на дела која проучавају, боље уоче
препариране, оспољене и аутоматизаване особине датог стила, који у пародији
постаје формално транспарентнији, видљивији, памтљивији и подложан
поређењу. Студенти на тај начин дату књижевну појаву сагледавају из више
углова, што стимулише стваралачки приступ оригиналу, и чини смену стилских
пораваца пластичнијом, динамичнијом, јаснијом, уз додатне ефекте хуморне
катарзе. Поготово што постмодерну књижевност савремене Русије и не можемо
разумети без уважавања цитатно-пародијског приступа књижевном монолиту
светске и руске књижевности (В. Сорокин, В. Пељевин, Д. Пригов. Т. Кибиров).
Наше искуство нам казује да релаксирајући и супериорни смех који изазива
успела пародија увек мотивише студенте да се врате оригиналу, али много
зрелије, опуштеније, маштовитије. У том смислу реферишемо о методолошком
учинку тумачења соцарта као својеврсне пародије социјалистичког реализма
(препознавања његових стилских доминанти) на примерима из опуса рускоамеричког уметника речи Вагрича Бахчањана (1938-2009).
Кључне речи: Соцреализам, соцарт, Вагрич Бахчањан, пародија, колаж, игра
речи
PARODY AS A MOTIVATING FACTOR IN TEACHING RUSSIAN LITERATURE
Abstract
A parody belongs to the genre of the great imitative capacity. Imitation of the
original, in contrast to stylization, exaggerates the key features of parodied style, up to a
humorous and comical effects. Almost every period of Russian literature recognizes its
manneristic phase when parody comes into play. In many cases, a parody is a kind of
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serious vision-based literary criticism. We believe that it is methodologically appropriate
to motivate students to read the parodies of the works they study, and have the result of
better detecting characteristics of a given style, which formally becomes more
transparent, visible, memorable and subject to comparison. Students thus given literary
phenomenon observed from different angles, which encourages a creative approach to
the original, and makes stylistic replacement more dynamic, clearer, with supplementary
effects of catharsis. Postmodern literature of modern Russia can not be understood
without considering the citation of the literary monolith of world and Russian literature
(V. Sorokin, V. Peljevin , D. Prigov, T. Kibirov). Our experience tells us that relaxing
and superior laughter that causes parody always managed to motivate students to
return to the original, but in more mature, relaxing and imaginative way. In this sense,
we refer to the methodological effects of the interpretation of socart as a kind of parody
of socialist realism (recognition of his dominant style) with examples of works of the
Russian-American
artist
of
words
Vagriĉ
Bahĉanjan
(1938-2009).
Keywords: Socialist realism, socart, Vagriĉ Bahĉanjan, parody, collage, word play
За почетак - мало лексиколошког подсећања.
Социјалистички реализам је био основни метод уметности и уметничке
критике у Совјетском савезу и државама источног блока, заснован на приказивању
стварности у њеном револуционарном развоју. То је правац који данашњи
студенти нису осетили «на својој кожи», и ваља им приближити асортиман
његових уметничких средстава. То је методолошки лакше чинити из негативне,
критичке перспективе (пародија), неголи из позитивне, пропагандне перспективе
(многобројне имитације, стилизације, саморепродуковања, до потпуног
испошћења и спонтаног гашења).
Анатолиј Луначарски
је још 1906. године увео појам „пролетерски
реализам―. Двадесетих година користила се синтагма „социјални реализам― , а
почетком тридесетих уведен је термин „социјалистички реализам―. Први пут га је
предложио председник организационог комитета Савеза писаца И. Гронски у
Литературној газети, 23. маја 1932. године. Правац је настао као нужност да се
нека екстремна застрањивања (РАПП) усмере ка развоју совјетске културе.
Званично је одобрен, шта више уведен као обавезан, од стране партијских
органа. За њега је карактеристично приказивање стварности „у складу са
конкретним историјским револуционарним развојем―. Инсистира се на складу
уметности са идејама марксизма-лењинизма, уз истицање руководеће улоге
партије. На Првом конгресу совјетских писаца 1934. године М. Горки прокламује
његов основни принцип: социјалистички реализам стварност посматра као
стваралаштво, чији циљ је непрекидни развој човека.То је подразумевало и
извесно јединство реализма и совјетске романтике. Веома брзо се испоставило да
је ова књижевна школа инструментализована као средство идеолошке контроле и
пропаганде („лакировка―) , и као оправдање за беспримерно сурове казнене
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санкције према интелектуалцима који су мислили другачије (Цветајева,
Мандељтам, Пастернак, Ахматова, Пиљњак, Бабељ).
Соцарт је правац посмодерне уметности, који се јавио у СССР 1960-1970
година, у оквирима тзв. алтернативне културе која је била у отпору према
државној идеологији тога периода. Настао је као пародија на званичну совјетску
уметност али и појаве савремене масовне културe. Док је поп-арт рефлексија
хиперпродукције робе и изобиља западног света, предмет рефлексије соц-арта је
хиперпродукција идеологије у СССР. То је својеврсни иронични кентаур
соцреализма и попарта, заснован на пародијском поигравању (обыгривание)
совјетским реалијама. Поп-арт је настао у потрошачком друштву, а соц-арт у
друштву где су сви били жртве насилне идеологизације. Доминацији предметног
фетишизма у капиталистичком друштву одговарало је насиље совјетског идејног
митотворства. Уметност соц-арта региструје празноћу, лаж и лицемерје званичне
уметности, која је у служби тоталитарног режима. Пародијом одиозних клишеа,
соц-арт у лудистичкој форми демаскира њихов смисао. Ради се најчешће о
колажима (који деформисано цитирају односно пародирају), о еклектичком језику
уметничке опозиције. За осниваче соц-арта слове Виталиј Комар и Александар
Меламид, а за најмаркантније протагонисте Дмитриј Пригов, Ерик Булатов, Тимур
Кибиров. Сви они критикују фундаментални вокабулар тоталитарне државе.
Демаскирање препоставља потпуну демонтажу канона. Основни поступак је
пародија, игра фрагментима тоталитарне целине. У делима се не одражава
стварност, већ идеолошки лик те стварности.
У својој књизи посвећеној савременој руској књижевности
И. С.
Скоропанова разматра
учинке соцарта у оквиру сложене појаве руског
концептуализма. По њеном духовитом запажању, соц-арт је језик званичне
културе уперио против ње саме.
Осим тога предузео је подвргавање
соцреалистичког кича шизоанализи утемљеној на премиси о ирационалним и
несвесним изворима друштвених догађаја. Приказивање либидинозног аспекта
историјских процеса совјетске епохе престаје да буде табу, официјелна култура
сматра се извором идиотизације друштва, отворено се приказује колективно
несвесно маскирано нормативним захтевима, наступа десимболизација света
фантома (Тридцатая любовь Марины Владимира Сорокина из 1987, циклус
Дмитрија Пригова „о милицанере―, поеме Тимура Кибирова). Са нестанком СССР
нестаје и демаскирање социјалистичке идеологије и канона соцреализма, а
концепт соцарта се улива
у треш књижевност, у својеврсно пародирање
графоманске и епигонске књижевности.
Треба рећи да данас примећујемо да совјетска естетика и атрибутика
почиње да изазива нешто попут носталгије. Можемо чак говорити и о појави
извесне моде која се ослања на евоцирање
фактуре совјетизма, дакако уз
суспензију његове идеолошке садржине. У актуелном руском инсистирању на
вези совјетске похе и Нове Русије, соц-арт добио нову историјску шансу...
Сукоб соцарта са совјетском културом оспољен је, дакле, управо цитатима
из совјетске цивилизације. Магија тих цитата зависи од сећања на њих.
Инострани или млади читалац (студент) неће схватити смисао ових дела. Неће
85

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

схватити смисао увеличаног пољупца Хонекера и Брежњева или фотографију
Лењина са пионирком у крилу насловљену са „Лолита―. Отуда је опус Вагрича
Бахчањана (Харков, 1938-Њујорк, 2009) погодан за демонстрирање механизама
соцарта а преко њих и социјалистичког реализма.
Вагрич Бахчањан је уметник који је „ризиковао загробни живот―, „довео
нонсенс до апсурда― и оставио нас да лијемо „горке сузе радости―. Његов опус је
постао убојито „оружје с оптичком варком―. Он је аутор препознатљивих сентенци:
„сувишни човек, како то гордо звучи, „ми смо рођени да Кафку учинимо збиљом―,
„сва власт сонетима―. Његово непотврђено самоубиство остало је до данас
загонетно, као да је и своју смрт инкорпорирао у свој уметнички текст.
Бахчањанова књига, са непреводивим насловом Мух уйма и поднасловом
художества (издавач У-факториа, Екатеринбург, 2003) основно је наставно
срeдство на часовима соцарта у оквирима курса Руска књижевност 20. века на
новосадском Филозофском факултету.
Све странице ове књиге, која се у целини може наћи на сајту који
неизоставно
ваља
посетити
пригодом
овог
разговора
(http://tapirr.narod.ru/art/b/bakhchanian), имају црни перваз, на начин читуља које
срећемо у новинама. Неко умире у тој књизи, а нешто се рађа...
Студенткиње руске књижевности у Новом Саду, на часовима посвећеним
соцарту и концептуализму, однедавно маштовито бабиче управо Бахчањанове
„бремените речи―, важући удео ероса и танатоса у њима. Мејеутички тумачећи
Бахчањанову уметнину од 95 оделитих лексема, оне стичу знања из „теорије и
праксе релативитета―. Бременита реч Аутопортрет у пратњи је колажа: попрсје
уметника евоцира фактуру рентгена. Не виде се ни кости ни мека ткива. Уметник
је „ухваћен― са секиром (топор), која је заклонила, потиснула, елиминисала сваки
други садржај. Раскољников пред металдетектором. Али то није клинички или
полицијски снимак – то је (накнадно) урамљени аутопортрет, као „истина о себи―.
(Прилог 1)
„Бремените речи― развијају своју опружну, гипкотелу, игриво концептуалну
убојиту
енергију, венчавајући своје унутарње смислове, одевајући их и
разодевајући, упарујући актере и радње, радње и учинке, учинке и скривене
мотиве. Није то аутоматско писмо, већ брижљива деконструкција, расклапање
стварности, са гуштом и стилом.
На то нас упућује и трудна реч чистильщик – са својом метонимијском
копчом (сетимо се серапионовске узречицом: Здраво, брате, писати је тешко).
Вагрич нам нуди дефиницију стила као брушења, мукотрпног рада, одбацивања
свега сувишног, уз начело строге селекције. Сва је прилика да је то програмска
лексема.
Претежан број скривених подречи (по правилу унутар безазлених
родитељских надречи) је из тамног (у најбољем случају црнохуморног) регистра:
сметана, крестоносец, игротека, автострада, поместье, радио, автопортрет,
литография,
декольте, целомудрие, урожай, скворец, чернорабочий,
коневодство, руководитель, укротитель, селедка, туловище, дикобраз, журнал,
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телевизор, епископ, жаворонок, бинокль, лесоруб, шезлонг, куколка,
поминание, свобода, козерог, агробиология, легенда, таракан, демонстрация.
Куцкају у своју раму, у тежњи да ослободе своју истинску нарав. Попут оног
колажног детлића (Прилог 2) који је, ако је веровати староруском физиологу
„шарена птица што живи у гори, слеће на кедар и дуби га кљуном. А где наиђе на
меко дрво, тамо прави себи гнездо. Тако се и ђаво бори са човеком. Нађе ли у
коме малодушност и нехај спрам молитве, уђе у њега и угнезди се. Ако пак у коме
наиђе на крепост, бежи од њега».
Сваки Вагричев микроесеј у виду лексеме, која вољом аутора бива
расклопљена/прекомпонована на антиетимолошки корен и аграматичке рестлове,
помера границе језика као оруђа скривеног сазнања. И оно бива травестирано до
јавне тајне: ничег новог под капом небеском. Чињеница да се благодат тумачења
не поклапа са његовим законом говори о нарави сваког читања, које се своди на
учитавање. Овај црнохуморни концептуални лексикон (концепција као зачеће)
дозива нам у сећање Фонвизинову Дворску граматику из хиљаду седамсто неке,
која је виртуозно активирала евокативне капацитете врста речи, у које је учитала
дворјанске бихевиористичке обрасце.
И код Бахчањана, наиме, има назнака барокног запоседања смисла кроз
трик и неизброј (уйма), што помера невидљиве границе, прекраја и кријумчари
смислове (мухе). А у орфоепском озвучењу њиховог коита хуји најбезобразнија
реч руског и сваког језика: хуй. МУХ УЙМА.
Па ево како су новосадске студенткиње-примаље преповиле у своје
млађано искуство неке понуђене смислове.
„Радио – прва асоцијација – брзо ширење зла, ђаво као саветодавац. AD
као скраћеница, упућује на Христа (аnno domini) али и на његову супротност
(аdversus). Радио је вечита унутрашња борба добра и зла.
Анализирајући реч скотина једна студенткиња се позива на аргумент да се
„мачак (рус. кот) враћа само кад је гладан а умиљава само кад погреши―. Иста
студенткиња чињеницу да је урна у утроби речи журнал тумачи на више начина.
„То може бити црна хроника у новинама; напис који је аутора коштао живота;
политички режим који забрањује критику власти у медијима; суморна прогноза да
ће све што се пише-записује бити пепео једног дана; а можда и неумитни
мементо: исход сваког живота је смрт―. (Јелена Бандић)
Кооператив je – „заједнички спектакл, на штулама, када су сви свесни да
глуме, симулирају, у овом случају рад― (opus, opera). (Ксенија Поповић)
У трудној речи телевизор, „мимо царске метафоре, и за телевизор и за
лава човек је омиљени плен― (невидљива метонимијска сличност).
Игротека пак „попут пећине (рус. грот) делује на човека, одваја га од
стварности, можда има само улаз али не и излаз.―
Комсомол је изнедрио следећи јувенилни коментар: „комсомолцима су се
нека врата отварала а нека затварала. Неки су узалуд климали главама и бивали
изманипулисани, а други су успешно пливали у реци совјетске бирократије.
Прогутали су своје лично мишљење, из године у годину бивали све дебљи и
тромији, односно „успешнији―. (Тијана Балек).
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„Открити чорбуљак у жени (женщина) на неки начин је ниподаштавајуће за
жену, јер јој се ставља до знања да је њена дужност да кува, и не пита се ни за
шта―. (Марина Босиљчић)
Ипак, зар не би ваљало подбадачки релативизовати млађану
категоричност? Није баш сасвим јасно да ли је реч о лаудацији или критици. Све
зависи од иновативног пупљења речи „щи» унутар речи «женщина―. Осим
метонимије постоји и метафора. Ту је и културолошка, етноцентричка,
гастрономска знаковитост. А осим што је проста, чорба је и укусна, хранљива,
топла. Овде је, навијамо из све снаге, можда реч о позитивној идентификацији?
О спасоносном минимализму али и отменој сведености? Бродоломник сања о
насушној чорби, али то чини и Пушкин („...и желим само мира сјај/и већи лонац
чорбе тај―, Одломци из Оњегиновог путовања. Сам(а) свој(а) господар(ица)? Што
живи у изобиљу и не зависи ни од кога?
Или, рецимо, у речи крестоносец – интригантан цивилизацијски контекст
(заметак полемичког религиолошког коментара). Крст је ношен у име патње, али и
наносећи патњу, ширећи кукњаву и лелек (стон) насилног покрштавања, на
ломачама инквизиције...А ево и духовитог пандана – епископ.
Трудна реч декольте – нека је врста Алека и Земфире, Рогожина и Настасје
Филиповне, љубави-мржње. Деколте који убија, деколте који убијају – два
сусретна пуцња на дивљем западу људских страсти.
А шта ћемо са речју жаворонок? У умилној шеви крије се досадна и грактава
врана. Лепа и складна ствар може некада да нас иритира. Нечије право лице
може бити скривено под маском. Вук у јагњећој кожи. Циљ не бира средство.
У недрима речи эмиграция трепери (и гасне?) магнетични мамац – игра. А
она се може и проиграти.
У мелодији Пацоловца (Крысолов) кључна је соло деоница... О таквом
Пацоловцу говори легенда из Хамелна, о њему је писала Марина Цветајева, у
својој истоименој емигрантској поеми. Уметник (хтели ми то или не, асоцијација са
Господарем мува већ се испилила) ласно одводи за собом кога усхте, обећавши
му све што овај воли.
Можда књига Вагрича Бахчањана Мух уйма алудира на сличан сиже, на
сличан лов? Њена музика је моћна и замамна, усмрћујућа и обесмрћујућа...
(Прилог 3)
Сва је прилика да су атентати на традицију последица главног светогрђа:
вишекратног уништавања властитог божанског лика...
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Subotić Irena: ULOGA ILUSTRATIVNOG MATERIJALA U NASTAVI STARORUSKE
KULTURE I KNJIŢEVNOSTI
FILOZOFSKI FAKULTET, NOVI SAD, SRBIJA
i.subotic@mail.ru
Upotreba raznovrsnih multimedijalnih sadrţaja u nastavi nije samo neizbjeţna
posljedica informatiĉko-tehnološkog razvoja, već postaje neizostavan dio savremenog
obrazovnog procesa. Korištenje fotografije, grafike, animacije, videofilma, zvuĉnih
zapisa i razliĉitih interaktivnih oblika graĊe prilikom prezentacije nastavnog materijala
aktivira psihiĉke procese opaţanja, paţnje i pamćenja i snaţan je stimulans za
motivaciju studenata. U nastavi Staroruske kulture i knjiţevnosti, obimnost materijala i
njegova zasićenost stranim terminima, nedostatak relevantne literature na maternjem
jeziku uz tradicionalnu reproduktivno orijentisanu metodiku dovodili su do brzog
zamaranja i gubitka paţnje studenata. U ovom radu demonstriramo efektivnost
upotrebe ilustrativnog materijala i istiĉemo njegov motivacioni znaĉaj na raznim
etapama nastavnog procesa: vizuelizacija kao neophodan element prilikom vezivanja
pojmova i stilskih osobina u ikonopisu, arhitekturi i pojedinim knjiţevnim vrstama u fazi
usvajanja, te njena vaţnost u fazi utvrĊivanja i reprodukcije (imenovanje artefakata
prema pokazanoj ilustraciji).
Kljuĉne rijeĉi: ikonopis, arhitekutra, multimedijalni sadrţaji, vizuelizacija, motivacija,
opaţanje, paţnja, pamćenje, reprodukcija

THE ROLE OF ILLUSTRATIVE MATERIAL IN THE TEACHING OF OLD RUSSIAN
CULTURE AND LITERATURE
Abstract
Active work with illustrative material in class influences to a large extent the
development of students‘ independence and creative thinking and helps better
acquisition of teaching material. In this article we demonstrate the efficiency of using
illustrations and films in teaching Old Russian culture and literature and emphasize their
motivational significance in various stages of the teaching process.
Većina savremenih nastavnika u svojoj praksi se, bez obzira na kojem nivou
obrazovanja se ona odvija, susreće sa fenomenom spoljašnje motivacije uĉenika: oni
rade samo ono što je neophodno da bi uz minimum napora postigli ţeljeni cilj, premda
je ovako steĉeno znanje mehaniĉko, površno, kratkotrajno i sa malim izgledima da bude
primjenjivo (Trebješanin 2009:26). MeĊutim, upravo praktiĉna primjenjivost usvojenih
znanja, odgovornost i samostalnost u rješavanju postavljenih zadataka su suštinski
elementi kompetencije, koja, prema Bolonjskoj deklaraciji, treba da bude rezultat
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obrazovanja. Zadatak je nastavnika da podizanjem nivoa svijesti o znaĉaju i korisnosti
sadrţaja koji se prezentuje, te podsticanjem studenata na aktivno uĉestvovanje u
nastavi, utiĉe na povećanje njihove unutrašnje motivacije i samim tim da omogući da se
usvoji produbljeno znanje steĉeno s razumijevanjem.
U posljednjih nekoliko godina u nastavi Stare ruske kulture i knjiţevnosti kod
studenata su sve prisutniji brzo zamaranje, nekoncentrisanost i odsustvo paţnje, što
umanjuje efikasnost uĉenja i smanjuje kvalitet nauĉenog. Razlog tome, sa jedne strane,
valja potraţiti u ĉinjenici da moderan ĉovjek ţivi izloţen velikoj koliĉini raznovrsnih
stimulusa, te njegov mozak prima, selektuje i obraĊuje sve više informacija, pa mu je
sve teţe da odrţi paţnju potrebnu za koncentrisanje na tako kompleksnu aktivnost
kakva je uĉenje. Sa druge strane, specifika materije sa obiljem strane terminologije,
velika koliĉina gradiva koja treba da se usvoji u relativno kratkom vremenskom roku5 i
tradicionalna nastavna sredstva (udţbenici i priruĉnici) i kod najmotivisanijih studenata
pokazali su se kao oteţavajući faktor, pa se kao osnovni problem u odvijanju nastave
istakao pad intenziteta paţnje, odnosno njen tenacitet. Povezanost fenomena paţnje i
uĉenja predmet je brojnih istraţivanja, o kojima postoji obimna literatura. Ovom prilikom
samo ćemo istaći nekoliko ĉinjenica: paţnja je uslov kognitivne aktivnosti; paţnja je
osnovni element svrsishodne obrade informacija; fokalizacija i koncentracija svijesti su
njena suština (Milovanović 2001:10), odnosno, „Samo u optimalnim uslovima stanja
budnosti moguć je proces prijema, obrade informacija i punovredan tok odvijanja
psihiĉkih funkcija.― (Milovanović 2001:34)
Kako bi odrţao optimalan nivo paţnje i motivisao studente ne samo na uspješno
ovladavanje materijom, već i na dalji samostalan rad u sticanju znanja i razvijanju
interesovanja, nastavnik treba da „uĉini da uĉenik uoĉi vrednost onoga što uĉi, odnosno
da uĉini da on ţeli da uĉi i upotrebi sposobnosti koje ima― (Trebješanin 2009:114). U
tom cilju u nastavi Staroruske kulture i knjiţevnosti modifikovali smo prezentaciju
ilustrativnog materijala na razliĉitim etapama i podstakli studente da se aktivno ukljuĉe u
njegovo prikupljanje, organizaciju i demonstraciju.
I u dosadašnjoj, tradicionalno orijentisanoj metodici nastave ĉesto se istiĉe znaĉaj
vizuelnog podsticaja u stimulisanju procesa opaţanja, paţnje i pamćenja. Poznato je da
ĉovjek prima oko 80% informacija upravo putem ĉula vida, a ĉitavo današnje pokoljenje
od ranog uzrasta vaspitava se uz pomoć vizuelno predstavljenog materijala u razliĉitim
formama: interaktivnih diskova, videofilmova, kompjuterskih programa. Ovako
predstavljen sadrţaj studentska populacija shvata kao manje „krut―, strog i monoton u
odnosu na tradicionalno tekstualan, te je samim tim prijemĉivija na njegovo usvajanje.
Prilikom obrade tema iz ikonopisa i arhitekture ilustracija je uvijek korištena kao
neophodan element u povezivanju pojmova i stilskih osobina, uglavnom putem
demonstracije fotografija, ali na ovaj naĉin studenti ostaju samo pasivni posmatraĉi
nastavnikovog izlaganja, koji, u teţnji da istovremeno gledaju prezentaciju i zapisuju
njen sadrţaj, brzo gube korak sa tokom izlaganja, uslijed ĉega im opadaju paţnja i
koncentracija. Radi aktivacije uĉešća samih studenata u procesu izlaganja materije, na
5

Upoznavanje sa osnovnim osobinama i tokovima razvoja staroruske kulture od IX do XVII vijeka
obuhvaćeno je nastavom u toku jednog, a staroruske knjiţevnosti u toku dva semestra.
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poĉetku ĉasa sada im se dijeli ilustrativni materijal i postavljaju odreĊeni zadaci. Na
primjer, prilikom obrade lekcije Arhitektonski elementi staroruskog hrama dosad je
nastavnik na velikom ekranu demonstrirao fotografiju ili crteţ sa presjekom hrama, sa
numeriĉki oznaĉenim arhitektonskim elementima na crteţu i sa tabelom njihovih naziva
(центральный неф, боковый неф, хор, нартекс, купол, апсида, иконостас, святой
престол, царские врата itd.) i objašnjenjem pojmova u uglu ilustracije. Nastavnik je
imenovao, pokazivao dijelove hrama i objašnjavao njihovo mjesto i znaĉenje, studenti
su posmatrali izlaganje i pokušavali da biljeţe. Sada se studentima na poĉetku ĉasa
dijele ilustracije presjeka hrama, sa numeriĉki oznaĉenim njegovim dijelovima, ali bez
naziva i objašnjenja. Nastavnik sada imenuje, objašnjava i pokazuje pojmove na istoj
takvoj ilustraciji na velikom ekranu, a studenti ih sami traţe i obiljeţavaju na svojim
crteţima. Nastavnik zatim imenuje pojedinaĉne dijelove hrama (центральный неф,
боковый неф, хор, нартекс, купол, апсида, иконостас, святой престол, царские
врата itd.), a studenti pruţaju njihovu definiciju. Tek tada se na velikom ekranu
prikazuje crteţ sa kompletnim terminima i objašnjenjima, radi provjere taĉnosti. Ovakav
rad sa obiĉnim ilustracijama pokazao je veliku efektivnost na odrţavanje paţnje,
usvajanje i utvrĊivanje materijala, pa ga primjenjujemo na najrazliĉitijim temama. Da bi
shvatili prostorne odnose na ikoni i pojam obrnute perspektive ili kompozicije,
studentima se, umjesto prikazivanja ilustracije sa već oznaĉenim shemama (npr. ikona
Andreja Rubljova Trojica sa već ucrtanim krugom), dijele kopije ikona, na kojima oni
sami moraju da spajaju zamišljene linije ili crtaju geometrijske oblike, a da zatim
obrazlaţu zašto smatraju da je upravo odreĊeni oblik kompoziciona osnova navedene
ikone. Tek nakon diskusije pokazuje se na velikom ekranu shema kompozicije i ukazuje
na simboliĉki znaĉaj motiva kruga u ruskoj kulturi u datom periodu umjetniĉkog,
filozofskog i politiĉkog razvoja. Na taj naĉin studenti mnogo brţe shvataju da na
pomenutoj ikoni „...bogoslovski smisao, pokret, boje i crteţ pronalaze najĉistiji izraz
preko kruga.― (Sendler 2009:82)
I brojne druge nastavne jedinice s tematikom iz likovnih umjetnosti, kakve su
Ikonostas ili Stvaralaštvo Teofana Grka i Andreja Rubljova, umjesto dosadašnjeg
pasivnog prikazivanja ilustracija kao propratnog materijala uz usmeno izlaganje, u
tradicionalnom obliku nastave u kome nastavnik iznosi informacije, a studenti ih primaju,
sada su osmišljene tako, da se studenti ohrabruju da aktivno interpretiraju i organizuju
ĉinjenice koje su im predstavljene, a njihova uloga aktivizuje se upravo na radu sa
ilustracijama. U obradi tematske jedinice Ikonostas studentima se najprije prikazuje
fotografija ikonostasa na njegovom mjestu u crkvi i postavlja im se pitanje o tome, šta
on predstavlja. Najveći broj studenata u ovoj fazi daje odgovor: „pregrada izmeĊu oltara
i naosa―, „granica izmeĊu nebeskog i ovozemaljskog―. Nakon toga im se prikazuju u
velikom formatu ikonostasni redovi (praotaĉki, proroĉki, prazniĉni, deizis), sa
rasporedom pojedinih ikona, tumaĉi njihov sadrţaj i smisao, i tek tada studenti
odgovaraju da je ikonostas zapravo simboliĉki prozor prema nebu, prelaz iz svjetovnog
u sakralno, a ne zid koji oštro odvaja jedno od drugog.
Poetiku velikih ikonopisaca Teofana Grka i Andreja Rubljova moguće je razumjeti
samo uz poznavanje religiozne filozofije koja ih je inspirisala i tokova srednjovjekovne
umjetnosti, što zahtijeva uvid u obimnu struĉnu literaturu. Na ĉasovima staroruske
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kulture, meĊutim, najizrazitije osobine njihovog stvaralaštva veoma efektno se oĉituju
komparativnom analizom svega nekoliko ilustracija. Studentima se paralelno prikazuju
ikone T. Grka (Pantokrator, Preobraţenje, Uspenje) i A. Rubljova (Spas, ArhanĊeo
Mihajlo, Jovan Preteĉa) i od njih se zahtijeva da ih uporede, pa se tako dolazi do
osnovnih kontrasta: ikone T. Grka karakterišu jarke boje, jaki kontrasti, Rubljovljeve
svjetlost i meki prelivi, Teofanove su pune napetosti i unutrašnje borbe, što sugeriše
tragizam, dok su Rubljovljeve preplavljene dobrotom, mirom i harmonijom, jednom
rijeĉju, za studente je stvaralaštvo T. Grka „drama―, a Rubljovljevo „poezija―. Ovim
putem studenti na vrlo upeĉatljiv naĉin shvataju da je u osnovi bogoslovlja T. Grka ideja
Hrista Pantokratora, strogog i neumoljivog sudije grešnog ĉovjeĉanstva, dok je u osnovi
bogoslovlja Rubljova ideja Hrista Spasa, koji ljudima nudi praštanje, milosrĊe i nadu u
spasenje. Pojmovi i znanja koje su studenti usvojili na osnovu samostalnih zapaţanja i
zakljuĉaka mnogo bolje se usvajaju od onih, predstavljenih kao već gotove ĉinjenice, no
najveći motivacioni podsticaj za usvajanje ovog materijala ima svijest o njegovom
znaĉaju, u šta nastavnik treba da ih uputi.
Upoznavanjem sa odnosom koji je ruski narod u toku svoje istorije imao prema
ikoni, od oboţavanja, preko zaborava, do poricanja i ponovnog otkrivanja, saznaje se
cjelokupna istorija ruske kulture i stvaraju temelji za njeno primjereno tumaĉenje.
Poznavanje poetike ikone umnogome pomaţe kasnije ĉitanje staroruske knjiţevnosti,
jer su ove oblasti tematski usko povezane, ali omogućuje i bolju interpretaciju klasiĉne
ruske knjiţevnosti, kao i avangardne umjetnosti na koju je izvršila nesumnjiv uticaj.
Pored rada sa unaprijed pripremljenim materijalom, studenti se podstiĉu da i sami
pronalaze odgovarajuće ilustracije i prezentuju ih na ĉasu – na primjer, daje im se
zadatak da pronaĊu fotografije spomenika koji pripadaju stilu нарышкинское барокко i
da na osnovu njih izloţe njegove stilske karakteristike.
Motivaciona snaga rada na ilustrativnom materijalu djelotvorna je i u nastavi
staroruske knjiţevnosti, gdje koristimo iluminacije starih rukopisa radi efektivnijeg
determinisanja osobina pojedinih ţanrova, kakvi su Fiziolog ili Šestodnev, ali ih
koristimo i u fazi reprodukcije, u testovima u kojima studenti treba da poveţu prikazani
artefakt sa njegovim nazivom i osobinama.
Rad sa ilustracijama dinamizuje nastavni proces, povećava zainteresovanost i
uĉešće studenata u njemu, a upotreba medija koji objedinjuju razliĉite opaţajne kanale
pruţa još veće mogućnosti. Prema opštepoznatoj ĉinjenici, što više ĉula uĉestvuje u
primanju i obradi nekog utiska, to se on ĉvršće fiksira u pamćenju. Stoga smo, radi
podsticanja paţnje studenata i aktivacije njihovih sposobnosti, uveli u nastavu
prikazivanje kraćih dokumentarnih filmova, uz obavezno prethodno odreĊivanje vjeţbi
koje to prikazivanje prate. Paţnja prilikom gledanja filma biće mnogo veća, ako se
studentima prije projekcije daju pitanja na koja će nakon nje odgovarati, a interesovanje
studenata za odreĊenu temu povećaće se ako se nakon projekcije o temi diskutuje,
predlaţe dodatna literatura i zadaju teme za samostalne radove. Ovakav pristup
pomaţe razvoju analitiĉkih sposobnosti, vjeţba vještine audiranja stranog jezika i
podstiĉe studente na stvaralaĉki odnos prema nastavi.
Uĉenje putem izlaganja unaprijed gotovog, monolitnog i nepomiĉnog materijala, u
kojem student ima ulogu pasivnog posmatraĉa, ĉini da njegovo mišljenje ostaje samo
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na reproduktivnom nivou. Problemski postavljena prezentacija, upotreba aktivnog
ilustrativnog materijala, organizovanje traţenja rješenja i samostalno prouĉavanje
raznovrsnih izvora podstiĉu inicijativu studenata, razvijaju njihovu samostalnost i
kreativno mišljenje, ĉime se stvara dobra podloga za njihov budući samostalni nauĉnoistraţivaĉki rad.
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Összefoglaló
Egyre több kutatás foglalkozik a diákok tanulási motivációjának vizsgálatával. A
matematika tanításának gyakorlati tapasztalatait és a motivációkutatások szakirodalmát
felhasználva, a matematikaoktatás és nevelés motiválási lehetőségeinek főbb területei
a következő képpen csoportosíthatók: a tananyag tartalmából és módszertani
transzformációjából adódó motiváció, az alkalmazott oktatási módszerek, eszközök,
munkaformák motivációs lehetőségei, a diákok munkájának értékelése, mint motiváló
tényező és a pedagógus személyiségtulajdonságai, mint motívumok.
Egymástól izoláltan egyik motivációs tényező sem vezethet optimális eredményhez. A
megfelelő tananyag, az alkalmazott oktatástechnológiai, az értékelés és a pedagógus
személyiségtulajdonságai csak is egy komplex rendszerben képesek eredményesen
működni, melynek természetesen szerves része maga a diák is, mint individum.
Kutatásunk célja a kezdő matematikaoktatás motivációs rendszerének definiálása és
működésének kivizsgálása.
Kulcsszavak: kezdő matematikaoktatás, motiváció, rendszer.
MOTIVATION SYSTEM IN BEGINNER MATHEMATICS EDUCATION
Abstract
More and more researches deal with the analysis of students' learning
motivation. Using the experience in the teaching of mathematics and the literature in
researches of motivation, the teaching of mathematics and motivational possibilities can
be divided in the following groups: due to the interest of the content of the study material
and the methodology, due to the teaching methods, tools, the forms of work, the
evaluation of the pupils‘ work, as a motivational factor, and the teacher‘s personality
characteristics as motive.
Only one motivation factor cannot lead to ideal results. The appropriate
curriculum, the use of educational technology, the evaluation and the personality of the
teacher can only work effectively in a complex system, in which the pupil is also a part
of as an individual.
Our research aims to define the motivational system in the teaching of
mathematics and also investigate it‘s operation.
Keywords: beginner mathematics education, motivation system.
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Bevezető
A motiváció szót, egyre gyakrabban használjuk a hétköznapi életben, de főként
az oktatásban, a tanítók, tanárok körében egy igen kihangsúlyozott fogalom. Egyre
inkább odafigyelünk arra, hogy a tanulókat hogyan ösztönözzük, motiváljuk a tanulásra,
felkeltsük figyelmüket a tantárgyra, fenntartva ezzel a fegyelmet is, ami igen
problematikussá vált iskoláinkban. Ehhez igyekszünk különféle módszereket bevezetni
a pedagógus munkájába. Ennek érdekében egyre több kutatás is foglalkozik a diákok
tanulási motivációjának vizsgálatával.
A matematika tanításának gyakorlati tapasztalatait és a motiváció kutatások
szakirodalmát felhasználva igyekszünk megfogalmazni egy komplex motivációs
rendszert, amely képes lehet eredményesen működni. Az ismert motivációs tényezők a
következők: a tananyag tartalmából és módszertani transzformációjából adódó
motiváció, az alkalmazott oktatási módszerek, eszközök, munkaformák motivációs
lehetőségei, a diákok munkájának értékelése, mint motiváló tényező, a pedagógus
személyiségtulajdonságai, mint motívumok, de maga a diák is, mint individum, fontos
szerepet játszik a motivációs folyamatban.
A motiváció helye és szerepe a kezdő matematikaoktatás gyakorlatában a
Vajdaságban
A szondázs kutatásunk a matematika tanítás-tanulás motiváltságának
hatásvizsgálatát tűzte ki céljául, kérdőívek és személyes interjúk segítségével. A
felmérés eredményeihez hozzájárult hozzávetőlegesen 160 vajdasági általános iskola
alsó osztályaiban tanuló diák, illetve azok tanítói. A felvetett kérdésekre kapott válaszok
kiértékelése során megmutatkozott, hogy a matematikában alkalmazott motivációs
lehetőségek szép számban jelen vannak a matematikaórákon.
A tanítók, a motiváció fogalmára, szerepére és a motivációs tényezők
alkalmazására irányuló kérdések válaszai között, legtőbben a motivációt, mint belső
pszichikai erők mozgatójaként fogalmaztak meg, melyet különböző szemléltető
eszközök használatával, játékkal, szóbeli dícsérettel, jutalommal lehet elérni a
tanulóknál. Szerintük a matematika tantárgya legtöbbször „buktatót‖ jelent a tanulók
iskoláztatása során, de ez nem azt jelenti, hogy a matematika, mint tantárgy,
túlságosan nehéz és nem lehet érdekes. Kizárólag arról van szó, hogy módszertanilag
el van hanyagolva.
A tanulók kérdőíves vizsgálatából kiderül, hogy nagy része pozitívan áll a
matematikaórákhoz, habár eredményeik (osztályzataik) igen változatosak és a
tananyag megértése terén is néha ütköznek nehézségekbe. Többségük szerint a
játékok a legkiemelkedőbben motiválóak az órákon. Nagy része megírja a házi
feladatát, sőt fontosnak is tartja azt. Csupán kis részük tanúskodik arról, hogy a kapott
házi feladatot nem szükséges elkészíteni. Megfigyelhető az a tény is, hogy javarészt a
tanító segít a tanulóknak egy-egy elakadás alkalmával, az osztálytárs segítsége nagyon
elenyésző. A dícséretet illetően, a diákok nagy része úgy érzi, hogy kellő dícséretben
részesül matematikaórákon, ami motiválja őket a további feladatmegoldásban.
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Habár a felmérés eredményei igazolták a motiváció pozitív hatásait, a kiértékelés
során azonban az is megmutatkozott, hogy a matematikában alkalmazott motivációs
lehetőségek nincsenek teljes mértékben kihasználva. Vannak olyan motivációs
tényezők, amit a tanítók nem szivesen alkalmaznak (objektív vagy szubjektív okok
miatt), és a tanulók egy része sem igazán motivált a matematika tanulása iránt. Ez okot
ad arra, hogy továbbra is igyekezzünk olyan motiváló tényezőket keresni és
rendszerezni azokat, hogy fokozni tudjuk a matematikaoktatás hatékonyságát, a
tantárgyhoz fűződő pozitív viszony és érdeklődés kialakítását.
A kezdő matematikaoktatás motivációs rendszere és hatásösszefüggéseinek
modellje
Az előirt tananyagot a gyakorló pedagógus termékenyiti meg, pedagógusi
kompetenciái és személyiségtulajdonságai vetületében. Mind ez kihat a konkrét
tartamak meghatározására (beleértve a feladatok strukturáját és szinvonalát), a
módszertani transzformáció stratégiájára, az alkalmazott oktatástechnológiára, a
tanulók munkájának és tudásának értékelésére stb. Egymástól izoláltan egyik oktatási
motivációs tényező sem vezethet optimális eredményhez, csak is egy komplex
rendszerben képesek eredményesen működni, megfelelő tanulási motivációvá alakulni,
melynek természetesen szerves része maga a diák is, mint individum.
Egy komplex rendszerben a külső motiválási, aktivizálási hatások (tanitási
motiváviók) egyes diákoknál különböző belső motivumokat (tanulási motivációk)
indukálhatnak. Ezek lehetnek affektivek (érzelmi szinezetüek), kognitivek (értelmi
ösztönzés), vagy effektiv területű (morális alapúak). Ezt a rendszert a következőképpen
ábrázolhatjuk:
A kezdő matematikaoktatás motivációs rendszere és hatásösszefüggéseinek modellje

MÓDSZERTANI
TRANSZFORMÁCIÓ

A TANANYAG
TARTALMA

A PEDAGÓGUS
KOMPETENCIÁI,
SZEMÉLYISÉGE

OKTATÁSTECHNOLÓGIA

TANULÁSI MOTIVÁCIÓK
- AFFEKTIV
- KOGNITIV
- EFFEKTIV
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A tananyag tartalmából és módszertani transzformációjából adódó motiváció
Napjainkban nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy túl sok gyerek nem szereti a
matematikát és ezt szinte természetesen elfogadott tényként kezeljük. Habár tudjuk,
hogy a matematika tanulásával az ember személyisége sokoldalúan fejlődik, fejlődik
problémamegoldó képessége, figyelme, kreativitása, döntéshozó képessége, logikus
gondolkodása stb. Mekkora hátrányt halmoznak fel azok, akik már kisgyermekkorban
eldöntik, hogy ők nem szeretik a matematikát, és ez megfelelő jogalapot biztosít
számukra, hogy a továbbiakban ne is tanulják, ne is foglalkozzanak vele. Ennek a
helyzetnek az elkerülése érdekében az általános iskola sokat tehet. (Szabó, 2011)
Egy tanítónak már a munkára, az órára való felkészülés során át kell gondolnia,
hogy miképpen akarja elérni, hogy óráján lehetővé váljon a tanulás. A tanítási anyagból
való felkészülésnél érdemes odafigyelni annak megértetésére (módszertani
feldolgozására), vonzerejére, változatos megközelítésére, a tananyagokkal kapcsolatos
problémákra, az anyag alkalmazhatóságára. Gyermekközeli, a gyakorlati élethez
kapcsolódó megfelelő példák felhozatala, többféle megoldás keresése, bemutatása
kellő motivációként hathatnak. Az órán végzendő egymásra épülő feladatok megoldása,
a feladatok nehézség szerinti szétválasztása, és kellő helyen való alkalmazása nagy
motivációs erővel bír. A könnyebb feladatok biztosítják az alapdolgok megértését,
amely ismeretek nélkül nem lehetséges a továbblépés. A közepesen nehéz feladatok
esetében az előre nem egészen biztosan látható megoldási kimenetel, a nem teljesen
legyőzött nehézség teljes kedvvel élhető át, és mint funkcionális kedv motivál a
teljesítményre (Réthy, 2003). A túl nehéz feladatok kellő felkészítettség hiányában csak
tehetetlenséghez vezetnek, a túl könnyűek pedig az előre látható megoldás miatt
érdektelenné válnak. Közepesen nehéz feladat esetén a tanuló átéli, hogy az eredmény
saját rátermettségétől függ. Általában a közepesen nehéz feladatok (a tanulók
adottságainak függvényében) mozdítják elő a teljesítménymotivációt, s ez által
aktivizálják a tanulási tevékenységet.
A tanulók a matematikában, a tananyaggal elsődlegesen a tanulási feladatokon
keresztül szembesülnek. Ezek a feladatok akkor motiválnak, ha (Orosz, 1994, Réthy,
2003).:
 az újdonság erejével hatnak,
 többértelműek, megmozgatják a tanulók fantáziáját, problémaszituációt
feltételeznek,
 provokatívak,
 alternatív megoldást hordoznak,
 kevéssé strukturáltak, módot adnak az egyéni megoldásra,
 lehetőség szerint izgalmasak, érdekesek, humorosak, a mindennapi életben
előfordulók,
 kreativitásra adnak lehetőséget, szokatlan megoldási módokat biztosítanak,
 vitára késztetők,
 logikai fejtörők,
 rövid, gondolkodtató feladatok,
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 furfangos, megtévesztő feladatok,
 tréfás, szórakoztató problémák. stb.
A kezdő matematikaoktatásban a tanítótól bizonyos erőfeszítést igényelnek az
ilyen jellegű feladatok, hiszen óráról órára olyan feladatok birtokában kell lennie,
amelyek magukban hordozzák a figyelem és érdeklődés felkeltésének lehetőségét.
(Pintér-Pintér Krekity, 2010)
Az alkalmazott oktatási technológiák motivációs lehetőségei
Az alkalmazott oktatási technológián elsősorban az oktatási módszereket, tanés segédeszközöket, munkaformákat értjük. Miként hatnak, mint motivációs tényezők, a
diákokra eme technológiák, az sokban függ azok tervszerű alkalmazásától,
változatosságától, valamint azok megfelelése a céloknak, tartalomnak, osztálynak,
egyénnek.
Orosz (1994) szerinti alkalmazott módszerek, eszközök, munkaformák
motivációs lehetőségeit kiegészítve a következőket említhetjük:
 differenciálás, egyéni bánásmód;
 a klasszikus- és korszerű matematikaoktatási módszerek változatos
kombinációja és egy-egy módszer alkalmazásának módja (pl. tanítói
magyarázat eredményessége, a tanító kommunikációs kultúrája, kérdezési
technikája stb.);
 matematikai játékok;
 versenyfeladatok, versenytesztek, tudástesztek;
 esztétikus, színes, figyelemfelkeltő szemléltető eszközök;
Mindezek a lehetőségek célszerű és tapintatos alkalmazása a tanórán feltételezi,
hogy a diákok kellő módon lesznek motiválva.
A tanulók munkájának értékelése. mint motivációs tényező
A tanulók munkájának értékelése mindenképpen nagy motivációs erővel bír.
Sajnos a diákok jelentős része a jobb érdemjegyért tanulja a matematikát (jutalmazás
ötössel, piros ponttal). Azonban, a jobb jegyért való tanulás nem alakít ki belső
motivációt. A jegyekkel történő értékelésnél általában nem vehető figyelembe a
tanulásra fordított idő, szorgalom, a képességek közötti különbségek, hiszen az ilyen
értékelésnek éppen az objektivitás a lényege. A tanárnak ellenben ismernie kell a tudás
mögött rejlő munkát is, és ezt vissza is kell jeleznie a diáknak. A matematikánál nagyon
fontos a gyors visszacsatolás, hiszen akkor még él a kíváncsiság, még eleven a
tanulóban a tananyag. A dicséretek és büntetések szerepe és helyes használata, a
sikerélmény biztosítása egyénre szabott feladatokkal, jutalomfeladat az órán és otthon,
stb. is előmozdítja a tanulók fejlődését.
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A pedagógus személyiségtulajdonságai, mint motiváló tényező
Említettük már, hogy az oktatási-nevelési céloktól vezényelve, a tanítói
kompetenciákra és szaktudásra alapozva, magának a pedagógusnak kell az oktatásinevelési folyamatot megtervezni, megszervezni, irányítani, eredményessé tenni.
Nyilván ez megköveteli, egyrészt a tanító szuverenitását, másrészt megfelelő tudást,
képességet, jártasságot, készségeket és kreativitást is igényel magától a pedagógustól,
nem csak mint az oktatási-nevelési folyamat vezetőjétől, de mint példaképtől is.
Sokan próbálták már megkérdőjelezni a tanítónak ezt a jelentős szerepét és
igyekeztek személyét helyettesíteni pl. programozott oktatással, iskolarádióval,
iskolatelevízióval, számítógépekkel, filmekkel, interaktív-táblával stb., de ezek a
kísérletek nem igen jártak (járnak) sikerrel. Ezek az eszközök legfeljebb segítik, de nem
helyettesítik a pedagógust. A személyes példamutatás, az egyéni tulajdonságok mind
követendő emberi értékként jelennek meg a tanulóban, ami óriási motiváló erő.
Ceglédi (2011) szerint a jó pedagógus jellemzői a következők:









nagy tárgyi tudás, széleskörű tájékozottság, felkészültség,
pedagógiai, pszichológiai, módszertani kulturáltság,
pedagógiai tapintat,
türelem, megértés,
következetesség, egyenlő bánásmód,
jókedv, derű, humor,
rendszeresség, összeszedettség, érthetőség,
empátia: beleélő, beleérző képesség, a tanuló szemével látni, fejével
gondolkodni, átélni ugyanazokat az érzéseket, érzelmeket, amit ő élt át,
fogékonyság gondjaira, örömeire.

Mindezek ismeretében megállapítható, hogy a pedagógus személyes hatása
meghatározza a tanítás-nevelés sikerét, illetve a diákok tanulási sikerét.
A diák, mint indivium szerepe a tanulási motivumok kialakulásában
Sokak számára a matematika egy külön világ, ami érthetetlen,
megközelíthetetlen és kellő nehézséget okoz a számukra. Néhéz tantárgyként
számolják el. Az, hogy a tanuló milyen mértékben képes befogadni a matematika órán
tanult dolgokat, nagyon sokban függ életkori és egyéni sajátosságaitól - képesség,
adottság, inteligencia, sikerélmény, érdeklődés, tudásvágy, önbecsülés, önbizalom, stb.
Valójában a matematika egy olyan tantárgy, amelynek megértéséhez, de talán még a
megtanulásához sem elég a szorgalom. Éppen ezért, a motiváltság szempontjából nagy
jelentősége van annak, hogy a tanuló érti-e, amit tanul. Ha valamit csak berögzültsége
miatt tud alkalmazni, annak semmiképp nem lesz motiváló ereje, ugyanis nem igényel
önálló gondolkodást. A nem megértett „tudást‖ pedig nem lehet új problémákra
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alkalmazni. A tanulási motiváció tehát mindenkire egyéni módon jellemző és a tanítónak
ezt figyelembe kell vennie.
Zárszó
A matematika olyan tantárgy, amelyet az általános iskola alsó osztályaiban stabil
alapokra kell építeni és az évek során folyamatosan bővíteni, ösztönözni a diákokat
arra, hogy megszeressék, megértsék, megtanulják, alkalmazzák. Nem szabad
határokat szabni a tanításakor, minden lehetőséget számba kell venni és kihasználni.
A tanterv meghatározza a tananyag tartalmának kereteit, az oktatási és nevelési
célokat, de annak módszertani transzformációját, konkretizálását és realizálását már a
tanitó szabja meg. Az alkalmazott oktatási technológiák, a tanulók munkájának és
tudásának leiró és számszerű értékelése, már a tanitó kompetenciáitól és nem utolsó
sorban személyiségétől függ. Egyetlen motiválási tényező sem képes önmagában
hatni, csak is kordinált kölcsönhatásuk eredményezheti a diákok pozitiv
viselkedésformáinak, motivációjának beinditását.
Szerintünk, egy olyan komplex motivációs rendszert kell kiépíteni a tanítástanulás folyamatában, amelyben az egybehangolt külső motiválási, aktivizálási hatások
(tanítási motivációk) az egyes tanulóknál különböző strukturájú és intenzitású belső
motivumokat: érzelmi, értelmi és morális területen (tanulási motivációk) indukálnak és
ezzel hozzájárulnak a matematikaoktatás kimeneteleinek eredményességéhez.
A jövőben olyan kutatásokra lenne szükségünk, amelyek kvantifikálnák az egyes
motivációs hatások és azok hatásösszefüggéseit a kezdő matematikaoktatás területén.
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Apácska Magdolna, Keresztény István: A TANULÓK MOTIVÁLÁSA A FIZIKA
OKTATÁSA FOLYAMATÁBAN
UZHGORODI NEMZETI EGYETEM, UKRAJNA,
magdaopacsko@mail.ru
The problem of learning motivation of the students has always been important. It
acquires a special significance today, when interest in the study of natural sciences is
markedly reduced, and the scientific and technological progress contributes to the rapid
development of high technologies. One of the ways to enhance the cognitive activity of
students is the use of interactive learning technologies.
Keywords: learning physics, motivation training, interactive technology
МОТИВАЦІЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ
Проблема мотивації навчальної діяльності учнів завжди була і залишається
актуальною. Особливої значимості вона набуває сьогодні, коли інтерес до
вивчення природничо-наукових дисциплін помітно знижується, а науково-технічний
прогрес сприяє стрімкому розвитку науковоємних технологій. Одним із шляхів
активізації пізнавальної діяльності учнів є використання інтерактивних технологій
навчання.
Ключові слова: вивчення фізики, мотивація навчання, інтерактивні технології

Основною формою організації навчальної діяльності практично у всіх
країнах світу є сьогодні класно-урочна система. Будучи прогресивною протягом
чотирьох століть поспіль, в сучасних умовах розвитку освіти в контексті
євроінтеграційних перетворень, вона перестала задовольняти потреби суспільства
в освіті і потребує вдосконалення. Причиною цього стало як закономірне і
неминуче зростання обсягу загальноосвітніх знань, що підлягають обов‘язковому
засвоєнню, так і зміна вимог суспільства до освіти. Критика класно-урочної
системи найчастіше пов‘язана з пасивністю учнів на уроках та відсутністю інтересу
до навчання, зниженням якості знань, перевантаженням дітей домашніми
завданнями й уроками, з тим, що навчальні заняття шкідливо впливають на
здоров‘я школярів.
Процес реформування освіти в Україні, який мав би усунути вади шкільної
практики, насправді часто зводиться до спроб введення нового змісту в рамки
старої системи. Вносяться зміни в навчальні плани та програми, збільшується
число років навчання в початкових чи старших класах тощо, проте ці заходи
істотно не впливають на якість навчання. Як і раніше, в центрі цих перетворень
залишається питання „Як вивчати?‖.
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На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна школа,
орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх
нарощування. А значна частина знань, які освоюють діти, була здобута людством
200-400 років тому. Сучасна школа недостатньо розвиває здібності, необхідні її
випускникам для того, щоб самостійно самовизначитися у світі, приймати
обґрунтовані рішення щодо свого майбутнього, бути активними і мобільними
суб‘єктами на ринку праці. Головними недоліками традиційної системи освіти є
породжені нею невміння і небажання дітей вчитися, несформованість ціннісного
ставлення до власного розвитку та освіти.
Подолання кризи сучасної освіти можливе завдяки інтенсивному
реформуванню її відповідно до вимог часу, у процесі формування принципово
нової системи загальної освіти, яка поступово замінюватиме традиційну.
Інноваційне навчання трактується як процес і результат навчальної та
освітньої діяльності, що стимулює новаторські зміни в культурі, соціальному
середовищі. Воно орієнтоване на формування готовності особистості до
динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку здібностей до творчості,
різноманітних форм мислення, а також здатності до співробітництва з іншими
людьми [1].
Проблема практичного застосування групового навчання стала предметом
дослідження багатьох науковців та методистів (К.О. Бабанов, Д.Д.Біда,
Б.О.Житник, О.І.Іваницький, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська, О.І. Пометун та
Л.В. Пироженко, О.М.Пєхота, В.Д.Шарко, О.Г. Ярошенко).
Але на практиці в умовах реального навчально-виховного процесу інноваційні
технології не отримують широкого застосування з ряду об‘єктивних (відсутність
необхідного оснащення, засобів, фінансово-економічної підтримки та ін.) і
суб‘єктивних (непідготовленість учителя до інноваційної діяльності, недостатній
рівень рзвитку пізнавальної активності учнів тощо) причин.
Актуальність проблеми дослідження, таким чином, випливає із наявності
ряду протиріч і зокрема, суперечностей: між суспільною потребою модернізації
змісту, форм, методів навчальної діяльності та перевантаженням на практиці
традиційного навчання; між теоретичною розробленістю проблеми використання
інноваційних технологій та відсутністю реального досвіду впровадження їх в змісті
викладання фізики тощо.
Мета дослідження полягала у обґрунтуванні системи використання
інтерактивних технологій навчання у процесі вивчення фізики в школі.
Інтерактивне навчання – це сукупність педагогічних технологій, котрі
складають педагогічну систему, засновані на спільній діяльності, що здійснюється
засобами комунікації та має проблемно-пошукову природу. Методичними
особливостями організації інтерактивного навчання є наступні: застосування
елементів
проблемного
навчання,
відповідна
організація
навчального
середовища, що сприяє діалогу, мотиваційне забезпечення спільної діяльності,
дотримання правил навчального співробітництва, використання комунікативних
методів і прийомів, оптимізація системи оцінювання процесу та результатів
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спільної діяльності, розвиток навичок самоаналізу і самоконтролю індивідуальної
та групової діяльності.
У процесі планування та організації інтерактивного заняття варто
дотримуватись вимог до його структурування. Першим і найважливішим
елементом є позитивна взаємозалежність: розуміння членами групи, що вони
пов‘язані один з одним такою мірою, що один не може бути успішним, якщо не
будуть успішними всі. Наступним елементом спільного навчання є особистісна
взаємодія, що стимулює діяльність: допомога один одному, підтримка.
Заохочення, радість за досягнення товаришів. Третій елемент – індивідуальна і
групова підзвітність. Четвертий важливий елемент – розвиток навичок
міжособистісного спілкування і спілкування в невеликих групах. П‘ятим елементом
кооперативного навчання є обробка (аналіз, опрацювання) даних про роботу групи
[3, с.28-30].
Організація і проведення інтерактивного уроку передбачає попередньої
підготовки вчителя [2].
Таблиця 1
Схема розробки інтерактивного уроку за технологією “Ажурна пилка”
Етапи підготовки до
інтерактивного уроку за
технологією “Ажурна
пилка”
Підбір необхідного до
уроку
матеріалу,
підготовка
індивідуального
інформаційного
пакета
для
кожного
учня
(матеріали
підручника,
додаткові матеріали).
Підготовка табличок з
кольоровими позначками
для
утворення
―домашніх‖ і ―експертних‖
груп.

Організація
―домашніх‖
(таблички
з

роботи
груп
різними
–

Зміст кожного з етапів інтерактивного уроку на
тему: “Ізопроцеси в газах”
(за О. Янушевичем)
Повторення вивченого. Запис рівняння стану
ідеального газу. З‘ясовується його фізичний зміст.
Розв‘язуються колективно задачі з використанням
рівняння Менделєєва-Клапейрона.
Після актуалізації опорних знань звертається увага
учнів на те, що у практиці досить часто зустрічаються
процеси, які відбуваються зі зміною двох параметрів,
третій залишається сталим. Ці процеси мають назву
ізопроцесів. Оголошується тема уроку та очікувані
результати.
Окремо
пояснюється,
як
користуватись
різнокольоровими табличками. У домашніх групах
учні мають різнокольорові таблички (або емблеми), у
експертних – всі одинакові.
Пояснюються
правила
роботи
в
групах.
Наголошується на тому, що ефективність роботи в
групах
залежить
від
старанності
та
дисциплінованості кожного з учасників.
Клас ділять на 6 груп. Домашні групи опрацьовують
питання параграфів підручника про:
ізотермічний процес (групи 1 і 4);
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кольорами).
Розподіл
– ізобарний процес (групи 2 і 5);
завдань для роботи –в ізохорний процес (групи 3 і 6).
―домашніх‖ групах.
Учні складають конспект основних відомостей.
Звертають увагу на побудову графіків та приклади
розв‘язування задач.
Організація
роботи Утворюються експертні групи таким чином, щоб у
―експертних‖ груп, в яких кожну експертну групу увійшли учні з 1, 2, 3 груп, та
уважно
вислуховують 4, 5, 6. Кожний з учасників знайомить інших з
представників домашніх опрацьованою інформацією, ділиться нею. Таким
груп
і
аналізують чином всі учні одночасно включаються в роботу з
матеріал в цілому.
вивчення ізопроцесів в газах.
Організація
повторної Завдання групам 1, 3, 5
роботи
в
―домашніх‖ На малюнку подано графік зміни стану ідеального
групах: узагальнення та газу в координатах V, T . Зобразити цей процес на
корекція всієї інформації. графіках в координатах P,V.
Завдання групам 2, 4, 6
На малюнку подано графік зміни стану ідеального
газу в координатах V, T . Зобразити цей процес на
графіках в координатах P, T.
Окрім того, що вчитель має добре орієнтуватися у навчальних можливостях
учнів, необхідно враховувати індивідуальні та особистісні якості учнів, оскільки
ефективність групового навчання, окрім іншого, залежить від взаємовідносин у
групі, від бажання та уміння учнів комунікувати один з одним, дотримуватись
стратегії співпраці, а не конкуренції. Схему розробки інтерактивного уроку за
технологією ―Ажурна пилка‖ представлено у таблиці (див табл.1).
Виконання завдань дослідження, спрямоване на досягнення мети дозволяє
зробити наступні висновки.
Ефективність використання інтерактивних технологій навчання у процесі
вивчення фізики в школі забезпечується дотриманням наступних умов:
– створенням навчального середовища, яке сприяє здійсненню учнями
самостійної діяльності щодо переробки інформації;
– застосуванням методів інтерактивного навчання як необхідної умови для
формування когнітивних умінь учнів;
– забезпеченням школярів позитивної мотивації до пізнавальної діяльності.
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Berbić Kolar Emina, Franić Višnja: ZASTUPLJENOST BILJNIH I ŢIVOTINJSKIH
LEKSEMA U UDŢBENICIMA I ĈITANKAMA ZA NIŢE RAZREDE KAO MOTIVACIJA
USVAJANJU GRADIVA HRVATSKOGA JEZIKA NA ENGLESKOM JEZIKU
UĈITELJSKI FAKULTET U OSIJEKU, HRVATSKA
eberbic@ufos.hr
Saţetak
Od najranije dobi djecu silno uzbuĊuju i privlaĉe ţivotinje i biljke koje vide. Prve
rijeĉi koje roditelji uĉe djecu jesu oponašanje glasanja ţivotinja (vau, mjau...), prve
slikovnice ilustrirane su biljnim i ţivotinjskim motivima. Te doţivljaje prenose na igraĉke
- platnene, drvene i plastiĉne; psiće, maĉke, medvjediće, lavove, ţirafe, redom bića koja
znaĉe jedan od prvih i najuspješnijih mostova što spajaju djecu s okolnim svijetom. U
predškolskom razdoblju djeci se ĉitaju bajke koje obiluju biljnim i ţivotinjskim svijetom. U
djeĉji svijet dolaze Tri prašĉića, Trnoruţica, Kraljevna na zrnu graška, Zlatna guska, Vuk
i sedam kozlića, Maĉak u ĉizmama, Ţabica, Slonić, Ruţno paĉe i dr. Ĉitajući udţbenike
i ĉitanke niţih razreda osnovne škole uoĉavamo kako i u ovom podruĉju caruju jeţići,
ţabe, ptice, maĉke i miševi vjeĉno se love u pejzaţu ispunjenom šumama, visibabama,
ljubiĉicama, jabukama, kruškama i ostalim biljkama. Analizom svake stranice udţbenika
i ĉitanki, utvrĊeno je da su udţbenici i ĉitanke najvećim dijelom ispunjeni biljnim i
ţivotinjskim leksemima koji bude djeĉju maštu, emocije, empatiju i djeluju poticajno na
njih.
Kljuĉne rijeĉi: leksem, biljke, ţivotinje, udţbenici, ĉitanke, uĉenici
REPRESENTATION OF PLANT AND ANIMAL LEXEMES IN TEXTBOOKS AND
READERS IN LOWER GRADES AS A MOTIVATION TO ADOPTION OF THE
CROATIAN LANGUAGE LESSONS
Abstract
From an early age children are greatly excited and attracted by the animals and
plants they see. The first thing that parents teach their children is to mock animal's
voting (wow, miaow ...), the first picture books are illustrated with floral and animal
motivs. These experiences are transferred to toys - cotton, soft, wooden and plastic;
puppies, cats, bears, lions, giraffes; beings who represent one of the earliest and most
successful bridges that connect children with the surrounding world. In preschool period
fairy tales filled with flora and fauna are read to the children. In the children's world enter
Three Little Pigs, Sleeping Beauty, Princess and the Pea, The Golden Goose, The wolf
and the seven kids, Puss in Boots, Squib, Little elephant, The Ugly Duckling, etc.
Reading the textbooks and readers of the lower grades of elementary school we can
identify how this area is ruled by hedgehogs , frogs, birds, cats and mice forever caught
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in a landscape filled with forests, snowdrops, violets, apples, pears and other plants. By
analyzing each page of textbooks and readers, it was found that textbooks and readers
are largely fulfilled with plant and animal lexemes which stimulate children's imagination,
emotion, empathy and act as incentives for them.
Keywords: lexeme, plants, animals, textbooks, readers, students

Uvod
Djeĉja je knjiţevnost poseban dio knjiţevnosti koji obuhvaća djela što po tematici
i formi odgovaraju djeĉjoj dobi, najĉešće djeci od tri godine do ĉetrnaest godina. Teme i
motivi o kojima knjiţevnici pišu, razliĉiti su. Najĉešće u bajkama susrećemo izmišljene
likove, dobre vile i zle vještice, kraljeviće koji se nekim ĉudom iz ruţne ţabe pretvaraju u
neodoljivoga ljepotana. Djeĉjim odrastanjem i teme postaju ozbiljnije. Uvodimo ih u
svijet tehnike, obiteljskih odnosa, ljudskih karaktera, prvih zaljubljivanja. U djeĉjoj ćemo
knjiţevnosti upoznati bogat svijet likova biljnoga i ţivotinjskoga svijeta. Djeĉji pisci
poznaju djeĉju psihu i u svojim djelima i sami postaju djeca vraćajući se u dane
djetinjstva, najdubljih emocija i doţivljaja.
Listajući udţbenike i ĉitanke za niţe razrede osnovne škole, primijetila sam da
pjesme i pripovijetke, kao i nastavne jedinice iz podruĉja jezika obiluju biljnim i
ţivotinjskim leksemima dajući pjesmama i pripovjetkama notu ritmiĉnosti, vedrine,
humora i razigranosti. U prvom i drugom razredu uoĉavamo jednostavne lekseme kao
što su pas, maĉka, miš, jeţ, šuma, cvijet. U trećem i ĉetvrtom razredu ĉinjeniĉno se
znanje širi, kognitivne sposobnosti djeteta sve su razvijenije pa i leksemi postaju
sloţeniji poput magnolije, majĉine dušice, razliĉka, galeba, glisti, gazela, zebri i dr.
Izbor biljnih i ţivotinjskih leksema najĉešće ovisi o godišnjem dobu u kojemu se
odreĊena nastavna jedinica obraĊuje. Upravo su biljni i ţivotinjski leksemi predmet
istraţivanja ovoga diplomskoga rada. Cilj je istraţiti i prikazati zastupljenost biljnih i
ţivotinjskih leksema u udţbenicima i ĉitankama od prvoga do ĉetvrtoga razreda
osnovne škole.
Metodologija
U istraţivanju je korištena kvantitativna metoda prikupljanja podataka. Za jedinicu
analize korišteni su tekstovi, pisani poezijom ili prozom te sadrţaji iz nastavnoga
podruĉja jezik u kojima su pronaĊeni biljni i ţivotinjski leksemi. Kao reprezentativni
uzorak korišteni su udţbenici i ĉitanke koje je propisalo Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta Republike Hrvatske kao obvezne udţbenike u osnovnoj školi.
Teorijska polazišta
Ĉitanka/udţbenik temeljna je školska knjiga namijenjena knjiţevnom odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Sadrţi izbor knjiţevnoumjetniĉkih tekstova koji
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su odabrani prema estetskim i pedagoško-psihološkim kriterijima. Ĉitanka/udţbenik za
osnovnu školu usto je posebna vrsta djeĉje knjige koja svojim sadrţajem i likovnografiĉkim izgledom udovoljava recepcijskim (doţivljajno-spoznajnim) mogućnostima
uĉenika. (Rosandić, 2005)
Sadrţaji ĉitanke/udţbenika
„Tradicionalne ĉitanke sadrţavale su umjetniĉke i neumjetniĉke tekstove
(popularne tekstove vezane uz „stvarnu nastavu), nastavu prirode i društva, „moralna
štiva―). Suvremene ĉitanke/udţbenici svojevrne su antologije knjiţevnoumjetniĉkih
tekstova razliĉite tematske i vsrtovne usmjerenosti. Knjiţevnoumjetniĉki tekst ĉini glavni
sadrţaj. Tekstovi se pojavljuju u cjelovitome obliku ili u odlomcima (odlomci iz većih
knjiţevnih oblika). Odanrani tekstovi zadrţavaju izvorni naslov ili dobivaju novi naslov
prema izboru autora ĉitanke/udţbenika. Za odreĊene didaktiĉke potrebe tekst se moţe
rašĉlanjivati na manje cjeline i oznaĉavati brojevima (reĉenice prate redni brojevi). Radi
isticanja, temeljni kniţevnoumjetniĉki tekst pojavljuje se u rasteru, koji se koloristiĉki
usklaĊuje sa sadrţajem teksta. Tekst mora biti ĉitak i pregledan, dostupan vizualnome
primanju. Temeljni knjiţevnoumjetniĉki tekst prate razliĉite vrste objašnjenja, pojmova,
naputaka, citata, crteţa i ilustracija – didaktiĉkih sredstava kojima se pospješuje i
usmjeruje recepcija, analiza, interpretacija i estetska prosudba. Prije ukljuĉivanja teksta
u ĉitanku/udţbenik utvrĊuje se njegova primjerenost doţivljajno-spoznajnim
mogućnostima uĉenika i drugim naĉelima koja se odnose na izbor sadrţaja.―
(Rosandić, 2005: 163)
Biljni i ţivotinjski leksemi u ĉitankama/udţbenicima kao motivacija u usvajanju
gradiva hrvatskoga jezika
Biljni i ţivotinjski leksemi jesu leksemi koji se odnose na cjelokupan biljni i
ţivotinjski svijet. U ĉitankama/udţbenicima pojavljuju se u svome osnovnome obliku:
pas, maĉka, pĉela, cvijet, šuma, ali i kao umanjenice i uvećanice: zeĉić, mišić,
medvjedić, zeĉina, maĉketina, borić, listić... Autori ĉesto poseţu za biljnim i ţivotinjskim
leksemima. Takvi su leksemi uĉenicima poznati. Susreću ih u svakodnevnom ţivotu,
komunikaciji u kući i u školi.
U pripremnom razdoblju prvoga razreda uĉenici u ĉitankama opisuju slike.
Najĉešće su to slike ţivotinja koje uĉenici poznaju ili koje imaju za kućne ljubimce
Prije samoga ĉitanja koristi se nastavna metoda globalna metoda ili metoda globalnoga
ĉitanja. Ovom metodom uĉenik u svojoj svijesti spaja slike nekoga predmeta ili
dogaĊaja s odgovarajućim rijeĉima ili reĉenicama koji taj predmet ili dogaĊaj iskazuju,a
koje su napisane pokraj slike predmeta odnosno dogaĊaja. Najĉešće su to djeci poznati
leksemi kao što su pas, slon, cvijet, kuća... Svaku od napisanih rijeĉi/leksema dijete ne
analizira na slova/glasove, nego je doţivljava kao cjelinu. Napisana se rijeĉ povezuje sa
svojim sadrţajem, što potiĉe intelektualni razvoj djeteta, povezivanje teksta i njegova
znaĉenja i razumijevanje smisla napisanoga.uĉenje ĉitanja globalnom metodom moţe
poći od teksta, kraćih rijeĉi ili reĉenica kao globalnih cjelina.
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Globalna metoda polazi od djeĉjega iskustva u promatranju svijeta oko sebe,
polazi i od djeĉjega interesa jer dijete prirodno ţeli nauĉiti ĉitati i tako zadovoljiti svoju
radoznalost. (Beţen, 2002.)
U ĉitankama/udţbenicima niţih razreda osnovne škole biljni i ţivotinjski leksemi
pojavljuju se u nastavnim jedinicama vezanima za jezik i knjiţevnost. U nastavnom
podruĉju jezik biljni i ţivotinjski leksemi javljaju se pri obradi velikih i malih tiskanih i
pisanih slova i u nastavnim jedinicama vezanima za gramatiku i pravopis: Jesne i
nijeĉne reĉenice (jabuka), Otvornici i zatvornici (kokoši, pas, bubamara), Umanjenice i
uvećanice (zeĉina, paĉić, maĉić, listić) i dr.
U podruĉju knjiţevnosti biljni i ţivotinjski leksemi najĉešće su teme i motivi
knjiţevnoumjetniĉkih tekstova, u bajkama, basnama, priĉama, brojalicama, poeziji i
igrokazima. „U djeĉjoj ćemo knjiţevnosti, u svim vrstama, upoznati bogat svijet likova
ţivotinja. Nije to neobiĉno, ţivotinje su ĉesti suputnici u djeĉjoj svakodnevici. U nekim su
djelima ţivotinje antropomorfizirane, a sve zato da budu sugestivnije...― (Hranjec,
2006:13) Tko nije ĉuo za Gavrana i lisicu, Miševe i maĉke naglavaĉke, Jedna je maĉka
mnogo jela, Ţablje priĉe...? Uĉenici se poistovjećuju s likovima jer su i oni, kao i likovi u
navedenim djelima, vedri, nemirni i razigrani. „Teme i motivi u priĉama o ţivotinjama
imaju, kao i basne, internacionalno obiljeţje; meĊu našim narodnim pripovjetkama ima
mnogo takvih koje govore o ţivotinjama ili u kojima ţivotinje razgovaraju. Priliĉno brojni
likovi u njima su domaće ţivotinje (pas, maĉka, pijetao, vol) ili poznate divlje ţivotinje
(vuk, lisica, divlja svinja, medvejd) te se o njima, u priĉama o ţivotinjama, govori realno,
ali gotovo uvijek s prisutnom dozom humora...― (Lagumdţija, 2000:25)
Biljni je svijet nešto manje zastupljen, ali je ,takoĊer, jedan od najvaţnijih motiva
koje pisci koriste u stvaranju svojih djela. Pisci se vraćaju u svoje djetinjstvo, najĉešće u
seosku sredinu, livade, šume, ubiru prve proljetnice ili se izleţavaju u hladovini hrasta.
U prozi, a ponajviše u poeziji priroda je motiv koji u ĉovjeku izaziva osjećaj slobode,
sreće, humora, ĉeţnje... „Zato pjesnik lirski usklikuje: - Djetinjstvo. Ono je toliko u nama
natopljeno mekim odsjajima lirizma, slobode, sreće, tuge za izgubljenim, ĉeţnje za
povratkom, velikog pitomog proljeća, igre, zelenih tratina, ptica, neba, kuštravih grmova,
bistrih brzica, mekih staza bosonogog trĉanja...― (Hranjec, 2006:93)
Metodologija istraţivanja
- cilj je istraţiti kako uĉenici prihvaćaju pjesme i pripovijetke u kojima su glavni i
sporedni likovi biljke i ţivotinje
Uzorak
Istraţivanje je provedeno u Osnovnoj školi „Mato Lovrak― u Novoj Gradiški.
Sudionici su istraţivanja 89 uĉenika od prvoga do ĉetvrtoga razreda.
-

23 uĉenika prvoga razreda (9 djevojĉica i 14 djeĉaka)
20 uĉenika drugoga razreda (10 djevojĉica i 10 djeĉaka)
22 uĉenika trećega razreda (13 djevojĉica i 9 djeĉaka)
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24 uĉenika ĉetvrtoga razreda (11 djevojĉica i 13 djevojĉica)

Za istraţivanje je korištena metoda anketnoga upitnika. Uĉenicima su ponuĊena ĉetiri
pitanja:
1. Voliš li biljke i ţivotinje? Navedi ih nekoliko.
2. Jesu li ti zanimljive pjesme i pripovijetke o biljkama i ţivotinjama? Zašto?
3. Kako na tebe djeluju pjesme i pripovijetke o biljkama i ţivotinjama?
a) Razvesele me. Volim ih ĉitati.
b) Dosadne su mi. Ne volim ih ĉitati.
4. Moţeš li se prisjetiti neke pjesme ili pripovijetke o biljkama i ţivotinjama? Navedi
njihov naziv.
Rezultati i interpretacija
Prvi razred
23 uĉenika prvoga razreda (100%) odgovorilo je da vole biljke i ţivotinje. Biljke
koje su naveli: lubenica, jagoda, visibaba, ruţa, orhideja, kruška, ljubiĉica, maslaĉak,
šljiva, jaglac i rajĉica. Najdraţe ţivotinje koje su uĉenici naveli: vjeverica, hrĉak, pas,
zeko, maĉka, klokan, vuk, divlja svinja, konj, kornjaĉa, slon, lav, tigar, maca, ţirafa, zec,
medo, leptir, dupin i maĉići.
23 uĉenika odgovorila su da su im zanimljive pjesme i pripovijetke o biljkama i
ţivotinjama.
„Zato što su mi zanimljive.― „Zato što ih volim ĉitati.― „Zato što me nasmiju.―
„Zanimljive su mi zbog ĉudnih rijeĉi.― „Zato što nekad budu jako zanimljive.― „Zato što
volim ĉitati knjige o ţivotinjama.―
23 uĉenika odgovorila su da ih pjesme i pripovijetke o biljkama i ţivotinjama razvesele i
da ih vole ĉitati.
Pjesme i pripovijetke kojih se uĉenici sjećaju: Maĉak u ĉizmama, Ţirafa ţir ne
voli, Jedna pĉela mala, Maslaĉak, Hrĉak, Zaljubljene ţabe, Tri prašĉića, Zaboravljivi
zeko, Jaglac i Crvenkapica.
Drugi razred
20 uĉenika drugoga razreda (100%) odgovorilo je da vole biljke i ţivotinje. Biljke
koje su naveli: mrkva, peršin, jagode, višnje, zelena salata, ljubiĉica, tratinĉica, šljiva,
maslaĉak, visibaba, groţĊe, cvijeće, jabuka, maćuhice, kupus, banane i rajĉica.
Najdraţe ţivotinje koje su uĉenici naveli: pas, maĉka, hrĉak, vuk, lav, tigar, kornjaĉa,
leopard, zec, šišmiš, gorila, lav, puma, leptir, ribice, konj, zmija i lastavica.
15 uĉenika (75%) odgovorilo je da su im zanimljive pjesme i pripovijetke o
biljkama i ţivotinjama, dok je 5 uĉenika (25%) odgovorilo da im nisu zanimljive.
„Zanimljive su mi pjesme i pripovijetke o njima jer ću biti ekolog.― „Zato jer su mi
drage i dobre.― „zato što volim precrtavati iz knjige ţivotinje.― „Zato što su zanimljive za
slušati.― „Zato jer volim ĉitati priĉe o ţivotinjama.―
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15 uĉenika (75%) odgovorilo je da su ih razvesele pjesme i pripovijetke o
biljkama i ţivotinjama i da ih vole ĉitati, dok je 5 uĉenika (25%) odgovorilo da su im
dosadne i da ih ne vole ĉitati.
Pjesme i pripovijetke kojih se uĉenici sjećaju: Vuk i sedam kozlića, Ruţno paĉe,
Hrabrica, Crvenkapica, Pismo iz Zelengrada, Plesna haljina ţutog maslaĉka, Grga
Ĉvarak, Zec i kornjaĉa.
Treći razred
22 uĉenika (100%) odgovorilo je da vole biljke i ţivotinje. Biljke koje su naveli:
tulipan, lavanda, jagode, voće, povrće, trešnje, bor, cvijeće, ljubiĉica, jaglac i ruţe.
Najdraţe ţivotinje koje su uĉenici naveli: psi, maĉke, ribe, jelen, vjeverice, leptir, konj,
20 uĉenika (90%) odgovorilo je da su im zanimljive pjesme i pripovijetke o biljkama i
ţivotinjama, dok je dvoje uĉenika (10%) odgovorilo da im nisu zanimljive.
„Meni su zanimljive zato što su smiješne.― „Meni su bezveze.― „Zanimljive su mi
zato što su vrlo pouĉne i iz njih saznajem nešto što nisam znala.― „Nisu mi zanimljive
jer su bebaste.― „Zanimljive su mi zato što me opuste i razvesele.―Zato što volim
prirodu.― „Zato što mogu u njima mnogo nauĉiti.―
20 uĉenika (90%) odgovorilo je da su ih razvesele pjesme i pripovijetke o
biljkama i ţivotinjama i da ih vole ĉitati, dok su 2 uĉenika (10%) odgovorilo da su im
dosadne i da ih ne vole ĉitati.
Pjesme i pripovijetke kojih se uĉenici sjećaju: Miševi i maĉke naglavaĉke, Bijeli
jelen, Tri medvjeda i gitara, Trešnja, Crvenkapica, Ĉudnovate zgode šegrta Hlapića, Tri
prašĉića, Ivica i Marica, Maca papuĉarica, Priĉa o stablu, Karneval ţivotinja, Proljeće u
srcu, Pinokio, Snjeguljica, Knjiga o dţungli, Alica u zemlji ĉudesa, Pepeljuga,
Trnoruţica, Divlji konj, Bumbari i pĉele.
Ĉetvrti razred
24 uĉenika ĉetvrtoga razreda (100%) odgovorilo je da vole biljke i ţivotinje. Biljke
koje su naveli: bazga, jabuka, kruška, maslaĉak, tratinĉica, ljubiĉica, ruţa, kiselić,
magnolija, kamilica, liza, uskolisni trputac, višnja, rusomaĉa, orhideja, jaglac, tulipan,
stolisnik, breza, hrast. Najdraţe ţivotinje koje su uĉenici naveli: panda, konj, pas, vuk,
lisica, jastreb, zec, srna, dabar, maĉka, srna, jelen, hrĉak, pĉela, bubamara, vjeverica,
medvjed, papagaj, zebra i dupin.
24 uĉenika (100%) odgovorilo je da su im zanimljive pjesme i pripovijetke o
biljkama i ţivotinjama.
„Zanimljive su mi pjesme jer u njima ima rime.― „Zanimljive su mi zato što su
zabavne.― „Znaju biti smiješne.― „Zato što su uzbudljive.― „Zanimljive su mi jer ih većina
govori istinu.― „Zanimljive su mi jer nekad budu smiješne i slikovito opisane.― „Volim
prirodu, biljke, okoliš.― „Uzbudljive su i duhovite.― „Moţe se mnogo nauĉiti o biljkama i
ţivotinjama.― „Većinom su smiješne i ima ludih rijeĉi.― „Volim slušati prirodu i biti okruţen
njom.― „Zanimljive su mi jer se uvijek nešto dogodi.―
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24 uĉenika (100%) odgovorilo je da ih razvesele pjesme i pripovijetke o biljkama i
ţivotinjama i da ih vole ĉitati.
Pjesme i pripovijetke kojih se uĉenici sjećaju: Plava ruţa, Ja magarac, Mali
konjić, Što mi se tuţio hrast, Miševi i maĉke naglavaĉke, Da mogu, Kukavica, Sretan
cvrĉak, Visibaba i jaglac, Travanjske vijesti, Lav i miš, Lisica i roda, Malena ruţa,
Pandin put, Ništa za to što si malen, cvijete.
Najveći je broj uĉenika odgovorio da vole biljke i ţivotinje i da su im zanimljive
pjesme i pripovijetke o biljkama i ţivotinjama. Uĉenici su pokazali izvrsno poznavanje
djela biljne i ţivotinjske tematike. Biljni i ţivotinjski leksemi motiviraju uĉenike u
usvajanju gradiva Hrvatskoga jezika. Biljni i ţivotinjski svijet poznat je uĉenicima jer ih
takav svijet okruţuje svakodnevno, stoga djeĉji pisci i poseţu za takvom vrstom motiva
u svojim djelima.
Zakljuĉak
Udţbenik je osnovna školska knjiga koja na sustavan i didaktiĉki primjeren naĉin
izlaţe nastavni sadrţaj pojedinoga nastavnoga predmeta. Autori udţbenika trebaju
poštivati propisani udţbeniĉki standard prilikom oblikovanja udţbeniĉkih nastavnih
cjelina, tema i jedinica. Pojedina nastavna jedinica namijenjena je jednome školskom
satu na kojemu se obraĊuje nastavni sadrţaj.
Biljni i ţivotinjski leksemi jesu leksemi koji se odnose na cjelokupan biljni i
ţivotinjski svijet. U ĉitankama/udţbenicima pojavljuju se kao motivacija u usvajanju
gradiva u svome osnovnome obliku: pas, maĉka, pĉela, cvijet, šuma, ali i kao
umanjenice i uvećanice: zeĉić, mišić, medvjedić, zeĉina, maĉketina, borić, listić... Autori
ĉesto poseţu za biljnim i ţivotinjskim leksemima. Takvi su leksemi uĉenicima poznati.
Susreću ih u svakodnevnom ţivotu, komunikaciji u kući i u školi.
U pripremnom razdoblju prvoga razreda uĉenici u ĉitankama opisuju slike. Najĉešće su
to slike ţivotinja koje uĉenici poznaju ili koje imaju za kućne ljubimce
Prije samoga ĉitanja koristi se nastavna metoda globalna metoda ili metoda
globalnoga ĉitanja. Ovom metodom uĉenik u svojoj svijesti spaja slike nekoga predmeta
ili dogaĊaja s odgovarajućim rijeĉima ili reĉenicama koji tj. predmet ili dogaĊaj
iskazuju,a koje su napisane pokraj slike predmeta odnosno dogaĊaja. Najĉešće su to
djeci poznati leksemi kao što su pas, slon, cvijet, kuća... svaku od napisanih
rijeĉi/leksema dijete ne analizira na slova/glasove, nego je doţivljava kao cjelinu.
Napisana se rijeĉ povezuje sa svojim sadrţajem, što potiĉe intelektualni razvoj djeteta,
povezivanje teksta i njegova znaĉenja i razumijevanje smisla napisanoga. Uĉenje
ĉitanja globalnom metodom moţe poći od teksta, kraćih rijeĉi ili reĉenica kao globalnih
cjelina.
U ĉitankama/udţbenicima niţih razreda osnovne škole biljni i ţivotinjski leksemi
pojavljuju se u nastavnim jedinicama vezanima za jezik i knjiţevnost. U nastavnom
podruĉju jezik biljni i ţivotinjski leksemi javljaju se pri obradi velikih i malih tiskanih i
pisanih slova i u nastavnim jedinicama vezanima za gramatiku i pravopis: Jesne i
nijeĉne reĉenice (jabuka), Otvornici i zatvornici (kokoši, pas, bubamara), Umanjenice i
uvećanice (zeĉina, paĉić, maĉić, listić) i dr.
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U podruĉju knjiţevnosti biljni i ţivotinjski leksemi najĉešće su teme i motivi
knjiţevnoumjetniĉkih tekstova, u bajkama, basnama, priĉama, brojalicama, poeziji i
igrokazima. „U djeĉjoj ćemo knjiţevnosti, u svim vrstama, upoznati bogat svijet likova
ţivotinja. Nije to neobiĉno, ţivotinje su ĉesti suputnici u djeĉjoj svakodnevici. U nekim su
djelima ţivotinje antropomorfizirane, a sve zato da budu sugestivnije...― (Hranjec,
2006:13) Tko nije ĉuo za Gavrana i lisicu, Miševe i maĉke naglavaĉke, Jedna je maĉka
mnogo jela, Ţablje priĉe...? Uĉenici se poistovjećuju s likovima jer su i oni, kao i likovi u
navedenim djelima, vedri, nemirni i razigrani. „Teme i motivi u priĉama o ţivotinjama
imaju, kao i basne, internacionalno obiljeţje; meĊu našim narodnim pripovIjetkama ima
mnogo takvih koje govore o ţivotinjama ili u kojima ţivotinje razgovaraju. Priliĉno brojni
likovi u njima su domaće ţivotinje (pas, maĉka, pijetao, vol) ili poznate divlje ţivotinje
(vuk, lisica, divlja svinja, medvjed) te se o njima, u priĉama o ţivotinjama, govori realno,
ali gotovo uvijek s prisutnom dozom humora...― (Lagumdţija, 2000:25)
Biljni je svijet nešto manje zastupljen, ali je, takoĊer, jedan od najvaţnijih motiva
koje pisci koriste u stvaranju svojih djela. Pisci se vraćaju u svoje djetinjstvo, najĉešće u
seosku sredinu, livade, šume, ubiru prve proljetnice ili se izleţavaju u hladovini hrasta.
U prozi, a ponajviše u poeziji priroda je motiv koji u ĉovjeku izaziva osjećaj slobode,
sreće, humora, ĉeţnje...
U ovome radu istraţeno je kako djeca prihvaćaju pjesme i pripovijetke s biljnim i
ţivotinjskim motivima. Najveći je broj uĉenika odgovorio da vole biljke i ţivotinje i da su
im zanimljive pjesme i pripovijetke o biljkama i ţivotinjama. Uĉenici su pokazali izvrsno
poznavanje djela biljne i ţivotinjske tematike. U djeĉjoj ćemo knjiţevnosti upoznati bogat
svijet likova biljnoga i ţivotinjskoga svijeta putem kojih djeĉji pisci ulaze u djeĉju psihu i
svojim djelima bude najdublje osjećaje i najintenzivnije doţivljaje uĉenikove svijesti.
Popis literature
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Djudja Kristijan: KVIZ KAO MOTIVACIONO SREDSTVO NASTAVE MUZIĈKE
KULTURE U RAZREDNOJ NASTAVI
O.Š. ―PRVI MAJ― VLADIMIROVAC, SRBIJA
kristijandjudja@yahoo.com
Резиме
Квиз (енг.quiz) представља једну форму игре у којој такмичар или група
учесника покушава да дâ тачан одговор на одређена питања из различитих
области знања. У нашем случају та област је музика, тачније настава музичке
културе у разредној настави. Добро организован час музичке културе садржи више
правилно одабраних садржаја и различитих активности. Музички квиз може бити
једноставан, рационалан и ефикасан начин вредновања успешности ученика у
усвајању основних програмских садржаја из области слушања музике и музичке
писмености. Унутрашња мотивација и наставника и ученика ће уз помоћ квиза
бити задовољена, јер омогућава обострано сагледавање остварених разултата у
настави музичке културе, кроз повратну информацију о резултатима рада ученика.
У прилогу рада представићемо неколико модела музичких квизова који се могу
применити у настави музичке културе у разредној настави.
Кључне речи: музички квиз, музичка култура у разредној настави, унутрашња
мотивација
QUIZ AS A MUSICAL CULTURE MOTIVATIONAL MEDIUM OF CLASS TEACHING
Abstract
Quiz represents a type of game where a contestant, or a group of them, tries to
give a correct answer to certain questions concerning different areas of knowledge. In
our case, the area is music, or more precisely, musical culture classes used in class
teaching. A well-organised class of musical culture includes several properly chosen
subjects and different activities. A musical quiz can be a simple, rational and efficient
way of evaluating students‘ success in gaining basic knowledge planned, when it comes
to listening to music and developing musical literacy. The inner motivation of teachers
as well as the students will be satisfied by using the quiz, since it enables a two-way
evaluation of the results accomplished in musical culture classes, though feedback on
the students‘ results. In this paper‘s supplement, we shall present several models of
musical quizzes that may be applied in musical culture classes in class teaching.
Keywords: musical quiz, musical culture in class teaching, inner motivation.
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Основни принцип у остваривању циљева и задатака предмета Музичка
култура треба да буде активно учешће ученика на часу, а час музичке културе
треба да буде доживљај за ученике. Усвајање знања ученика зависи од добре
организације часа, који мора бити добро планиран, осмишљен и занимљив.
Настава треба да се одвија у ведрој и радној атмосфери. Разним облицима рада,
техникама и очигледним средствима ученицима се преносе знања и комбинују
разне методе у настави. Музички квиз може у многоме допринети томе. Реч „квиз―
нам долази из енглеског говорног подручја (енг.quiz) и означава „испит;
испитивање нечијег знања постављањем задатака, приредбу са такмичењем у
знању и вештини из различитих области―1. Као ближи опис, можемо додати и то да
квиз представља једну форму игре у којој такмичар или група учесника покушава
да дâ тачан одговор на одређена питања из различитих области знања. У нашем
случају та област је настава музичке културе у разредној настави.
Један од најважнијих проблема сваке васпитне стратегије је проблем
мотивације. Реч мотивација је пореклом из латинског језика (лат. motivatio).
Мотивација је један од најбитнијих услова усвајања знања. Представља
покретачку снагу. Она је „...„психичка енергија― која настаје из потреба. Што су оне
развијеније и на вишем нивоу, то је мотивација ученика за стицање знања већа.
Усвајање знања је највећим делом мотивисано потребом ученика за решавање
проблема на путу остваривања својих животних циљева.―2 Може означити неко
понашање које може бити мотивисано задовољство које оно само производи
(унутрашња мотивација) или задовољством које ће проистећи из спољних
фактора, тј. последица које ће оно произвести као што су похвале, награде и сл 3.
Музичким квизом се може утицати и на спољну и на унутрашњу мотивацију.
Унутрашња мотивација и наставника и ученика ће уз помоћ квиза бити
задовољена, јер омогућава обострано сагледавање остварених разултата у
настави музичке културе, кроз повратну информацију о резултатима рада ученика.
Са друге стране, ученици ће осетити и чари спољашње мотивације јер ће бити
победници у игри као што је квиз.
Музички квиз, као вид дечје игре је вишеструко користан, јер сам подстицај
за дечје мишљење долази пре свега из игре и у вези са њом. Позната је чињеница
да је игра једна од најзначајнијих активности у животу детета. Сваки покушај
теоријског бављења развојем детета укључује и феномен дечје игре. Археолошки
налази играчака у насеобинама веома старих култура сведоче о уважавању
потребе детета за игром и у најстаријим епохама. Ова тема се сусреће и у
теоријским расправама античких мислилаца. Они су игри придавали велики значај
у погледу подизања и васпитања нових генерација. Игра је, као што знамо главни
дечји „посао―, мада се тешко може рећи да се човек икада опрости од ове
„неозбиљности― и коначно одрасте. Правила за „игре― одраслих особа постају
компликована и са другачијим последицама, али како се по неким старим, али
естетским схватањима, деца у основи игром припремају за живот, могуће је да га
тако касније и живе. Задржавање дечјег односа према игри је веома важно, јер је
он природно средство комуникације, а поготово у настави музичке културе, где су
песма и музичке игре и покрет – основне делатности. Једино кроз игру можемо
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очекивати да се мобилише дечја мотивација, да ће се покренути употреба
интелектуалних снага које су у развоју и изазвати активност на највишем нивоу за
који је дете способно. Колика је важна игра за развој интелектуални развој детета,
показује нам и то што се од игре очекује да ће „ангажовати дете у целини, што
подразумева ослањање на његова интересовања, емоционалне склоности, вољне
процесе, жељу за престижом у односу на самог себе и колектив, капацитет за
чуђење и заузимање у односу на познате ствари неуобичајених углова
посматрања, експлоративно понашање, симболичке функције, моторну и
перцептивну спретност и већ стечена животна и играчка искуства.―4 Чини се да све
ове карактеристике можемо пронаћи управо и у игри каква је музички квиз.
У последње време све чешће се у наставној пракси музичке културе
примењује музички квиз. Он садржи низ задатака објективног типа и користи се за
утвђивање успеха ученика у усвајању основних програмских садржаја из
различитих области музичке културе. Познато је да сазнајне могућности ученика
диктирају садржај наставе, самим тим и музичког квиза, јер он мора бити у складу
са узрасним могућностима и претходним знањима ученика. Музички квизови
знања су слични тестовима знања од којих се разликују, по томе што нису
стандардизовани, тј. баждарени. Приликом израде задатака наставник треба да
води рачуна о тежини, врсти и типу задатака. Важно ја да наставник добро одмери
тежину задатака. Дакле,музички квиз треба да садржи 25% једноставних задатака,
и 25% сложених задатака, а 50% средње тешких задатака. Пожљно је да се
користе задаци отвореног и затвореног типа као и задаци типа дописивања,
сређивања, повезивања, задаци вишеструког избора и сл. Питањима (задацима)
треба да буде обухваћен садржај свих наставних јединица (теме). Због свега
овога, чини се да наставник нема лак задатак када је у питању сама израда
музичког квиза. Међутим, може се придржити одређених начела када су у питању
етапе саме израде музичког квиза, које могу бити следеће 5:
1. одређивање музичке области (нпр. слушање музике) за коју ће се креирати
музички
квиз знања;
2. формулисање питања, задатака за цјелокупан садржај који се провјерава;
3. логичка валидизација задатака – елиминишу се питања која већ на први поглед
не
задовољавају;
4. сондажно испитивање – израда пробних варијанти музичког квиза и њихова
провјера на мањем, а ипак репрезентативном узорку ученика;
5. анализа резултата пробног испитивања путем музичког квиза – одбацују се
задаци
који нису валидни (питања на која су сви ученици одговорили или није одговорио
нико) и
6. израда коначног облика квиза знања.
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Музички квиз нам, поред осталог пружа и међусобно такмичење, али и
уважавање осталих такмичара, како појединачно, тако и групног (уколико се у
квизу такмиче групе). Музички квиз знања се може реализовати на два начина:
1. ученици индивидуално писмено решавају добијене задатке (Прилог 3) и
2. ученици подељени у две екипе усмено одговарају на питања из квиза. (Прилози
2 и 4)
Први начин решавања музичког квиза знања је економичнији, а други начин
омогућава ученицима гласну интеракцију и тимски рад па је за ученике више
подстицајан и са одушевљењем се укључују у активности. Познато је колико је
значајно да се у оквиру разредне наставе развије сарадња међу децом. Јер, у
додиру са вршњацима, дете има приклику да увиди релативност перспективе и
ослободи се егзоцентричности, уз истовремено стицање умећа да се саслуша и
други и размени мишљење са њим. Управо кроз судар са мишљењем других и
дискусију (која око седме-осме године постаје размена становишта, уз напор да
се мотивише сопствено становиште, и разуме саговорниково), дете постаје
свесно себе и преноси своје акције на вербални, односно мисаони план. И
присуство других особа које посредно или непосредно учествују у игри (као што је
наставник), децу веома мотивише и покреће на иницијативу и постизање што
бољих резултата. Знамо да такмичарски мотиви, који су веома присутни у
квизовима, омогућавају деци да себи докажу да су једнака другој деци, о чијем
присуству и мишљењу воде рачуна.
Музички квиз са тимским радом може се реализовати тако што одељење
гласањем бира два капитена и комисију коју чине три члана, судија (то може бити
и наставник) и два члана комисије. Задатак комисије је да пажљиво прати која
екипа се прва јавила, односно која екипа је дала тачан одговор (уз помоћ
наставника) и резултат записује у предвиђену табелу. За сваки задатак екипа која
тачно одговори, добија један бод. Она екипа која на крају квиза има више бодова,
је победничка екипа. Капитени бирају за своју екипу чланове од преосталих
ученика. Наставник поставља питање (задатак), а екипа која се прва јави,
саопштава одговор. Ако је одговор тачан, екипа добија један бод, а ако одговор
није тачан, друга екипа има могућност да одговори на тај задатак. Ово
представља само један од могућих сценарија за правила квиза, а наставнику је
допуштена слобода да и на други начин све организује (видети Прилог 1).
Наравно, и овде треба водити рачуна о томе, а то се посебно односи на
наставника, да се приликом такмичења не изазову сукоби међу децом и да
преовладава нечија тежња да се по сваку цену,укључујући и кршење правила,
буде бољи од осталих. Исто тако, треба водити рачуна да такмичење не постане
сврха сама себи, и да главни мотив не постану поени које доноси победа. Циљ је
да се кроз такмичење као што је музички квиз, понове и усвоје (у случају да нису
до тада) појмови који су везани за наставну област из којег је квиз. Још једна
ствар на коју наставник треба да обрати посебну пажњу јесте и разлика која се
јавља у такмичењу између индивидуалних и групних игара. Групне игре
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представљају, уз супростављање истовремено и сарадњу са другима, а радост
колективног успеха преноси се на сваког од учесника. Интровертна деца у групи
показују више иницијативе, а евентуални неуспех их мање погађа, јер га мање
лично схватају. Још једна важна ствар, а која се тиче самог наставника, јесте да
он приликом игре не сме бити у центру пажње, чак ни у случају да дође до
огрешења о правила, када корекцију треба препустити – деци. Исправка која
потиче од вршњака је прихватљивија и разумљивија од примедби одраслог, а
није опасна ни за дух игре. Наставник, евентуално може пружити деци неке
извесне информације које се тичу самих правила, која ће им помоћи у
одлучивању, али ће оно остати у њиховом домену.
Након реализације музичког квиза знања следи вредновање резултата рада
ученика, а потом наставник врши квалитативну и квантитативну анализу резултата
рада са циљем да се утврди шта и колико су ученици савладали из музичке
области која је била садржај музичког квиза. Када говоримо о самим областима из
којих се могу саставити музички квизови у настави музичке културе у разредној
настави, оне могу бити из основа музичке писмености, области слушања музике и
сл.
Кроз музичке игре, а музички квиз је једна од музичких игара које користимо
у настави Музичке културе, деца се могу мотивисати и за учење. Обрадом
различитих области у оквиру самог предмета Музичка култура кроз музичке игре,
код деце се активира пажња и воља и подстиче интересовање, чиме не само да
се олакшава процес учења, већ се и усмерава. У току музичке игре, дете чини
посебан интелектуални напор да би у њој учествовао, при чему несвесно усваја
одређена знања и вештине потребне за успешно учествовање у игри. У току игре,
дечја интересовања се појачавају, а стечена искуства проверавају, обогаћују и
утврђују. На тај начин долази до активног прерађивања оствареног искуства у
трајно стање. Садржај музичке игре може подстаћи интересовање за одређену
област. Уз помоћ музичких игара, као што је музички квиз, може се доћи до развоја
креативности код деце и прекорачења граница које су веома значајне за развој
сазнајног процеса детета, те општи академски учинак у контексту школства.
Белешке
1

Према Вујаклија, Милан 2003. Лексикон страних речи и израза. Београд:
Просвета, стр.405
2
Илић, Станко 2007. Како постати добар наставник. Београд : Драслар партнер,
стр.54
3
Према Педагошки лексикон 1996. ур.Анка Јакшић. Београд: Завод за уџбенике и
наставна средства, стр.301
4
Каменов, Е 1986. Интелектуално васпитање кроз игру. Београд: Завод за
уџбенике и наставна средства. стр.91
5
Милошевић, Ирена. Музички квиз као начин вредновања успјеха ученика у
разредној настави музичке културе у четвртом и петом разреду основне школе.
Доступно
на
120

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

http://www.eobrazovanje.com/Osnovno/nastavnici/usavrsavanje/Pages/StrucnoUsavrsa
vanje.aspx
(очитано 11.08.2013)
Попис литературе















Васиљевић, Зорислава 1991. Музички буквар. Београд: Завод за уџбенике и
наставна
средства.
Вилотијевић, Младен 2000. Дидактика – организација наставе. Београд :
Завод за уџбенике и наставна средства;Учитељски факултет
Вујаклија, Милан 2003 Лексикон страних речи и израза. Београд: Просвета
Илић, Станко 2007. Како постати добар наставник. Београд:Драслар
партнер
Каменов, Емил 1986. Интелектуално васпитање кроз игру, Београд: Завод
за уџбенике и наставна средства
Лекић, Ђорђе 1991. Методика разредне наставе. Београд: Нова просвета
Педагошки лексикон (ур.Анка Јакшић) 1996. Београд: Завод за уџбенике и
наставна средства
Милошевић, Ирена. Музички квиз као начин вредновања успјеха ученика у
разредној настави музичке културе у четвртом и петом разреду основне
школе. Доступно на
http://www.eobrazovanje.com/Osnovno/nastavnici/usavrsavanje/Pages/StrucnoU
savrsavanje.aspx
(очитано 11.08.2013)
Стојановић, Гордана 1996. Настава музичке културе од првог до четвртог
разреда основне
школе. Београд: Завод за Уџбенике и наставна средства.
Стојановић, Гордана.; Васиљевић Зорислава 2010. Музичка култура за
2.разред.Београд: Завод за уџбенике

Прилози
Прилог 1 -Пример музичког квиза за 2.разред
Прилог 2 -Пример групног усменог музичког квиза за систематизовање знања за
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Прилог 1
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Музички квиз (2.разред)
ТИП ЧАСА:
Утврђивање.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЧАСА: Обнављање наученог градива.
ОБЛИК РАДА:
Фронтални, индивидуални
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Дијалошка, аудитивна
НАСТАВНА СРЕДСТВА: Уџбеник, касетофон, ЦД
УВОДНИ ДЕО ЧАСА:
1. активност
- Подсећамо се познатих песама. Сваки ученик у уџбенику музичке културе1
записује које песме зна да пева.
2. активност
- Анализа и разговор о сликама у уџбенику. У уџбенику су приказане слике
музичара са одговарајућим положајем за свој инструмент. Задатак ученика је да
повежу музичара са инструментима (у питању су клавир, виолина, контрабас,
флаута, триангл, кларинет и бубањ)
ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА:
1. активност
- Ученици учествују у музичком квизу. На почетку, наставник објашњава правила
квиза. Ова активност се може организовати како индивидуалном, тако и у групама.
Један ученик (појединачно или из групе) пантомимом, мимиком представља песму
или пева мелодију познате песме (сваки ученик може представити оне песме које
је написао у уводном делу часа). Остали ученици имају задатак да препознају
наслов песме који ће написати на папирићима, и на крају га предају наставнику.
Остале групе/ученици не виде шта је група или ученик уписао. Након што су сви
ученици приказали пантомимом одређену песму, наставник прегледава оно што
су ученици написали на папирићима и саопштава резултате.
ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА:
1. активност
- Победничкој групи испуњавамо музичку жељу. Цео разред, уз помоћ наставника,
пева и свира на инструментима песму по избору појединца или групе која је
победник квиза.
1
Стојановић, Гордана; Васиљевић Зорислава 2010. Музичка култура за 2.разред.
Београд: Завод за уџбенике, стр.54-55
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Табела бр.1
Пример музичког квиза за 2. разред
Прилог 2
Драга децо, на данашњем часу музичке културе имаћете прилику да проверите
шта и колико сте научили на часовима музичке културе током ове школске године.
Данас ћемо се поделити у две групе и играти музички квиз. Ја ћу постављати
питања (задатке), а група која се прва јави, саопштава одговор. Ако је одговор
тачан, група добија један бод, а ако одговор није тачан групи ће се одузети један
бод, друга група има могућност да одговори на тај задатак. Дакле, јављајте се
само уколико сете сигурни у одговор, јер се нетачним одговорима могу губити
бодови! Група која освоји највише бодова, биће победник квиза. Срећно!
1.Стваралац (аутор) неког музичког дела назива се _______________.
2.Немачки композитор, чијусмо композицију „На дрвеном коњу― слушали током
школске године, зове се а)Роналд б)Јозеф в)Роберт
г)Едвард
3.Две осмине трају као једна________________ а две четвртине трају као једна
______________.
4. Композицију „Марш на Дрину― компоновао је : а)Стеван Стојановић Мокрањац
б)Станислав Бинички в)Даворин Јенко
5.Којој врсти песама припада песма „Ми идемо преко поља―? _____________
6.Најпопуларнији и најстарији народни инструмент код Срба је свирала од дрвета
- _________.
7.Како се зове некадашња дворска игра чији је најзначајнији стравалац пољски
композитор Фредерик Шопен?
8.У једном свом делу, руски композитор Николај Римски-Корсаков настоји да
прикаже лет једног инсекта. Која је то композиција?
9.Шта значи реч „Руковет― у народу, и који је српски композитор познат
по„Руковетима― ?
10.Музичко позориште у којем играчи покретима и мимиком уз музику причају
причу је_______.
11.Шта означавају следеће музичке ознаке: f , p, mf, mp?
12.Којим инструментом је дочаран дечак Пећа из музичке приче „Пећа и вук― и ко
је компонозитор овог дела? _____________________
13.Који композитор је сматран „чудом од детета―, јер је као врло млад наступао по
Европи у 18.веку?
14.Шта значи реч „химна― и која је настарија српска химна и ко ју је компоновао?
Решења
1.Композитор
2. в) Роберт
3. четвртина, половина
4. б)Станислав Бинички
5.Додолска песма
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6.Фрула
7.Полонеза
8. „Бумбаров лет―
9.Сноп зрелог жита који жетелац захвати једном руком и одсече српом; Стеван
Стојановић Мокрањац
10.Балет
11. f- forte (гласно), p- piano (тихо), mf- mezzoforte (средње гласно), mp- mezzopiano
(средње тихо)
12.виолином; композитор је Сергеј Прокофјев
13.Волфганг Амадеус Моцарт
14.Химна значи – хвалоспев, а најстарија српска химна је Светосавска химна коју
је компоновао Корнелије Станковић
Табела бр.2 Пример групног усменог музичког квиза за систематизовање знања за
ученике 3.разреда
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Прилог 3
Драга децо, крај је школске године. У четвртом разреду много тога смо научили из
области музике. Упознали смо нове композиторе и њихова вредна дела, упознали
смо се доста нових песама,научили смо неке нове ноте и музичке ознаке... Данас
ћете имати прилику да проверите колико сте били активни на часовима музичке
културе. Радићете на добијеним задацима самостално и, надам се,бити успешни.
Ученике са највише поена, сматрачемо победницима музичког квиза!
Срећно!
1.Како се зову знаци при понављању мелодије, када мелодија има другачији
завршетак?
То су ______________________________________________________________
2.Ко је аутор валцера „На лепом плавом Дунаву―?
__________________________________
3.Који инструменти чине гудачки оркестар?
__________________________________________
4.Наведи неке народне музичке инструменте који су присутни код нас.
______________________________________________________________
5.Како гласи Ц-дур лествица?
______________________________________________________________
6.Наведи по један спори, умерени и брзи темпо
________________
__________________

__________________

7.Како се зове чувена композиција Феликса Менделсона коју можемо чути
приликом обреда венчања на Западу, а често је можемо чути и на филму?
___________________________
8.Наведи имена бар три композитора о којима смо учили током ове године
________________
__________________
__________________
9. Како се зове српски композитор који је компоновао „Руковете―?
_____________________________________
Решења
1. Прима волта и секонда волта
2. Јохан Штраус
3. Виолина, виола, виолончело и контрабас
4. Гусле, фрула-свирала од дрвета, хармоника...
5. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до2
6. Спори:Adagio, Largo умерени:Andante, Moderato, Allegreto брзи:Allegro, Presto
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7. Свадбени марш
8. Јохан Штраус, Исидор Бајић, Никола Србин,Стеван Стојановић Мокрањац,
Камиј Сен-Санс, Антоњин Дворжак, Петар Озгијан, Волфганг Амадеус Моцарт,
Феликс Менделсон, Жорж Бизе,, Петар Иљич Чајковски, Модест Мусоргски, Јозеф
Хајдн...
9. Стеван Стојановић Мокрањац

Табела бр.3 Пример индивидуалног музичког квиза за систематизовање знања за
ученике 4.разреда
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Прилог 4
Драга децо, на данашњем часу музичке културе имаћете прилику да проверите
шта и колико сте научили на часовима музичке културе током ове школске године.
Данас ћемо се поделити у две групе и играти музички квиз. Ја ћу постављати
питања (задатке), а група која се прва јави, саопштава одговор. Ако је одговор
тачан, група добија један бод, а ако одговор није тачан, друга група има могућност
да одговори на тај задатак. Група која има највише тачних одговора биће
победник квиза. Срећно!
1. а) Музика је уметност која се изражава тоновима. ДА НЕ
б) Тактирање је музичко бројање. ДА НЕ
в) Такт је мала музичка целина заокружена тактним цртицама. ДА НЕ
г) Јединица бројања је половина ноте. ДА НЕ
2. За време тактирања у 2/4 такту гласно бројимо ____________, у ¾ такту
______________, а у 4/4 __________________________________________.
3. Променом тонских трајања и њихових наглашавања настаје _______.
4. Повежи правилно:
Цела нота
траје два откуцаја.
Половина
траје један откуцај.
Четвртина
траје пола откуцаја.
Осмина
траје четири откуцаја.
5. Свака нотна вредност има своју паузу која траје ____________ откуцаја колико
траје и та
нотна вредност.
6. Ноте се пишу у _____________. Он има пет линија и _______празнине.
7. Напиши солмизацијом редом тонове које смо до сада научили:
______________________________________
8. Напиши:
а) сомизацијом тон који се налази на помоћној линији испод линијског система
__________,
б) сомизацијом тон који се налази на другој линији линијског система
_____________,
в) солмизацијом тон који се налази у првој празнини линијског система _______ и
г) сомизацијом тон који се налази испод линијског система __________.
9. Објасни музичке ознаке:
а) Корона
______________________________________________________________.
б) Знак за понављање
___________________________________________________.
в)
Прима
и
секонда
волта_________________________________________________.
Решења
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1. а)да
б)да
в)да
г)не
2. пр-ва, дру-га
пр-ва, дру-га, тре-ћа
пр-ва, дру-га, тре-ћа, че-та
3. Ритам
4.Цела нота траје четири откуцаја
Половина траје два откуцаја
Четвртина траје један откуца
Осмина траје пола откуцаја
5. исто
6. линијском систему, четири празнине
7. До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до2
8. до, сол, фа, ре
9. Корона – продужава ноту по жељи извођача; Знак за понављање - мелодија се
пева два пута
Прима и секонда волта – мелодија се пева или свира први пут до прима волте, а
други пут до секонда волте, али се прима волта прескаче.
Табела бр.4 Пример групног усменог музичког квиза за систематизовање знања за
ученике 4.разреда
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Francišković Sandra, Ĉaĉić Tena: PRIMJENA TEORIJE KOGNITIVNE EVALUACIJE:
KAKO MOTIVIRATI UĈENIKE ZA SUDJELOVANJE U GLAZBENIM AKTIVNOSTIMA
U OSNOVNOJ ŠKOLI
O.Š. „IVAN BENKOVIĆ―, DUGO SELO, HRVATSKA
sandra.franciskovic@inet.hr
Saţetak
Nastava glazbene kulture u osnovnoj školi zamišljena je kao odgojno-obrazovna
djelatnost s nizom aktivnosti od kojih bi većina trebala biti oblikovana tako da su
intrinziĉno motivirajuće. S obzirom da je obrazovni sustav odraz dominantnog kulturnog
svjetonazora, nije iznenaĊujuće da su nastavne aktivnosti i zadaci, pa i u glazbenoj
kulturi, potaknute vanjskim motivima. Neka istraţivanja i iskustva u praksi pokazuju da
nastavu glazbene kulture uĉenici smatraju manje vaţnom od ostalih predmeta.
Postavlja se pitanje kako motivirati uĉenike da cijene i aktivno sudjeluju u aktivnostima u
nastavi kao i u izvannastavnim aktivnostima. Prema teoriji kognitivne evaluacije,
uĉenike je moguće motivirati kako bi pozitivno reagirali tijekom nastave glazbene
kulture. Osnovna je pretpostavka teorije da će djeca biti istinski motivirana za
sudjelovanje u nekoj aktivnosti ako (1) vjeruju da imaju odreĊenu kontrolu nad njom, (2)
osjećaju povezanost s njom, i (3) ako se osjećaju dobro u svojoj koţi dok je izvode
(Deci-Ryan, 1985). Veća je vjerojatnost da će se intrinziĉno motivirana djeca aktivno
ukljuĉiti u glazbene aktivnosti i stvaranje glazbenih projekata. Svrha ovog ĉlanka je kroz
niz primjera iz prakse prikazati uspjehe i dosege intrinziĉno motiviranih uĉenika u
osnovnoj školi. Nadalje, teorija kognitivne evaluacije koristit će se za razumijevanje
stvaranja okruţenja koje će istinski motivirati djecu da budu glazbeno aktivna tijekom i
izvan nastave.
Kljuĉne rijeĉi: nastava glazbene kulture, teorija kognitivne evaluacije, intrinziĉna
motivacija, glazbene aktivnosti
APPLYING COGNITIVE EVALUATION THEORY IN PRACTICE: HOW TO MOTIVATE
STUDENTS TO PARTICIPATE IN MUSICAL ACTIVITIES IN THE ELEMENTARY
SCHOOL
Abstract
Music lessons in elementary school are conceived as an educational activity with
a number of activities that should be designed so that they are intrinsically motivating.
Since the education system is a reflection of the dominant cultural worldview, it is not
surprising that the learning activities and tasks, in musical culture as elsewhere, are
driven by external motives. Some research and practical experience show that students
consider music lessons less important than other lessons. The question is how to
motivate students to appreciate and actively participate in activities in the classroom
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and in the extracurricular activities. According to Cognitive Evaluation Theory (CET), it
is possible to motivate students to respond in a positive manner to music education
lessons. The basic premise of the theory is that children will be intrinsically motivated to
participate in an activity if (1) they believe that they have some control over it, (2) feel
connected to it, and (3) feel good about themselves while engaging in it (Deci-Ryan,
1985). It is more likely that intrinsically motivated children will become more actively
involved in their own musical activities and the creation of musical projects. The aim of
this article is to show, through a series of practical examples, the successes and
achievements of intrinsically motivated students in elementary school. Furthermore,
Cognitive Evaluation Theory will be used to help us understand how we can create
environments that will intrinsically motivate children to be musically active both during
and outside of their music classes.
Keywords: music education lessons, Cognitive Evaluation Theory, intrinsic motivation,
musical activities

1. Uvod
Odgojno-obrazovna djelatnost najvećim dijelom odraţava opće stanje
obrazovnog sustava pojedinog društva.
Svako društvo ima odreĊeni dominantni kulturni svjetonazor, teţište, oko kojega
se organiziraju etika, pravila, obiĉaji, religiozne i druge norme. Prema tim normama
formiraju se odreĊeni odnosi meĊu ljudima i društvenim institucijama. Kulturno teţište,
dominantni kulturni svjetonazor, predstavlja prosjeĉnu razinu svijesti pripadnika društva.
Stoga se ne moţe oĉekivati da osnovne društvene institucije poput pravnih, vladajućih
te obrazovnih i zdravstvenih pokaţu veći stupanj razvoja od prosjeĉne razine do koje je
stigla svijest ĉlanova toga društva.
Razvitak svih ljudskih društava slijedi zakonitosti evolucije svijesti. Ovdje će se
ukratko predstaviti proces razvoja svijesti kojeg je Wilber1 slikovito prikazao pomoću
ljestava2, penjaĉa i pogleda. Ljestve predstavljaju opće holarhijske3 razine (infracrvena,
magenta itd.), penjaĉ je jastvo koje se poistovjećuje s preĉkama, a na svakoj preĉki
pojavljuje se drugaĉiji pogled, svjetonazor, tj. javlja se drugaĉiji sustav vrijednosti,
identitet, potrebe, etika itd.
Budući da obrazovni sustav odraţava pogled s preĉke na koju se prosjeĉna
većina pripadnika nekog društva popela, ovdje će se ukratko opisati holarhijske razine
(preĉke) koje obuhvaćaju najveću zastupljenost u stanovništvu, dok će se ostale samo
informativno spomenuti.
Prva razina, prvog ranga, infracrvena, poĉetna je toĉka razvoja. Temeljna je
razina ljudske egzistencije kod koje je naglasak na opstanku i preţivljavanju,
instinktivnom reagiranju i zadovoljenju osnovnih potreba. U odrasloj svjetskoj populaciji
zastupljena je 0,1%, a stanovništvo na toj razini posjeduje 0% moći.
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Na drugoj, magenta razini svijesti razmišljanje je animistiĉko, funkcionira se
preko rituala i simbola, poštuje se tradicija, obredna pravila i voĊe. U odraslom
stanovništvu zastupljena je 10%, a stanovništvo na toj razini posjeduje 1% moći.
Na trećoj, crvenoj razini svijesti dominira egocentriĉnost, paţnja se usmjerava ka
izvanjskoj kontroli svijeta. Vaţno je iskazati vlastitu moć, biti poštovan, dominantan,
autoritativan, ponosan, neovisan i spontan. Zastupljenost i utjecaj: 20% svjetske
populacije, 5% moći.
Na ĉetvrtoj, jantarskoj razini svijesti dominira mitski poredak, naglasak je na redu
utemeljenom na strogim naĉelima razlikovanja dobrog i lošeg, javlja se griţnja savjesti i
osjećaj krivnje. Vaţno je poštovati pravila, autoritete i ispuniti društvena oĉekivanja.
Zastupljenost i utjecaj: 40% svjetske populacije, 30% moći.
Na petoj, naranĉastoj razini svijesti dominiraju znanstvena dostignuća.
Znanstveno prihvatljivo je samo ono što se moţe mjeriti, rastaviti i „dokazati― empirijskoracionalnim metodama. Prisutna je vjera u vlastito kreiranje budućnosti te teţnja za
napretkom i uĉinkovitošću i sl. Zastupljenost i utjecaj: 30% svjetske populacije, 50%
moći.
Na šestoj, zelenoj razini svijesti dominiraju osjećaj zajedništva, ekološka
osjetljivost i umreţavanje. Naglasak je na dijalogu i pomirbi. Zastupljenost i utjecaj: 10%
svjetske populacije, 15% moći.
Zelenom razinom svijesti završava prvi rang. Budući da drugi rang (til i tirkizna
razina) obuhvaća svega oko 1,1% svjetske populacije, neće se detaljnije predstavljati.
Općenito, drugi rang predstavlja poĉetak integralnog svjetonazora. Ovdje se sve
prethodne razine svjesno uvaţavaju i po potrebi kritiĉki procjenjuju.
S obzirom da je najveći postotak stanovništva na jantarskoj (40% stanovništva,
30% moći) i naranĉastoj (30% stanovništva, 50% moći) razini, obrazovni sustav
najvećim dijelom obiljeţavaju zajedniĉke znaĉajke navedenih razina. Naravno, ovdje se
radi o prosjeĉnom teţištu, što znaĉi da neka obiljeţja obrazovnog sustava mogu biti
iznad, a neka ispod prosjeĉne razine svjesnosti, tj. dominantnog kulturnog svjetonazora.
Tako još uvijek školstvo odraţava materijalistiĉki svjetonazor naranĉaste razine:
skupljanje, pohranjivanje i korištenje izoliranih ĉinjenica te poštivanje pravila i autoriteta
jantarske razine. Orijentirano je na kvantitetu umjesto kvalitetu, a nastavne aktivnosti i
zadaci, ĉak i u glazbenoj kulturi, većinom su potaknute vanjskim motivima kazne i
nagrade. No, da se situacija postupno mijenja, pokazuje praktiĉna primjena suvremenih
obrazovnih pristupa i teorija.
Svrha ovog ĉlanka je kroz teoriju kognitivne evaluacije pojasniti faktore i
praktiĉne postupke koji dovode do poticanja intrinziĉne motivacije te prikazati uspjehe
intrinziĉno motiviranih uĉenika u osnovnoj školi. U nastavku rada predstavit će se
praktiĉna primjena teorije kognitivne evaluacije, suvremene teorije motivacije koja
pretpostavlja da je moguće razvijati unutrašnju motivaciju, i samim time potaknuti razvoj
ka većoj svjesnosti. Izloţeni primjeri potjeĉu iz nastavne prakse u Osnovnoj školi Ivana
Benkovića u Dugom Selu, Hrvatska.
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2. Praktiĉna primjena teorije kognitivne evaluacije u nastavi glazbene kulture
Iako glazbena kultura ima vaţan obrazovni doprinos uĉeniĉkom osobnom
razvoju, istraţivanja su pokazala da s prelascima u više razrede uĉenici gube interes za
sudjelovanje u glazbenim aktivnostima (Eccles i sur., 1993.; Wigfield i sur., 1997; u:
Pizzato-Hentschke, 2010) te da uĉenici nastavu glazbe smatraju manje vaţnom
(Pizzato-Hentschke, 2010) od ostalih nastavnih predmeta. TakoĊer, pokazalo se da
djevojĉice imaju veći interes za uĉenje glazbe od djeĉaka (Eccless i sur., 1993;.
Ghazali, 2006; North-Hargreaves-O'Neill, 2000 u: Pizzato-Hentschke, 2010).
Istraţivanja u Hrvatskoj pokazala su da uĉenici vole nastavu glazbene kulture (Šulentić
Begić, 2006), naroĉito aktivnost pjevanja, dok interes za klasiĉnu glazbu, a time i za
aktivnost slušanja, opada od 5. do 8. razreda (Vidulin Orbanić, 2012).
Nastava glazbene kulture u središte pozornosti stavlja uĉenikovu aktivnost u ĉinu
pjevanja, sviranja, slušanja i plesa. Kroz te aktivnosti upoznaje se i doţivljava glazba,
obogaćuje uĉenikov osjećajni svijet te razvija senzibilitet i glazbene sposobnosti. Kako
bi se postiglo motivirajuće okruţenje, nastava bi trebala biti koncipirana tako da potiĉe
znatiţelju i kreativnost te da se na pogreške gleda kao na prilike za uĉenje i
usavršavanje.
Postavlja se pitanje kako motivirati uĉenike da cijene i aktivno sudjeluju u
nastavnim i izvannastavnim glazbenim aktivnostima.
Teorija kognitivne evaluacije, Cognitive Evaluation Theory, podteorija je teorije
samoodreĊenja4, Self-determination Theory. Teoriju samoodreĊenja inicijalno su razvili
Deci i Ryan sedamdesetih godina, a dalje su je mnogi istraţivaĉi razraĊivali i
oplemenjivali. U okviru tog pristupa ponašanje pojedinca sagledava se kroz perspektivu
njegove uroĊene potrebe za djelovanjem na vlastitu unutrašnju i vanjsku okolinu kako bi
zadovoljio svoje potrebe. Pri tom je ĉovjekovo ponašanje uvelike motivirano potrebom
za samoodreĊenošću, tj. nezavisnošću o bilo kakvom obliku kontrole.
Motivacija je višeznaĉan pojam koji moţe biti shvaćen kao proces koji pokreće,
usmjerava, integrira i vodi ljudsko ponašanje.
U teoriji samoodreĊenja postoje dvije osnovne vrste motivacije: intrinziĉna
(unutarnja) i ekstrinziĉna (vanjska) motivacija.
Ekstrinziĉna motivacija je vrsta motivacije kod koje je ponašanje pojedinca
potaknuto nekim vanjskim motivom. Ova vrsta motivacije ukljuĉuje ciljeve, vrijednosti i
interese drugih, a ne samog pojedinca. Ekstrinziĉni faktori nisu sami po sebi loši niti je
ponašanje izazvano ekstrinziĉnim faktorom manje vrijedno, no ĉesto ovi faktori nisu
dovoljni da bi pojedinca potakli na aktivnost.
Nasuprot ovoj vrsti motivacije, intrinziĉna motivacija pokreće pojedinca iznutra, a
aktivnost koja je intrinziĉno motivirana puno se lakše obavlja i najĉešće se uţiva u njoj.
Teoriju kognitivne evaluacije postavili su Deci i Ryan 1985. godine. Ona povezuje
empirijske rezultate istraţivanja utjecaja vanjskih i unutrašnjih faktora na intrinziĉno
motivirano ponašanje pojedinca te se bavi posljedicama takvog ponašanja.
Ukoliko se pojedinac bavi aktivnošću (pa tako i glazbenom) iz interesa za sam
zadatak, zadovoljava svoju potrebu za autonomijom i njegova je motivacija intrinziĉna.
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Jednako tako, motivacijsko okruţenje koje promovira usmjerenost na zadatak i
napredak dovodi do djelovanja pojedinca na temelju pozitivnih povratnih informacija o
vlastitom ponašanju, a bez pritiska prema odreĊenom ishodu aktivnosti. Povratno
informiranje na taj naĉin omogućuje i olakšava unutrašnju kontrolu dogaĊaja, povezuje
se s osjećajem autonomije te povećava osjećaj kompetentnosti i intrinziĉnu motivaciju.
S druge strane, ekstrinziĉno regulirane aktivnosti se u većoj mjeri vide kao
kontrolirajuće, pritisak dolazi iz okoline, što djeluje u vidu smanjenja intrinziĉne
motivacije.
Ciljna orijentacija kao sklonost prema nekoj aktivnosti i percepcija motivacijske
klime kao situacijski faktor, takoĊer se mogu promatrati kao unutrašnji, odnosno vanjski
faktori koji utjeĉu na intrinziĉno motivirano ponašanje. Prema pretpostavkama teorije
kognitivne evaluacije usmjerenost na zadatak, aktivnost, uĉenje, usavršavanje i
napredak, kao i vanjsko poticanje takve orijentacije, utjeĉu na povećanje intrinziĉne
motivacije. Orijentacija na rezultat i demonstraciju superiornih sposobnosti u usporedbi
s drugima, kao i promoviranje takve usmjerenosti, rezultiraju smanjenjem intrinziĉne
motivacije.
Osnovna pretpostavka teorije je da će djeca biti istinski motivirana za
sudjelovanje u nekoj aktivnosti ako (1) vjeruju da imaju odreĊenu kontrolu nad njom, (2)
osjećaju povezanost s njom i (3) ako se osjećaju dobro u svojoj koţi dok je izvode
(Deci-Ryan, 1985).
Iskustva iz prakse pokazuju da intrinziĉno motivirani uĉenici sudjelujući u
aktivnostima zbog vlastitog zadovoljstva, više cijene i poštuju jedni druge, uĉitelje,
nastavu te izvannastavne glazbene aktivnosti.
U nastavku će se navesti najĉešći faktori koji utjeĉu na intrinziĉnu motivaciju
uĉenika u glazbenim aktivnostima te će se popratiti primjerima iz prakse.
Faktori kompetencije i optimalnih izazova
IzmeĊu uĉenika u jednom razrednom odjeljenju postoje razlike u kognitivnom,
afektivnom i fiziĉkom razvoju, kao i razlike u glazbenim sposobnostima. Kompetencija
se odnosi na unutrašnji osjećaj uĉenika u odnosu na vlastite glazbene sposobnosti i
sposobnosti drugih uĉenika. Optimalni izazovi odnose se na situacije gdje su izazovi
aktivnosti u skladu s uĉeniĉkim sposobnostima (Weiss-Bressan, 1985). Ako je izazov
viši od razine individualnih sposobnosti, uĉenici se osjećaju nekompetentni, frustrirani i
anksiozni, a ako je izazov aktivnosti niţi od razine individualnih sposobnosti, brzo im
postaje dosadno. Cilj je pronaći odgovarajuću ravnoteţu i stvoriti okruţenje koje
optimalno potiĉe individualne sposobnosti.
U osmom razredu osnovne škole uĉenicima je dan zadatak da na teme stilskih
razdoblja osmisle kratke igrokaze u kojima će na zabavan i zanimljiv naĉin prikazati
obiljeţja pojedinog razdoblja. TakoĊer, sami su se trebali razvrstati u grupe na naĉin da
sve grupe budu podjednake po znanju i sposobnostima. Unutar grupa organizirali su se
tako da je svaki uĉenik preuzeo zadatak i ulogu koja mu najviše odgovara i na taj naĉin
došao do izraţaja i pokazao svoje sposobnosti.
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Primjer optimalnog izazova postignut je aktivnošću plesa, gdje je zajedniĉki
osmišljena koreografija prilagoĊena sposobnostima uĉenika. Plesni koraci sambe
uklopljeni su u line dance5 organiziran u dvije grupe. Uĉenici s boljim plesnim
sposobnostima sudjeluju u grupi sa zahtjevnijim plesnim elementima, a ostali u grupi s
jednostavnijim plesnim elementima. Na ovaj naĉin uĉenici se osjećaju kompetentno te
aktivnost obavljaju uspješno i sa zadovoljstvom.
U izvannastavnoj aktivnosti orkestra balansiranje optimalnih izazova još više
dolazi do izraţaja. Orkestar okuplja uĉenike od 5. do 8. razreda razliĉitih sposobnosti i
sviralaĉkog iskustva, od kojih neki polaze glazbenu školu, a neki su poĉetnici. S
obzirom na vrlo razliĉite razine sposobnosti sviranja uĉenika na razliĉitim instrumentima,
skladbe se maksimalno prilagoĊavaju individualnim sviralaĉkim sposobnostima uĉenika.
Na taj je naĉin moguće obraditi i nešto zahtjevnije skladbe kao npr. Can-can iz operete
Orfej u podzemlju J. Offenbacha ili Viva la vida skupine Coldplay.
U praksi se pokazuje da se poticanjem pozitivnih stvari koje uĉenik radi, uz
objašnjenje zašto su pozitivne, te informaciju na koji ih naĉin moţe još poboljšati, utjeĉe
na povećanje intrinziĉne motivacije, a time i na duţe sudjelovanje u aktivnosti. S druge
strane, u praksi se potvrĊuje istraţivanje (Mandigo-Nicholas 1999), koje je pokazalo da
pohvaljivanje uĉenika bez objašnjenja i savjetovanja kako poboljšati sposobnosti,
ponekad ima negativne uĉinke u percipiranju kompetencije. Takav pristup uĉenik
shvaća kao pokušaj kontrole njegovih akcija. Povratno informiranje trebalo bi poĉeti i
završiti pozitivnim komentarima, a unutar toga, ukoliko je potrebno, uĉenika ispraviti. Na
ovaj naĉin stvara se pozitivno okruţenje i gaji pozitivan stav prema konstruktivnoj kritici i
uĉenju, nasuprot negativnog okruţenja u kojem se najĉešće istiĉu pogreške.
Faktori autonomije, izbora i kontrole
Ukoliko uĉenici sudjeluju u aktivnosti s mogućnošću izbora i kontrole samog
procesa, zadovoljava se psihološka potreba za autonomijom, a time se intrinziĉna
motivacija pojaĉava. Suprotno tome, ako uĉenici sudjelujući u aktivnosti osjete pritisak
vanjske kontrole, intrinziĉna motivacija se smanjuje. Ovu hipotezu potvrĊuju razliĉiti
stilovi pouĉavanja u nastavi glazbene kulture. Iskustvo pokazuje da se kod uĉenika
povećava intrinziĉna motivacija kada im se ponudi mogućnost izbora, za razliku od
uvjeta gdje odluke donosi samo uĉitelj. Samim time što se uĉenicima daje mogućnost
izbora, oni osjećaju da imaju i odreĊenu kontrolu nad aktivnošću što takoĊer doprinosi
podizanju intrinziĉne motivacije.
Na satu glazbene kulture uĉenicima se omogućuje da odaberu redoslijed
glazbenih aktivnosti koje će se provoditi na odreĊenom satu, tako što im se na poĉetku
sata izloţe planirane aktivnosti za taj sat.
U aktivnosti pjevanja uĉenicima se nudi izbor od nekoliko, unaprijed odabranih,
pjesama, tako da im se odsviraju, te oni odabiru onu koja će se obraditi. U
izvannastavnoj aktivnosti zbora uĉenicima se omogućuje da daju prijedloge pjesama
koje će se uvjeţbavati, a u orkestru i plesnoj skupini uĉenici sudjeluju u stvaranju
aranţmana i koreografija.
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TakoĊer, uĉenici biraju ritamske instrumente za pratnju pojedinoj pjesmi ili
tijekom aktivnog slušanja skladbe pri ĉemu trebaju uzeti u obzir glazbene sastavnice,
ukljuĉujući i karakter pjesme/skladbe.
Tijekom upoznavanja i aktivnog slušanja glazbe, primjerice kod obrade glazbenih
oblika, ponekad se uĉenicima ponudi više skladbi, a obraĊuje se ona koju većina
uĉenika odabere.
Uĉenici i uĉitelj zajedniĉki odreĊuju pravila i mijenjaju postojeća, primjerice
raspored sjedenja te planiraju aktivnosti usmjerene prema odreĊenom cilju. Sukladno
tomu, raspravlja se o prijedlozima za provoĊenje kvalitetnije i zanimljivije nastave.
Faktori korisnosti i društvene povezanosti
Percepcija korisnosti moţe se promatrati s unutrašnjeg stajališta, s ciljem da
uĉenik vidi smisao u aktivnosti koju obavlja, i sa vanjskog stajališta, u smislu da je
uĉenik svjestan vaţnosti vlastitog sudjelovanja u aktivnosti i doprinosa zajedniĉkom
stvaranju, te zajedniĉkom uspjehu. U oba sluĉaja uĉenicima se treba unaprijed objasniti
zašto se odreĊena aktivnost radi i ĉemu ona doprinosi. Na taj naĉin, ĉak i uĉenici koji ne
ţele sudjelovati u glazbenim aktivnostima, uslijed nezainteresiranosti ili pomanjkanja
samopouzdanja, postaju svjesni vlastitih mogućnosti, te razvijaju sposobnosti za koje
nisu ni znali da ih imaju. Tako se kod uĉenika potiĉe intrinziĉna motivacija, kako za
konkretnu aktivnost, tako i za ostale glazbene aktivnosti.
U praksi se pokazalo da je za poticanje osjećaja korisnosti, a time i osjećaja
društvene povezanosti, vrlo prikladno organizirati razliĉite radionice gdje uĉenici
doprinose stvaranju pomagala i instrumenata koji će se koristiti u nastavi glazbene
kulture i koji će uĉionicu ĉiniti prepoznatljivom i ugodnom.
Aktivnost plesa, toĉnije line dancea, po kojem je OŠ Ivana Benkovića osobita,
pokazuje se vrlo pogodnom za pozitivno poticanje uĉeniĉkog interesa, zalaganja i
osobnog napretka u glazbenim aktivnostima. Naglasak se stavlja na vaţnost
sudjelovanja u aktivnosti ĉime se potiĉe osjećaj društvene povezanosti. Cjelokupna
aktivnost rezultira plesnim nastupima uz sudjelovanje velikog broja uĉenika (preko 200).
Na taj se naĉin uĉenici osjećaju vaţno, korisno i sposobno jer doprinose realizaciji
velikih i originalnih dogaĊaja koji školu ĉine prepoznatljivom. Osvještavanjem i
naglašavanjem uloge uĉenika i njihovih zasluga u stvaranju i realiziranju projekata
potiĉe se intrinziĉna motivacija i za druge aktivnosti te za ţivotne situacije općenito.
Faktori ciljne orijentacije i motivacijske klime
Ostvarenje ciljne orijentacije takoĊer ima veliku ulogu u uĉeniĉkoj percepciji
kompetencije i uspjeha. Prema teoriji ciljne orijentacije (Nicholls, 1989) pojedinci mogu
imati razliĉite ciljeve dok su ukljuĉeni u zadatke. Za neke uĉenike primarni fokus je
pokazivanje superiornosti u odnosu na druge (orijentacija na ego), dok je za neke
uĉenike primarni fokus samo-napredovanje i uspješno obavljanje zadatka ili aktivnosti
(orijentacija na zadatak). Ukoliko su uĉenici usmjereni na uspješno obavljanje aktivnosti
u njoj sudjeluju maksimalno u skladu sa svojim sposobnostima i pritom uţivaju. Takva
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vrsta motivacije obiĉno je potaknuta pozitivnim iskustvima u kojima se paţnja usmjerava
na osobni napredak uĉenika u odreĊenoj aktivnosti, što vodi do orijentacije na sam
zadatak.
Uĉenik s poteškoćama u uĉenju i vladanju, orijentiran na ego i negativne naĉine
dokazivanja, ukljuĉivanjem u aktivnost izvannastavnog stvaralaštva (mjuzikl) postaje
uĉenik uzornog vladanja. U poĉetku nastajanja mjuzikla uĉenik vrlo negativistiĉki i s
podsmjehom gleda na aktivnosti plesa i glume, te odustaje od sudjelovanja u projektu.
UviĊanjem koliko drugi uĉenici sa zadovoljstvom sudjeluju u aktivnostima te prvih
konkretnih rezultata marljivog uvjeţbavanja, uĉenik poĉinje pokazivati interes i
poštovanje. Uz poticaj uĉitelja i uĉenika izraţava ţelju da ipak i sam sudjeluje u
stvaranju zajedniĉkog projekta. Ukljuĉivanjem i svojim talentom doprinosi originalnosti
koreografije i glume, ĉime se njegova orijentacija okreće na sam zadatak i zajedniĉko
umjetniĉko stvaranje. Na taj se naĉin kod uĉenika potiĉe intrinziĉna motivacija, koja
pozitivno usmjerava razvoj njegove osobnosti te osjećaj odgovornosti prema sebi i
prema drugima.
1.tabela
Praktiĉni savjeti za poticanje intrinziĉne motivacije kod uĉenika u glazbenim
aktivnostima
Faktori intrinziĉne
motivacije
1. Kompetencija i optimalni
izazovi

2. Autonomija, izbor i
kontrola

3. Korisnost i društvene

Praktiĉni savjeti
- poticati uĉenike da osvijeste i cijene svoje vještine
te im omogućiti da ih razvijaju vlastitim tempom
- omogućiti i pomoći uĉenicima da sami postave i
ostvare individualne ciljeve u sklopu neke aktivnosti
- pohvaljivati uĉenike s povratnim informiranjem
kako poboljšati sposobnosti
- ukljuĉiti uĉenike u pronalaţenje kreativnih naĉina
za ostvarenje ciljeva, npr. kako prezentirati obiljeţja
stilskog razdoblja na zabavan naĉin
- omogućiti uĉenicima sudjelovanje u stvaranju
same aktivnosti, npr. osmišljavanje ritamske pratnje
ili plesnih elemenata za koreografiju
- omogućiti uĉenicima mogućnost izbora, a time i
kontrole, npr. izbor pjesme meĊu ponuĊenima, izbor
instrumenata za ritamsku pratnju
- ukljuĉiti ih u odluĉivanje, npr. kojim redoslijedom
će se provoditi aktivnosti na odreĊenom satu,
odabir programa u izvannastavnim aktivnostima
- zajedniĉki definirati, modificirati i obrazloţiti pravila
u uĉionici i na satu, npr. pravila ponašanja,
raspored sjedenja
- informirati uĉenike o njihovom individualnom
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napretku te kako mogu kroz odreĊenu aktivnost
poboljšati svoje sposobnosti
- organizirati radionice na kojima se izraĊuju
instrumenti i materijali potrebni za nastavu i za
ureĊenje uĉionice
- naglašavati vaţnost sudjelovanja u aktivnostima
- poticati razvoj samopouzdanja kod uĉenika
- osvještavati i naglašavati pojedinaĉnu uĉeniĉku
zaslugu u zajedniĉkom stvaranju i muziciranju
- osvijestiti blagodati glazbe i glazbenih aktivnosti u
smislu pozitivnog utjecaja na ĉovjeka
- poticati usmjeravanje paţnje na samu aktivnost
kao i dobrobiti koje donosi sudjelovanje u njoj, npr.
utjecaj plesa na raspoloţenje, slušanje klasiĉne
glazbe na poboljšanje sposobnosti uĉenja i sl.
- minimalizirati upotrebu kontrolirajućih vanjskih
faktora
- uz pohvalu uvijek dati objašnjenje o napretku

3. Zakljuĉak
Obrazovni sustav, kao i ostali, kasni za novim znanstvenim spoznajama. To se
dogaĊa jer se sustav moţe razvijati samo na osnovu steĉenih iskustava. Korijen opće
krize u obrazovnom sustavu nalazi se u prevladavajućem materijalistiĉkom svjetonazoru
naranĉaste razine koji je tijekom prethodnih stoljeća oblikovao kulturne obrasce
ponašanja. Tek kad se pokaţe da su steĉena iskustva u suprotnosti sa ţeljenim
uĉinkom i društvenim potrebama, donose se novi modeli obrazovanja i teorijska
promišljanja o naĉinu rješavanja postojećih problema.
Teorija kognitivne evaluacije, na temelju rezultata opseţnih empirijskih
istraţivanja, donosi model za rješavanje problema motiviranosti uĉenika. Iskustvo je
pokazalo da je motiviranje vanjskim motivima nagrade i kazne te inzistiranje na
bezuvjetnom poštivanju pravila i autoriteta (obiljeţje svjetonazora naranĉaste i jantarske
razine) u današnjem obrazovnom sustavu neodrţivo.
Inicijativa poticanja intrinziĉne motivacije u OŠ Ivana Benkovića u nastavi
glazbene kulture jedan je od pokazatelja da se situacija u hrvatskom obrazovnom
sustavu polako mijenja. TakoĊer, u Hrvatskoj je u tijeku realizacija stvaranja baze
znanja koja bi sadrţavala praktiĉne primjere i metodološke upute za razvijanje
intrinziĉne motivacije u djece. No, promjene su dugotrajne i spore.
Prema nekim procjenama (Antić, 1993: 28) proces promjena u obrazovnom
sustavu odvijat će se ĉak do sredine 21. stoljeća. Dakako, da bi se dobio ispravan uvid
u postojeće stanje o naĉinu rješavanja problema motiviranja uĉenika u osnovnoškolskoj
nastavi općenito, pa tako i u nastavi glazbene kulture, potrebno je napraviti istraţivanje
koje bi obuhvatilo većinu uĉitelja u osnovnim školama u Hrvatskoj.
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Bilješke
1. Ken Wilber, ameriĉki filozof, vodeća je liĉnost integralnog pristupa, najobuhvatnijeg
modela stvarnosti. Integralna teorija Kena Wilbera temelji se na sve-kvadrantnom,sverazinskom (AQAL) modelu ili mapi stvarnosti te se primjenjuje gotovo u svim
akademskim disciplinama i podruĉjima. Više o integralnoj teoriji u: Borš, 2012.
2. Metafora ljestvi izraţava ĉinjenicu da osnovni sastojci svijesti izniĉu u zasebnim
fazama i, uništi li se niţa preĉka, sve preĉke propadaju s njom. No, metafora je
neprikladna jer više razine nisu poloţene povrh niţih,već ih obavijaju i obuhvaćaju u
vlastitom biću, kao što stanice obuhvaćaju molekule, a molekule atome (Wilber, 2005:
131).
3. Holarhija je zajednica holona. Holon je naziv za gradivnu jedinicu stvarnosti: cjelina
koja je ujedno i dio; stvarnost se ne sastoji ni samo od cjelina niti samo od dijelova,
nego od „meĊuproţimajućih cjelina i dijelova,odnosno od holona― (Borš, 2012: 61). Više
o teoriji holona u: Borš, 2012; Wilber, 2005.
4. Više o teoriji samoodreĊenja vidjeti na: www.selfdeterminationtheory.org
5. Line dance je koreografirani ples s ponavljajućom sekvencom koraka u kojem grupa
ljudi pleše u jednom ili više redova u istom smjeru i provode korake u isto vrijeme.
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Sztanáné Babics Edit: FEJLESZTÉS MESÉVEL, JÁTÉKKAL
EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI KAR, BAJA, MAGYARORSZÁG
sztanane.babits.edit@ejf.hu
CHILDREN’ DEVELOPMENT WITH TALES AND GAMES
Abstract
In a teacher‘s training college the main goal is to help the students to develop the
little children in the kindergardens and in the schools, to develop the children‘s
competitions, knowledge, emotions.
We can be successfull in our work in that case we know the children, we know
their mastery motivation and their needs, their hopes.
How can we prepare our students for this mission?
Our most important work to teach tales, songs, poems, games, to teach about
the rules of children‘s development, about the rules of children‘s competitions.
My topic is about this questions.
Keywords: development, tales, games,children‘s masterymotivation.
Bevezetés
Napjaink pedagógiájában konszenzus alakult ki arra vonatkozóan, hogy a
közoktatás különböző szintjein az intézményeknek milyen kihívásoknak kell megfelelni,
mik a célok, mik a feladatok, hivatásukat mely tevékenységeken keresztül teljesítsék. A
követelményeket Az óvodai nevelés programja és a Nat –aktuális változata –
egyértelműen megfogalmazzák. A hivatalos dokumentumok tartalmának ismeretében,
valamint a hagyományokra és erkölcsi normákra figyelemmel készítik el az intézmények
saját programjaikat, szervezik a mindennapi munkát. És ez a mindennapi szorgalmas,
lelkiismeretes, szakmailag megalapozott munka egyik oldalról, a pedagógus
szempontjából tervszerű személyiségfejlesztő tevékenységet jelent, másik oldalról, a
gyermek számára boldog, változatos, tartalmas, gazdagon fejlesztő, élményekben
gazdag napokat az intézményekben.
De melyek a fejlesztő, élményt nyújtó tevékenységek, és hogyan szervezzük ezeket? A
feltett kérdésre a főiskolai képzés során óvodapedagógus és tanító hallgatóinknak
választ kell kapniuk, a feladatra fel kell készülniük.
A fejlesztésről
Az egyes gyermekek fejlődését, pl. tudását, erkölcsi, esztétikai, testi minőségét –
vagyis személyes, szociális és kognitív kompetenciáit – az iskolai tevékenységek során
tudatosan segítjük elő, pl. az optimális tanítási/tanulási körülmények megteremtésével,
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megfelelő programok és eszközök választásával, a tevékenységek során a tanulói
egyéniségek individuális jellemzőinek és igényeinek figyelembe vételével.
A kompetencia szó (szakszóvá válása Chomskyval kezdődött a nyelvi kompetencia és
a nyelvi performancia megkülönböztetésével) a pedagógiában Nagy József(2000)
modelljével vált általánosan használatossá annak következtében, hogy a modell a
személyiséget kompetenciák segítségével írja le.
A személyes kompetencia az egyén „túlélésében‖ játszik szerepet, ennek a
kompetenciának elemei az elsősorban önérdeket szolgáló önreflexív képességek; pl. az
önismeret, az öntudat, az éntudat, a különböző testi és művészeti képességek. A
szociális kompetencia a szociális környezettel való együttélés megvalósításához
szükséges, pl. a rangsortudat, a tolelerancia, az empátia, a team-munkára való
képesség. A kognitív kompetencia az információfeldolgozást valósítja meg, a speciális
kompetencia valamely területen jelentkező alkotóképesség, pl. gondolkodás,
kommunikáció.
A kompetenciák megfelelő fejlődésük során hierarchizálódnak, strukturálódnak,
optimalizálódik működésük, így válhat a gyermeki személyiség harmonikus és autonóm
fiatallá, felnőtté. A megfelelő fejlődéshez impulzusok kellenek, élmények,
gyakorlatközeli tartalmak és tevékenységek (1-6. ábra. Múzeumi foglalkozás a múzeum
asztalos műhelyében).

1.ábra A tervezés

2.ábra Asztalos munka
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3.ábra Csiszolás

4.ábra Festés

5.ábra Eredmények

6.ábra Játszósarok gyermekmunkákból

A meséről
A gyermekek fejlesztésében hol tudatosan, hol kevésbé tudatosan a történetek, a
mesék mindig különös jelentőséggel bírtak.
A mesék közvetítik az erkölcsi normákat, vigaszt nyújtanak és elvarázsolnak.
Népmeséken nőttek fel eleink, nép- és műmeséken a mai fiatalok.
A kisgyermekek intézményes fejlesztésében a kezdetektől jelentőséget
tulajdonítottak a meséknek, aki pedig módszertani ajánlásokkal, faliképek segítségével
az elsők között vitte a meséket közel a gyermekekhez, Gyulai Ágost volt, 1903-tól a
Paedagogium irodalom tanára, majd 1921-től a Polgáriiskolai Tanárképző Főiskola
igazgatója (3 éven keresztül a Testnevelési Főiskola igazgatója is).
Gyulai Ágost elkészítette a Magyarázó füzet a kisdedóvodai szemléltető
képekhez című munkáját az 1910-es években (1917-ben kívánta megjelentetni, 1916141
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ban elkészült a kefelenyomat, de a háború a kiadást meghiúsította, az anyag a
Meseképek az óvodában kiadványban jelent meg a Nemzeti óvodamúzeum kiadásában
közel 100 év késedelemmel).A képeket a beszéd- és értelemgyakorlatok között 1945-ig
használták az óvodákban (7-8. ábra)
Gyulai Ágost munkája a mai módszertani munkák számára is minta lehet, hiszen
egy jól átgondolt algoritmus szerint építette fel az anyagot munkamódszert diktálva
ezzel az óvónőknek.
Javasolja a mese olvasása után bemutatni a képet, beszélgetni a
meseszereplőkről, majd a képről összbenyomás alapján, ezt követően asszociációs
beszélgetés indítására is alkalmasnak tartja a képeket, de nem tartja helyesnek az
előzetes bemutatást és az olvasás közbeni szemléltetést.

7.ábra Két bors ökröcske

8.ábra A róka és a holló

Az elmúlt fél évszázadban újabb és újabb történetekkel egészítettük ki az
óvodákban megjelenő irodalmi anyagokat, népköltészeti alkotásokkal, a magyar
népmese irodalom legszebb alkotásaival és a XX. századi magyar gyermekirodalom
gyöngyszemeivel, pl. József Attila, Zelk Zoltán, Weöres Sándor verseivel.

9.ábra Gyermekkönyvek

10.ábra Gyermekkönyvek
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Sok szülő mesél a gyermekének; vannak, akik azért, hogy a gyermekkor örömeit,
álmait, érzéseit újra előhívják, átadják gyermekeiknek, vannak, akik „tudományos
megfontolásból‖, ismereteket akarnak átadni, beszélni, gondolkodni tanítani, s vannak,
akik a közös élményt keresik.
De miért is jó mesélni?
A közös élmény összekapcsolja a gyermeket és a szülőt, a mese nyelve,
szókincse valóban fejlesztő, de mindenekelőtt a mesék egyetemes emberi problémákat
dolgoznak fel, s többnyire olyanokat, melyek foglalkoztatják a gyermeket, s így a mesék
által saját problémáira, kérdéseire, aggodalmaira kap választ:
„...a mesék a gyermek bimbózó énjéhez szólnak, bátorítják fejlődésében, és
ugyanakkor enyhítenek a tudatelőttes és tudattalan feszültségeken. Amint a történetek
kibomlanak, a tudattalan feszültségek a tudat számára hitelessé válnak, testet öltenek,
és felmerül, hogy közülük esetleg ki is lehet elégíteni azokat, melyek összhangban
vannak az én és a felettes én kívánalmaival‖ (Bettelheim, 2013. 11).
A gyermeki évek alatt sok kétséggel, gondokkal, problémával kell a gyermeknek
szembenézni, örömöket és csalódásokat kell megélni, félelmeit és szorongásait
feldolgozni. S ezekben a folyamatokban segítenek a mesék, a történeteket egyszerűen
közvetítő, a hősöket határozottan jellemző, a jó és a rossz konfliktusát megfogalmazó, a
jó diadalát, feloldozást hordozó mesék. Hogy ez hogyan történik, ez az a varázslat,
„bűvölet‖, ami gazdagítja a gyermek lelkét és értelmét. „A mese azt sugallja, hogy a
boldog, tartalmas életet bárki elérheti – de csak akkor, ha nem futamodik meg a
remények elől, mert az igazi identitáshoz csakis rajtuk keresztül, vezet az út‖
(Bettelheim, 2013, 28).
Bettelheim szerint a mese tehát akkor jó, ha a gyermeki intellektus fejlesztésén
túl segíti a gyermeket az érzelmei, félelmei, vágyai között is eligazodni, segíti a gondjai
feldolgozásában, megoldásában.
A kisgyermek életében fontos a mese, segíti azt a folyamatot, melyet a
pszichoanalízis úgy tekint, mint amikor az én a tudattalanból fokozatosan felszínre
kerül, kialakul az én-tudat. Az én megjelenésével a személyiség magasabb szintre ér,
egyre inkább képessé válik a világ megismerésére és megértésére, a többiek
viselkedésének megértésére, folyamatos a szocializációja. A mese hősét is különálló
személyként észleli, azonosul vele, mintáját követi. Ha a mesehősök által képviselt
normák értékesek, a szocializáció eredményesebb lehet, mint ellenkező esetben. A
tartalmi és nyelvi szempontból egyaránt igényes mese segíti a gyermek kognitív
fejlődését is; fejleszti nyelvi kompetenciáját, gondolkodását (SztanánéBabics Edit,
Sztana Beatrix, 2010).
A játékról
Mivel is játszottak az elmúlt 100 év során a gyermekek?
Mindenek előtt otthon, a szülők, nagyobb testvérek vagy saját maguk által
szőlővenyigéből, kukoricacsuhéból, csutkából, bogáncsból, rongyból készített
játékokkal. A saját készítésű játékoknak különös varázsuk van, bár kezdetben nem
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ezért, hanem szükségből készítették a játékokat szülők, nagyobb testvérek, gyerekek.
Elkészültek a munkaeszközök kicsinyített másai, és ha nem volt kire rábízni a
gyermeket, lehetett „együtt dolgozni‖.
Babát lehet csutkából, fakanálból, rongyból, csuhéból készíteni, kötni, horgolni. A
zokniba csomózott dió vagy szárazbab remekül csörög, labda készülhet rongyból,
puska, hintaló, talicska, szánkó, állatfigurák pedig fából. S az így készült játék szinte
soha nem kész, lehet folytatni, színezni, kiegészíteni, a papír- vagy fadobozba
bogáncsból és rongyból készült bútorok között a fakanál- vagy rongybabát álomba
énekelni, ringatni.
A boltban vásárolt üveggolyó a gyermek József Attilának is még szinte
elérhetetlen volt.
A boltban beszerezhető társasjátékok, golyók, babák, bababútorok a tehetős, főleg
polgár családok gyermekei számára voltak elérhetők.
A falusi gyermekek életében korán megjelent a munka, libát, kecskét legeltettek, s
közben „bandáztak‖, együtt játszottak a többi pásztorkodó gyerekkel, nádsípot
készítettek, faragtak, az árokparton ülve fából, nádból, vesszőkből, bogáncsból és
rongyból bababútort készítettek, s játszották az általunk „népi játékoknak‖ nevezett
játékokat, bújócskáztak, fogóztak. Ez jellemzően jelen volt még az 50-60-as években is.
A búcsúfia még ekkor is a mézeskalács és a jojó.
Az életmód, a gazdasági környezet változása következtében vált általánossá a
családokban a boltban, búcsúban vásárolt játék, az ún. „fogyasztási társadalom‖
kiteljesedésével pedig a több, „márkásabb‖ játékok ajándékozása (SztanánéBabics
Edit, 2012). Megvehetők a fegyverek, legók, Barbiek, műanyag hintók, lovak, plüss
állatok és nevenincs szörnyek, a választék szinte elképzelhetetlenül gazdag és
minőségét, fejlesztő értékét és árat tekintve igen változatos.
Bíztató fejlemény az utóbbi évek játszótér-fejlesztései. Hazánkban is életbe
léptek az EU-s követelmények, s mind az óvodák, mind a települések erőfeszítéseket
tesznek a követelmények teljesítése érdekében. A csatolt képek ausztriai játszótéren
készültek, ahol a természeti környezetet is a játszótér szerves részeként kezelik (11-14.
ábra).

11.ábra Hinta

12.ábra Játszótéri csobogó
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14.ábra Régi eszközök a múzeumi
játszótér „kamrájában”

A hallgatói munkákról
Óvodapedagógusokat felkészítő intézményként a mi felelősségünk a hallgatók
felkészítése a fejlesztés módszertanának elsajátíttatásában rejlik. A társadalom, a
kormányzat felelőssége biztosítani számunkra a lehetőségeket (infrastruktúrát,
oktatókat, mentorokat, óvodákat), hogy ezt a feladatot, hivatásunkat magas szinten
teljesíthessük.
A kompetencia-alapú szemlélet elsajátíttatására különösen alkalmasak az
óvodapedagógia és játékpedagógia tárgyak. Az óvodapedagógia tantárgy keretén belül
feldolgozzuk a téma elméleti kérdéseit, szó esik többek között a gyermeki
szükségletekről, a differenciálásról, az egyéni szükségletekről, a készségfejlesztés
módszereiről (SztanánéBabics Edit, 2010).
Az óvodai nevelés, az óvodapedagógusok képzése az a területe a magyar
pedagógiai
gyakorlatnak,
ahol
a
legeredményesebbnek
tekinthetjük
a
tevékenységünket. Hagyományainkra és a reformpedagógiákra támaszkodva jól
működnek óvodáink. Az eredményes, jó működést kívánjuk továbbra is fenntartani,
biztosítani azzal is, hogy a hallgatókat a kompetencia alapú szemléletre neveljük,
gyakorlatorientált képzést folytatva teret engedünk az önálló, kreatív ötleteiknek. Ez
pedig a játékpedagógia keretén belül eredményesen folytatható. Két intézményben
(Baján és Szegeden) tanítva a tárgyat alakult ki az a gyakorlat, hogy a tárgy
tanulásának harmadik félévében (ez a záró féléve) a hallgatóknak a tanultak és a
gyakorlaton tapasztaltak alapján önállóan kell megtervezni egy előzetesen kijelölt
szempont alapján készségfejlesztő játékot, ezt el kell készíteniük, tanulmányban be kell
mutatni a felhasználási módját és elemezni kell, hogy mely gyermeki készséget
fejlesztik vele és hogyan. A munka megbeszélése után a gyakorlatban is kipróbálják
(először egymás között a szemináriumon, majd a gyakorlaton az óvodában),
meggyőződnek a használhatóságáról.
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16.ábra Hallgatói munkák

Összegzés
A flow-elmélet szerint (Csíkszentmihályi, 2010. 88.) „a tevékenységben kitűzött
feladat nehézségének, valamint a tevékenységhez szükséges képességek mértékének
megfelelő aránya a legfontosabb ahhoz, hogy egy tevékenység közben tökéletes
élményt lehessen átélni‖.
Oktatói munkánkban hallgatóinkat szükséges hozzásegíteni a flow-élményekhez,
hogy később, pedagógiai gyakorlatunkban maguk is képesek legyenek a rájuk bízott
gyermekeket ilyen szellemben nevelni. Érdeklődő, elkötelezett, belsőleg ösztönzött,
empatikus hallgatókat kívánok a képző intézményekbe, akik komplex emberek, képesek
a rájuk bízott gyermekek értelmi, lelki állapotára, motiváltságára, egyéni problémáira
egyaránt figyelmet fordítani.
Irodalom
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SztanánéBabics Edit 2013. A XX. századot átívelő kisgyermeknevelés és
óvóképzés pedagógiai forrásai, értékei. (A magyar óvóképzés 175 éves
múltjának tiszteletére megjelenő kötet, in print)
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Borszéki Szabolcsné Gábris Virág: MOTIVÁCIÓ – MOTIVÁLTSÁG
EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA, BAJA, MAGYARORSZÁG
gabris.virag@ejf.hu
Összefoglaló
A szokások, normák megtanulása a környezet nevelő eljárásainak hatására
történik, amely a motivációra ható tényezőket, az ösztönzéseket, céltárgyak
alkalmazását, célhelyzetek megteremtését, negatív motivációk kiépítését jelenti. A
negatív motiváció a büntetés elkerülésére vezet. A büntetés hatásos eszköz arra, hogy
valamitől elriasszon, ha azt akarjuk megtanítani, mit ne tegyen valaki. Ám hogy a
büntetés serkentsen valamire, azt igen nehéz általa elérni. Mivel általában a
gyermekeket arra akarjuk rávenni, hogy megtegyenek valamit, pozitívan kell őket
motiválni. A szociális ingerek jutalomértéke a személyek közötti kapcsolattól függ,
hiszen csak szeretetkapcsolatban jutalom a másik személy elismerése. Elméleti
feltevések szerint a sikerorientációt alapvetően meghatározó kompetencia-motívum
alakulását kedvezően befolyásolja a gyermekek önállósági törekvéseit támogató
szociális környezet. A tiltó, korlátozó, döntően büntetéssel szabályozó nevelés amellett,
hogy gátolja a kompetenciaszükséglet kialakulását, egyúttal felelős a kudarckerülés
késztetésének kialakulásáért is (feltételezhetően annál inkább, minél jobban eltolódik a
nevelői attitűd hangsúlya a korlátozástól a büntetésre).
Környezetünk általában
teljesítményeinken keresztül értékel minket. A gyermek ezáltal megtanulja értékelni
saját magát, kialakítja énképét. Az önértékelés közben saját teljesítményét állandóan
viszonyítja környezetéhez, illetve saját korábbi szintjéhez. Egy-egy újabb feladathoz korábbi tapasztalatai alapján- bizonyos várakozással fog hozzá. Ezen igényszintnek
viszont a nyújtott teljesítmény nem mindig felel meg. Azok, akik rendszeresen
sikeresek, emelik az igényszintjeiket, ám sorozatos balsiker esetén lejjebb szállítják. A
siker és a kudarc tehát erősen motiváló tényezők.
Kulcsszavak: motiváció, jutalmazás,
sikerorientáció, kudarckerülés

büntetés,

belső

kontroll,

külső

kontroll,

MOTIVATION - INCENTIVE
Abstract
The environment's educative methods lead to learn the habbits, norms, which
means negative motivations come into existence, including the factors what have an
affect on motivation, inspirations, adaptation of objects, and initiation of targets.
Negative motivation heads to avoid punishments. The punishment is efficient mean to
frigthten off something, if we want to teach what not to do. It is really complicated to
motivate with punishment. But usually we have to motivate the children in a positive way
if we want to make them doing something.The award of the social stimulus depends on
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the quality of the relationship between persons, because an other person's regard is
award only in a kind of affection relationship. Pursuant to theories the milieu which
supports the children`s ambitions to become self-sufficiency fairly tinge the competence
motive what basically condescended by the succesorientation. The prohibitive,
penal,mostly ruling with punishment upbringing is responsible for maturation of awoiding
defeat withal it blocks the maturation of the competence-necessities. Our environment
usually rates us according to our performance. The child learns to value self, and make
self-concept. During the self-estimation the performance is always compared to
environment and to the previous level. The child starts a new exercise with suspenseful
attitude by right of experience. But the performance sometimes is not enough as it is
required for the level. People, who regularly are successful rise their level of ambitions,
but in case of often failure they relegate the level. The success and the failure are
strongly stimulating factors.
Keywords: motivation, rewarding, punishment, inner control, external control,
successorientation, failure-awoiding
1. A pozitív és negatív motiváció hatása - a jutalmazás, illetve a büntetés
A szokások, normák megtanulása a környezet nevelő eljárásainak hatására
történik, amely a motivációra ható tényezőket, az ösztönzéseket, céltárgyak
alkalmazását, célhelyzetek megteremtését, negatív motivációk kiépítését jelenti. Ilyen
nevelő eljárások, amelyek az elsődleges motivációt átalakítják a szociális környezet
elvárásainak megfelelően, elsősorban a jutalmazás és a büntetés.
Ezek hatása: a negatív motiváció a büntetés elkerülésére vezet. A büntetés
általában hatásos eszköz arra, hogy valamitől elriasszon, de hogy serkentsen is
valamire, azt már igen nehéz általa elérni. A büntetéssel óvatosan kell bánni, mert a
generalizált félelem egészen veszélyes is lehet; a félelemkeltő helyzetek, személyek,
tárgyak száma megnövekedhet, a gyermek kerülni fogja ezeket, ilyen módon elkerülő
viselkedés alakulhat ki.
Káros az is, ha a büntetés nincs egyértelmű kapcsolatban a büntetni kívánt
cselekvéssel, vagy ha a büntetést a cselekvéshez képest időben később alkalmazzák.
A jutalmazás motiváló hatása: a büntetés hatásos eszköz lehet arra, hogy valamitől
elriasszon, ha azt akarjuk megtanítani, hogy mit ne tegyen valaki. A gyerekeket
általában arra akarjuk rávenni, hogy megtegyenek valamit, tehát pozitívan kell őket
motiválni. Ennek hatékony eszköze a jutalmazás. Ismeretes azonban az a tény, hogy
ha a jutalom elmarad, akkor a jutalmazott viselkedés kioltódik. De csak akkor van így,
ha a jutalom véglegesen elmarad. Amennyiben a jutalmazás elmarad, ellenben a
gyermekekkel szembeni elvárás változatlan jelentőségű, a gyermekek motiváltsága
lankadni fog.
Megfigyelték, hogy a cselekvésjutalom-kapcsolat megszilárdulása után minél
ritkábban jelenik meg a jutalom, annál kitartóbban "dolgoznak" érte.
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A szociális ingerek jutalomértéke a személyek közötti kapcsolattól függ, ugyanis
csak szeretetkapcsolatban jutalom a másik személy dicsérete, elismerése. Talán ez az
egyik oka annak, hogy jutalmazással nevelni nehezebb feladat, mint büntetéssel, mivel
a büntetés hatékonysága kevésbé függ a kapcsolattól.
A büntetésnek az elsődleges eszközökön kívül (verés, elzárás ...) vannak
szociális formái is: haragos vagy szomorú arckifejezés, szóbeli helytelenítés vagy
éppen a jutalom elmaradása. Ezeknek a hatékonysága már nagymértékben függ a
személyes kapcsolattól: csak olyan személy részéről van jelentősége, akit a gyermek
szeret, tisztel. Nem mondhatjuk tehát, hogy a büntetést teljes egészében el kell vetni,
de kerülni kell azokat a formáit, amelyek a gyermekben tartós szorongást, sorozatos
kudarcélményt okoznak.
A jutalmazás változatos formái és a jutalom elmaradása - mint büntetés-,
valamint a szociális jellegű büntetés hatékonyabb és tartósabb viselkedésváltozást
eredményezhet.
Az utánzás révén is sok mindent megtanul a gyermek anélkül, hogy ezért külön
jutalom járna. A jutalmazás és a büntetés eltúlzása is felesleges, sőt néha kifejezetten
káros.
2. A tevékenység motívumai
A célok, amelynek elérésére a tevékenység irányul, és a motívumok, amelyekből
kiindul, a tevékenység egységében jelentkeznek. Rubinstein szerint a tevékenység
motívumai és céljai a személyiség általános irányulását fejezik ki. (Rubinstein, 1974.)
Az emberi tevékenységét csak azok a feladatok szabják meg, melyek megoldásában
részt vesz az egyén. A tevékenység egészét a nagyobb feladatok teremtik meg. "Mivel
a tevékenység végcélja a cselekvések hosszú során érhető el, e cselekvések
mindegyikének eredménye eszköz a végcélhoz viszonyítva, és ugyanakkor célja is az
adott részcselekvésnek." 1
Maguk e motívumok is e céloktól és feladatoktól függően alakulnak. A motívum,
mint egy meghatározott cselekvésre való tudatosult ösztönzés, úgy alakul ki, ahogyan
az ember figyelembe veszi, értékeli, mérlegeli azokat a körülményeket, amelyek között,
és ahogyan tudatosul benne a cél.
A motívum - mint ösztönzés - a cselekvés forrása, előidézője, de neki magának
is ki kell alakulnia. Az emberi cselekvések motívuma összefügg a cselekvés céljával, de
bizonyos esetekben elválhat a céltól és áttevődhet magára a cselekvésre (mint pl. a
játék esetében) vagy a tevékenység eredményeinek egyikére.
A tevékenység motívumai rendkívül sokrétűek, különböző szükségletekből és
érdekekből erednek. Legmagasabb rendű formái az emberben tudatosult erkölcsi
kötelezettségeken alapulnak. Az emberi tevékenység motivációja társadalmi
természetű, mégpedig azért, mert az önbecsülést is társadalmi normák határozzák
meg, az egyén környezete és elsősorban azon személyek részéről megnyilvánuló
megbecsülés által, akiknek a véleményére súlyt helyez. Mint látható, az értékelésen
keresztül valósul meg jelentős mértékben a személyiség tevékenységére gyakorolt
társadalmi hatás. Azonban nem mondhatjuk, hogy az értékelés csupán pozitív vagy
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negatív előjelű regisztrálódása annak, amit az ember ettől függetlenül tesz, ugyanis az
ember – mint tudatos lény – elvárja és előre látja az értékelést. Az értékelés
befolyásolja és serkenti, ilyen vagy olyan irányba tereli a tevékenységét, ezzel emelve
vagy csökkentve annak szintjét.
Az értékelés azonban mégis a tevékenység eredményeinek, sikereinek vagy
kudarcainak alapján történik, és éppen ezért a cselekvés eredményének kell lennie,
nem pedig céljának. Amikor az egyén kizárólag az értékelésre törekszik, mellőzve a
cselekvés igazi célját, akkor sem az egyiket, sem a másikat nem éri el. Így tehát, ha
sikereket akarunk elérni, magára a tevékenységre kell koncentrálnunk, és nem annak
sikerére. A siker fontos feltétele még az önbizalom, amely csak a tettek feletti teljes
uralom következtében alakul ki. Így az ember tevékenységét befolyásoló értékelés
jellege először is attól függ, hogy mennyire jó és kedvező az ember viszonya ahhoz,
amit végez.
Az értékelésre való beállítódásnak, mint a cselekvés motívumának a hatása függ
a cselekvő személy és az értékelő környezet közötti viszony jellegétől is. Ismeretes,
hogy mennyivel könnyebb jóindulatú környezetben szerepelni, mint rosszindulatúban.
Az értékelés hatása sok mindentől függ. A cselekvő szubjektum személyiségére
közvetlenül irányuló értékelésnek teljesen más hatása van, mint amelyik csupán a
cselekvésre irányul. Teljesen más a pedagógiai hatása, ha azt mondjuk, hogy "ez és ez
a tetetd nem jó", vagy ha azt mondják: "te nem vagy jó".
Egyik-másik cselekvésnek egy és ugyanazon negatív értékelését
különbözőképpen fogjuk fel, attól függően, hogy milyen az általános viszonyunk a bíráló
személyhez. Ha az, akihez pozitív a viszonyunk, valamely tettünket negatívan értékeli,
általában hatást ér el anélkül, hogy megnyilvánulása fenyegető vagy sértő lenne. Egy
rosszindulatú személy részéről megnyilvánuló kritikát viszont nem veszünk komolyan. A
személyiség bizonyos megnyilvánulására irányuló értékelést attól függően is
különbözőképpen fogadja az ember, hogy az adott megnyilvánulás milyen helyet foglal
el az életben. Mindenkinél találhatunk egy többé-kevésbé körülhatárolt területet, amely
számára különösen lényeges, ezen a területen az ember még a legkisebb
megnyilvánulására vonatkozó értékelésre is érzékeny.
3. Az igényszint
Az értékeléshez való viszony függ a személyiség jellemétől és igényeinek
szintjétől. Igényeinek jellege és szintje általában függ az illető területen általa elért
teljesítménytől. Ennek emelkedésével rendszerint együtt jár az igényszint növekedése
is. Az értékelés hatására vonatkozó kérdéseknek igen nagy jelentőségük van a
pedagógiában. Nemcsak a pozitív értékelés lehet jó hatású, hanem a negatív is, ha
objektíve megalapozott és indokolt.
A siker általában szárnyakat ad az embernek, különösen, ha nehéz munkával és
erőfeszítések árán értük el; a könnyen elért siker viszont megfoszthat lendületünktől,
önmagunkkal való megelégedettséget eredményezhet és hajlamossá tehet arra, hogy a
véletlenre bízzuk magunkat. A sikertelenség általában megnehezíti a további munkát és
pszichológiailag nehezebbé teszi, mint amilyen egyébként lenne. Azok a feladatok,
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amelyek az adott egyén számára nyilvánvalóan túl nehezek vagy túl könnyűek, nem
váltják ki a siker vagy a sikertelenség érzését. Már kisgyermekkorban megfigyelhető,
hogy a siker és a kudarc igen jelentős hatással van az aktivitására. A siker a többnyire
passzív gyermekeknél is az aktivitás fokozódását eredményezi, míg a kudarc az
aktivitás csökkenését vonja maga után még az aktív gyermekeknél is.
A külső, valamint a belső kontroll és a teljesítmény-motiváció
1. A külső és a belső kontroll mint személyiségjellemzők
A személyiség kialakulása, megszilárdulása szempontjából elsődleges
fontosságú a tanulás és annak egy központi része: a megerősítés. Egy adott viselkedés
megjelenésének gyakoriságát, intenzitását, rögzülését részben a megerősítés
befolyásolja. E jelenség alapja, hogy az ember észlelje az ok-okozati viszonyt saját
viselkedése és a megerősítés megjelenése vagy elmaradása között. Az ok-okozati
viszony felismerése folytán az emberben kialakul az az elképzelés, mely szerint
elsősorban saját maga befolyásolja, irányítja saját életét és befolyással van
környezetére is, vagyis belső kontrollossá válik. Ellenkező esetben a személy úgy érzi
nem ura életének, " sodródik az árral", környezetére van bízva, vagyis külső kontrollos
lesz.
Mint a fontos személyiségjegyek legtöbbjénél, itt is a szülői, nevelői hatások
döntő befolyással bírnak. Az érzelmileg elutasító (hideg, korlátozó), és a szeretetteljes,
de túlóvó anyai attitűd külső kontroll kialakulásához vezet, mivel akadályozza az önálló
tapasztalatszerzést és a hatékonyságérzés motiváló hatásának érvényesülését. A
meleg, demokratikus otthonban, ahol előrelátható, következetesen megkívánt elvárások
vannak, belső kontroll kialakulását segíti elő.
2. A külső, valamint a belső kontroll és a teljesítménymotiváció kapcsolata
A sikeres viselkedések tapasztalata nyomán tartós attitűd alakul ki. Ha a
kompetens személy a környezeti történése kimenetelében saját tevékenységének
meghatározó szerepet tulajdonít, arra törekszik, hogy aktív módon maga alakítsa
környezeti feltételeit, belsőkontroll-attitűddel él. Ellenben a saját akciói helyett külső
tényezőknek vagy a véletlennek tulajdonít döntő szerepet, külsőkontroll-attitűd alakul ki
benne.
"A teljesítménymotiváció olyan viselkedésre késztet, amelynek eredménye
szociális értéket képvisel. Kiváltó helyzete a feladathelyzet. " 2 Atkinson szerint a
feladathelyzet bizonyos fokig mindig konfliktushelyzet is, benne két ellentétes előjelű
motívum irányadó: a cél elérésére és a kudarc elkerülésére irányuló késztetés.
(Atkinson, 1977)
Elméleti feltevések szerint a sikerorientációt alapvetően meghatározó
kompetencia-motívum alakulását kedvezően befolyásolja a gyermek önállósági
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törekvéseit támogató szociális környezet. A tiltó, korlátozó, döntően büntetéssel
szabályozó nevelés a fentiek szerint amellett, hogy gátolja a kompetencia-szükséglet
kialakulását, egyúttal felelős a kudarckerülés késztetésének kialakulásáért is,
feltételezhetően annál inkább, minél jobban eltolódik a nevelői attitűd hangsúlya a
korlátozástól a büntetésre.
Atkinson feltételezése szerint a gyermek teljesítménykésztetését alakító legfőbb
tényezők, a szülők - elsősorban az anya- teljesítménymotivációja. (Atkinson, 1977)
Feltevése szerint a döntő módon sikerorientált anya:
- a gyermek sikeres teljesítményeit differenciáltabban és intenzívebben jutalmazza, mint
ahogy kudarcait bünteti
- a gyermek adottságai ismeretében reális feladatvállalásra bátorítja, siker esetén
figyelmét a nehezebb feladatok felé irányítja
- érdekessé teszi számára a versengést és az ügyességet kívánó helyzeteket.
Ezzel szemben a kudarcorientált anya:
- a kudarcot intenzívebben és differenciáltabban bünteti, mint ahogyan a sikert
jutalmazza
- a gyermeket arra ösztönzi, hogy "biztonságos", túl könnyű feladatokat vállaljon vagy a
"fellegekben járjon"
- a gyermek spontán kezdeményező képességét, önállósági törekvéseit korlátozza.
Amennyiben a kompetenciára irányuló sikerorientáció feladathelyzetben jelenik
meg, teljesítményorientációról beszélünk. A sikerorientációt a versengés tendenciája is
erősíti. A kudarcok büntetését nyomatékosító szociális környezetben a feladathelyzet
negatív késztetést, félelmet vált ki.
3. A teljesítménymotiváció
Atkinson vizsgálatai szerint az olyan feladathelyzet, amelyben a cél elérése bizonytalan,
két egymással ellentétes motívumot mozgósít (Atkinson, 1977), ezek:
- a cél elérésnek motívuma,
- a kudarc elkerülésének motívuma.
E megállapítás alapján az emberek két jellemző csoportba sorolhatók: az
egyikbe a sikerorientáltak tartoznak, akik szeretnek kockáztatni és próbára tenni
önmaguk ügyességét. Az ilyen emberek akkor mutatják a legerősebb motivációt egy
feladat iránt, amikor a siker és kudarc valószínűsége nagyjából egyenlő, azaz a feladat
számukra közepes nehézségű.
A másik csoportba a kudarckerülők tartoznak, akik bizonytalanok önmagukban
vagy szorongók. Ők olyan feladatokat választanak előszeretettel, amelyek vagy olyan
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könnyűek, hogy a siker biztosra vehető, vagy olyan nehezek, hogy a bekövetkező
kudarc miatt nem kell szégyenkezniük, eredménytelenségük oka ugyanis könnyen
tulajdonítható a feladat túlzott nehézségének.
Más vizsgálatok feltárták, hogy a teljesítménymotivációban a sikeren és a
kudarcon kívül számos egyéb kognitív tényező is szerepet kap. A sikerorientáltak
például hajlamosak kudarcukat az erőfeszítés hiányának, a sikert pedig saját
képességüknek tulajdonítani. A kudarckerülők a sikertelenségüket a képesség
hiányának, a siket pedig a szerencsének tulajdonítják. Az első esetben a belső tényező,
a második esetben a külső tényező kap ok-okozati szerepet a teljesítmény hátterében.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt sem, hogy hajlamosak vagyunk arra,
hogy a sikert saját teljesítményünknek tulajdonítsuk, a kudarcért viszont a
körülményeket, a feladatot, az eszközöket vagy más tényezőt tegyünk felelőssé.
4. A külső, valamint a belső kontrollt differenciáló tényezők
Hajlamosak vagyunk arra, hogy azt gondoljuk, mi azért teszünk meg dolgokat,
mert a helyzet megköveteli tőlünk, azonban mások azért cselekednek úgy, ahogy
cselekszenek, mert így akarják.
Mind a szélsőséges, mind a mindennapi helyzetekben megfigyelhető, hogy saját
viselkedésünket nem szoktuk belső okokhoz kötni, inkább külső tényezőket hibáztatunk.
Ennek éppen ellenkezője történik, amikor mások tetteinek tulajdonítunk okokat.
Ha az emberek jutalmat kapnak egy olyan cselekedetükért, amelyet korábban
egyszerűen azért csináltak, mert szerettek így tenni, akkor a cselekvők e jutalmat saját
belső motivációjuk hiányának jelzéseként értelmezhetik, és előfordulhat, hogy a
következőkben csak akkor hajtják végre az adott cselekvést, ha jutalmat kapnak érte.
Lepper, Greene és Nisbett (Lepper-Greene-Nisbett, 1973) ezt a hatást 3 és 5 éves
gyermekeknél mutatták ki. A leírtak arra a zavaró lehetőségre utalnak, hogy a
kézzelfogható és elvárt jutalom okává válhat olyan cselekvés elvégzésének, amelyet
korábban a cselekvő saját örömére végzett.
Nem minden jutalom csökkenti azonban a belső motivációt: a nem kézzelfogható társas
megerősítésnek (például szóbeli dicséretnek) pozitív hatásai lehetnek.
A teljesítménymotiváció siker, valamint kudarc vonzata
Környezetünk általában teljesítményeinken keresztül értékel minket. A gyermek
ezáltal megtanulja értékelni saját magát, kialakítja énképét. Az önértékelés közben saját
teljesítményét állandóan viszonyítja környezetéhez, illetve saját korábbi szintjéhez. Egyegy újabb feladathoz – korábbi tapasztalatai alapján – bizonyos várakozással fog
hozzá. Ezen igényszintnek viszont a nyújtott teljesítmény nem mindig felel meg. Azok,
akik rendszeresen sikeresek, emelik az igényszintjeiket, ám sorozatos balsiker esetén
lejjebb szállítják. A siker és a kudarc tehát erősen motiváló tényezők.
Megfigyelhető az is, hogy a siker nagyobb mértékben növeli az igényszintet, mint
amilyen mértékben a kudarc csökkenti azt. A siker-, illetve a kudarcélményt nem
minden feladattal kapcsolatban lehet kiváltani. Ha az egyén elé irreálisan nehéz vagy túl
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könnyű feladatot tűznek, az nem okoz sikerélményt, illetve nem megoldása sem okoz
kudarcot.
Teljesítményünket e siker- és kudarcélmény mellett befolyásolja még a reális
alkalmazkodás igénye is, az, hogy igényszintünket lehetőleg a tényleges
képességeinknek megfelelően alakítsuk ki.
További motiváló tényező az elismertetés is, mikor a cél elérése egyben eszköz
mások megbecsülésének kivívására.
Az emberek lehetnek sikerorientáltak vagy kudarckerülők. A sikerorientált attitűd
olyan beállítottság, amely a siker nagy valószínűséggel történő elérését eredményezi.
Ilyenkor az egyén olyan igényszintet állít fel magának, amelyet könnyen és nagy
biztonsággal el is tud érni. A kudarckerülő beállítódás legfőbb jellemzője a kudarc
minden áron történő elkerülésére való törekvés. Ehhez olyan igényszint társul, amelynél
a balsiker lehetősége teljesen kizárt.
A sikerorientáltság és a kudarckerülés tartós személyiségvonás is lehet.
Az igényszintet az eddigieken túl befolyásolja az a körülmény is, hogy az egyén
az adott feladatot egyedül, mások jelenlétében, esetleg másokkal együtt végzi.
Általános tendencia, hogy az ember igyekszik teljesítményét a csoport szintjéhez
igazítani.
Bár evidencia, hogy a belső kontroll nagyjából a serdülőkor végére, az
autonómia kialakulásával válik elvárható személyiségdimenzióvá, az óvodások körében
végzett vizsgálat során kimutathatóvá vált, hogy már 3 - 6-7 éves korban a gyermekek
személyiségében megjelennek a külső és belső kontroll csírái, valamint összefüggésbe
hozható a belső kontroll a sikerorientációval, a külső kontroll pedig a kudarckerüléssel.
A vizsgált gyermekek siker-, illetve kudarcorientációit górcső alá véve saját
teljesítményükre előre becsültetős tornagyakorlatok végeztetése szerencsés vizsgálati
koncepciónak bizonyult.
A vegyes életkorú csoportból a felmérésben részt vett 44 kisgyermekből (14
kiscsoportos, 14 középső csoportos, 16 pedig nagycsoportos) 32-en sikeres feladat
végrehajtást jósoltak. Úgy vélem, hogy ez a gyermekekben rejlő lelkesedésből,
bizakodásból eredt, amit érdemes szem előtt tartani és később is megőrizni.
A végeztetett feladatok a kevésbé nehéz gyakorlatok közé tartoztak, hiszen nem
az volt a cél, hogy a kudarcérzéssel szembesüljenek a gyermekek, hanem arra voltam
kíváncsi, hogy mivel magyarázzák feltevésüket és sikerüket, illetve hibáikat. A
gyermekek néhány szavas válaszai jól tükrözik a lényeget.
32 gyermeknek sikerült elvégeznie a feladatot. Akiknek nem sikerült (12
kisgyermek), azok közül 10 már előtte is úgy gondolta, hogy nem tudja végrehajtani az
adott feladatot.
A 12-ből 8-an a feladat nehézsége (külső ok) miatt gondolták a gyakorlat előtt,
hogy nem fog sikerülni, 4-en pedig előző tapasztalataikra (saját képességeikre)
emlékezve válaszoltak így.
Azok közül, akiknek valóban nem sikerült a gyakorlat 10-en a feladat nehézségét
(külső ok), míg két gyermek saját viselkedését (belső ok) gondolta meghatározónak.
A sikerre számító gyermekek közül 6-an a feladat könnyűségét, míg 26-an saját
ügyességüket okolták a várható sikerért, majd a feladat elvégzése után már 8-an
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gondolták, hogy külső tényezőnek és 24-en, hogy belső okoknak (ügyesség)
köszönhető a siker.
A felmérésből kitűnik, hogy már a 3 - 6-7 éves gyermekek személyiségében is
fellelhetők a külső és belső kontroll csírái, továbbá feltűnő, hogy a többséget a belső
kontroll attitűd jellemzi. A belső kontrollos gyermekekhez a sikerorientáció, a külső
kontrollos gyermekekhez a kudarckerülő magatartás kapcsolható.
A kisgyermekekre jellemző külső kontrollos attitűd magyarázata, hogy az
önismereti színezetű reakcióik a felnőttek követelményeinek a tükrözése. A kisgyermek
önmaga megítéléseként mondja vissza pontosan azokat a szavakat, amelyeket a
környezet követelményeként állított fel. A gyermek erőfeszítése a felnőtt szeretetének a
megszerzése, ebből adódik az a tény is, miszerint törekszik a felnőttek elvárásainak
megfelelni - cselekedetének érdemét a külső tényezőknek tulajdonítani.
Mindannyiunk felelőssége, hiszen mindannyian hatással vagyunk a
környezetünkben élő gyermekekre, hogy minél több, a gyermekek képességeihez mért
sikerélmény eléréséhez nyújtsunk segítő kezet.
Idézett irodalom
1. Rubinstein, Sz. L. 1974. Az általános pszichológia alapjai. Budapest: Akadémiai
Kiadó (873)
2. Kulcsár, Zsuzsanna 1974. Személyiség-pszichológia. Budapest: Tankönyvkiadó (40)
Felhasznált irodalom
















Aronson, Eliot 2008. A társas lény. Budapest: Akadémiai Kiadó Zrt.
Atkinson, J. W. 1977. A teljesítménymotiváció. In: Szakács Ferenc szerk., 1994.
Személyiséglélektani szöveggyűjtemény IV./1 Személyiségdimenziók mérése.
Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 205-291.
Bernáth, László - Révész, György 1997. A pszichológia alapjai. Budapest: Tertia
Forgas, Joseph P. 1997. A társas érintkezés pszichológiája. Budapest: Gondolat
Gábris, Virág. 1999. Szociális tényezők hatása a cselekvésre. Új Katedra
1999/május-június: 2-6.
Geréb, György (szerk.) 1989. Pszichológia. Budapest: Tankönyvkiadó
Kelemen, László 1986. Pedagógiai pszichológia. Budapest: Tankönyvkiadó
Kulcsár, Zsuzsanna (szerk.) 1989. Személyiséglélektani szöveggyűjtemény II.
Budapest: Tankönyvkiadó
Kulcsár, Zsuzsanna 1974. Személyiség-pszichológia. Budapest: Tankönyvkiadó
Lepper, M. R., Greene, D., & Nisbett, R. E. 1973. Undermining children‘s intrinsic
interest with extrinsic reward: A test of the ―overjustification‖ hypothesis. In:
Journal of Personality and Social Psychology, 28. 129-137.
http://email.eva.mpg.de/~tomas/pdf/Warneken_Tomasello_DevPsy_2008.pdf
Pálhegyi, Ferenc 1985. Személyiséglélektani kalauz. Budapest: Tankönyvkiadó
Rubinstein, Sz. L. 1974. Az általános pszichológia alapjai. Budapest: Akadémiai
Kiadó
156

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

MOTIVÁCIÓ A NEVELÉSBEN - MOTIVACIJA U VASPITANJU

Bencéné Fekete Andrea: AZ OKTATÁSI MÓDSZEREK MOTIVÁLÓ HATÁSA A
HITOKTATÁSBAN
KAPOSVÁRI EGYETEM PEDAGÓGIAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK,
MAGYARORSZÁG
fekete.andrea@ke.hu
Összefoglaló
A motiváció olyan ösztönzés, amely segíti az érdeklődés felkeltését, fenntartását,
a tanulás hatékonyságát. Tanulási motivációban kiemelkedő szerepet játszik a
tantárgyhoz fűződő viszony, a pedagógushoz való kötődés, az érdeklődési körünk, a
céljaink, a családi és az iskolai környezet hatása mellett az is, hogy milyen módon
történik a tananyag közvetítése. A hitoktatásban alkalmazott módszereket a motiváló
hatás érdekében az életkori sajátosságokra alapozva kell kiválasztani. A hitoktatók
képesítésük birtokában bibliai foglalkozásokat, hittanórákat tanítanak, amelyek során a
hagyományok szerint a történetek tanítása elsősorban elbeszélésen, valamint az azt
követő megbeszélésen alapul. A hitoktatónak kreatívnak, ötletekben gazdagnak, és
flexibilisnek kell lenni ahhoz, hogy a modernizáció világában olyan módszertani
eszköztárral rendelkezzen, amik a gyermekek figyelmét fel tudják kelteni, a kívánt
irányba terelni. Az érdekes, változatosan alkalmazott oktatási módszereknek motiváló
hatása van.
Kulcsszavak: motiváció, oktatási módszerek, játék, kooperatív technikák, projekt
módszer
MOTIVATING EFFECT OF EDUCATIONAL METHODS IN THEOLOGICAL
EDUCATION
Abstract
Motivation is a way of stimuli, which helps raising and maintaining attention and
enhancing the efficiency of learning. In educational motivation the attitude towards the
subject, the teacher, the field of people‘s interest, their aims and the effect of family and
school atmosphere all play a crucial role – however we cannot forget the mean of
conveying the subject itself either. In every age-group there are some important
properties, which determine how people can be motivated. In order to be effective in
theological education, we need to take the properties of children at a certain age into
consideration, and the methods should be chosen based on this knowledge. After
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receiving their degree, teachers of theology build up their lessons traditionally based on
telling and discussing a biblical story. Teachers of theology need to be creative, and
flexible and they need to bear with the necessary methodological toolbar in order to be
able to maintain the attention of children and direct them into the right direction in this
modern and often non-religious environment. Interesting and diverse educational tools
have an important motivating effect.
Keywords: motivation, educational methods, game, cooperative methods, project
method

1. Introduction
Without motivation there is no learning, without learning there is no progress,
without progress there is no motivation and without motivation there is no learning… this
is the vicious circle, which goes on and on for students who have had negative
experiences in learning. One of the most important factors in the process of learning is
the intrinsic motivation, one‘s own will to gain knowledge. It is important to make
learning a mean of development and a way of acquiring knowledge rather than an
obligation, a forced thing for students. Childish curiosity, the thrill of learning and the will
to discover the world fades away quickly and without motivation there is no human, who
could keep on learning new things, since our brain rejects acquiring boring things (The
role of motivation in language acquiring.).
Pedagogues need to build up an unconscious desire in children for accepting
and processing information, and learning without a feeling of being forced.
2. Motivation
Motivation is a state, which stimulates the active person to choose a form of
acting with the help of which the individual can achieve a goal previously set. Individual
motivation is determined by socialization, since certain patterns may be acquired
(Maier, 2013). In pedagogy intrinsic and extrinsic motivation is distinguished. Intrinsic
motivation originates from one‘s personality, the attitude towards the subject. Curiosity,
interest and thirst for knowledge all are in this category. Extrinsic motives are more than
relations – they include the methods for stimulating students, evaluation, grades and
variable teaching methods as well (The art of learning – Part 2.: Increasing motivation).
2.1. Motivation for learning
Motivation is a way of stimuli, which helps raising and maintaining attention and
enhancing the efficiency of learning. Our reason for learning varies person by person. In
educational motivation the attitude towards the subject, the teacher, the field of people‘s
interest, their aims and the effect of family and school atmosphere all play a crucial role
– however we cannot forget the mean of conveying the subject itself either. Currently
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educational science does not have a complete definition to explain motivation for
learning (Fejes, 2010). Nowadays researchers focus on the merging of different motives
for learning, their effect on each other and the integrated aspect of the concept as a
whole. In the eighties motivation was examined independent from school context; but
the researches of the nineties revealed that the concept of motivation cannot be
isolated, since one of the most important factors is the effect of the educational
institution on the student (Józsa, 2007). In every age-group there are some important
properties, which determine how people can be motivated. Children have a need for
activity, which makes them feel like the part of something, and they are curious to
everything that is new. In order to be effective in theological education, we need to take
the properties of children at a certain age into consideration, and the methods should be
chosen based on this knowledge (Ivanović, 2003).
3. Educational methods applied on theological lessons
After receiving their degree, teachers of theology build up their lessons
traditionally based on telling and discussing a biblical story, both when teaching children
and adults. In case they apply only these tools, they cannot be sure that they are able to
raise children‘s attention, develop their thinking and fulfil their needs for playing and
activity. Teachers of theology need to be creative, and flexible and they need to bear
with the necessary methodological toolbar in order to be able to maintain the attention
of children and direct them into the right direction in this modern and often non-religious
environment. Interesting and diverse educational tools have an important motivating
effect, but it is never enough to be aware of the tools – one has to be able to apply the
tools and methods efficiently as well.
The evaluation of theological lessons does not happen by grades; the efficiency
can be measured by the feeling of success and how motivated children are. The main
aim of these lessons is to enhance unconscious, unforced learning. To achieve this,
teachers of theology need to be able to apply alternative methods – and they can do it
the best, when they practice these by practicing them themselves too.
This method is a set of activities; a way for the teacher to achieve certain goals.
Educational methods include the efforts of students and teachers in order to achieve a
goal, and all the components, which, as a complete strategy, are applied to make
learning effective (Falus, 1998).
The National Institute for Public Education made a research in 2006 about the
methods and tools applied by pedagogues in scholar education. Teachers had to rank
the methods applied in school from one to five; where one means they never use a
given method during their lessons, and five stands for using the method very often
during the work. The answers have shown that even in spite of the efforts towards
innovativeness, teachers mostly use the traditional methods, such as discussions,
frontal classwork and explanations (Honfi-Komlódi, 2010).
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Chart 1.
Methods applied by pedagogues
Method
Discussions, talks
Explanation
Demonstration, exhibition
Project method

Rankings by all teachers (1-5)
4,68
4,26
3,86
2,28
Source: Radnóti, 2008

Demonstrative tools make it possible to gain experiences in order to acquire the
necessary knowledge; however it is not sure that they provide the facilities for individual
learning when bound to traditional teaching methods. The chart above shows that
project method is only rarely used; probably because the isolation of subjects is still the
trend, and the project method requires integration of different science areas.
Chart 2.
Types of work preferred by pedagogues
Type of work
Individual work
Differentiation
Group work
Pair work

Rankings by all teachers (1-5)
4,28
3,58
2,95
2,88
Source: Radnóti, 2008

From the chart above it is clearly visible that pedagogues prefer the traditional
forms of work, the individual problem solving. According to the values above
differentiation is also used pretty often – from this we can conclude that problem solving
based on individual skills can be the most common form used on the lessons, since
group and pair works are only seldom used.
In theological education no such a research has been made so far, but, based on
experiences the most commonly applied tool is lecture, an oral monologue about a
topic, explanation of a biblical story. In most cases the lecturer of the lesson adds
explanations of the topic and events as well. In this case the pedagogue takes an active
role, while the student is only a passive participant.
According of Barbara Isó (2011) teachers of theology are in the hardest situation
concerning the circumstances of teaching. While subjects taught in school are
compulsory, and the grades are important when getting into higher education, while
lessons of theology is a ‗free time activity‘, except in religious schools. Since
participation is not compulsory, it is not enough to present an ordinary lesson, but
teachers have to strive to get hold of their students. The only tool of teachers of
theology is to hold the lessons in a cozy atmosphere, to make the children like it and
enjoy participating. They need to apply various, innovative methods, which make the
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children possible to join the process of learning any time they would like. These tools,
applied in a varying order, may be complemented by multifunctional equipment,
facilitating the force of experience and considering the qualities of different age groups
as well.
Lessons of theology need to be built up the same way as any other school
lesson, but they need to contain the active, musical elements suitable for the rituals as
well. Teachers need to keep the interest of students alive, regardless of whether they
are children or adults, and they have to build on people‘s general curiosity and will for
discovering. The permanent parts of the lesson provide children with coziness and
safety, while the unusual parts count for continuous renewal – which enhances
individual thinking, widening one‘s knowledge and keeps up interest.
4. Applying interactive methods in theological education
4.1. The role of playing in theological education
When hearing the word ‗playing‘, we automatically think about children and those
shiny and colorful toys that have become part of our material world. But playing is not
only about material things, and it is not bound only to children. In adults‘ soul there is
also a secret wish to play, to get rid of the everyday world of striving and become free
again – probably in a completely different world. As Benjamin Franklin said, ‗Playing
lubricates the body and soul‘. Playing has an important role in life, in pedagogy and
psychology as well. Playing generates joy, teaches and develops unconsciously, while it
charms people and releases them. In her study, Beáta Péter (2010) refers to a hidden
relation between playing and religion, based on freedom. During playing people of any
age are given an opportunity to get life experience. Playing develops personality and
body, prevents violence and the tendency for exaggeration. It opens new dimensions
and opportunities for the participants, gives an unnoticed way for becoming a better
person, which is not possible during the aim-oriented everyday activities.
But not everybody can play – children and adults both need to learn the means of
constructive game. During theological lessons playing provides an opportunity for
religious knowledge to be interiorized. With the help of experiences gained through
playing, learning becomes something positive, which educates people and makes them
happy. In the case of children at the age of kindergarten we cannot yet speak about
consciousness, but from primary school-age on playing becomes more and more
conscious – children can make distinction between reality and the world of the game
(Péter, 2010).
Katalin Béndek divided the games applied on theology lessons into two groups.
The first group is made up of the games in relation with religion, the aim of which is
acquiring new knowledge and practice the things learnt. The second group consists of
games independent from theological knowledge, and their aim is to release stress,
create a good atmosphere and maintain a relation between ordinary school lessons and
theology. Considering their effect on personality we can distinguish cooperative games,
where there is no competition; and competitive games, where the final aim is to win.
According to Beáta Péter (2010) competitive games need to be included in the
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theological lessons, since children need to learn how to cope with losing. These games
can help the participants get to know themselves, their abilities and learn how to handle
failure with minor disappointment.
The experiences of methodological lessons show that also adults like to play –
but for them it is much harder to accept the rules than for children. The same
phenomenon can be seen during project works, but there adults could form the rules on
their own, and during the planning phase they had to keep only their own boundaries –
which made it much easier for them.
4.2. Project pedagogy
In Hungarian literature various definitions of project pedagogy exist. some
authors talk about it as a trend in pedagogy, while others as an alternative technique,
but it is often referred to as an educational strategy or methodology. It is an umbrella
term including project-oriented education, project method and project education.
Project-oriented education means that the pedagogue organizes the information around
one topic and matches the new knowledge with that gained in other lessons. In the case
of project method more pedagogues work together with the students, and they analyze
a complex topic together, examining it from several different aspects. In this method
integration of subjects does already appear, but education in this spirit is only
occasional, not regular. The most complex is the project education, when - thanks to the
cooperation of teachers in an institution – education is made up projects during the
whole school year (Honfi-Komlódi, 2010).
This method is suitable for the analysis of festivities related to a biblical story,
where cooperation and creativity is required from all participants. Besides enhancing
information acquiring, this method can substitute exam situation as well, or make an
exam enjoyable for students as well. First communion in an important turning point in
children‘s life, and it determines the further relation of the youth with religion in the great
majority. The atmosphere of the trial can be transformed to a positive experience as
well by using project method; children not only prove their knowledge of theology, but
the development of their personality and interpersonal skills can be also tracked.
Forming personalities and creating a positive person is not the aim of project pedagogy
only; it is present in cooperative techniques also.
4.3. Cooperative educational method
In contradiction with ordinary, teacher-centered educational methods,
cooperative focuses on the active participation of the student in the educational
process. The key to the success of the method is that it cannot only be applied for
certain educational aims, situations, topics or subjects, but anytime in the educational
process and in various ways (Kagan, 2009). Cooperative techniques are mostly built on
pair work or working in small groups of 4-6 people. Participants do a task together and
are mutually responsible for each other‘s actions. This method is important, because it
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enhances acquiring based on experience, develops intellectual skills and social and
cooperative abilities.
When collecting cooperative techniques, Kagan has built up more than two
hundred different structures, focusing on the development of different set of skills. In
education of theology, besides the transmission of religious knowledge another aim is
the development of interpersonal skills. When choosing the set of methods, the most
important feature is the development of team work, social, cognitive and communication
skills. Several methods, applied successfully for the education of adults, can work also
in the theological education of children, but only if we consider their special
characteristics (for example in the case of: the round-table agrees, speaking circles,
appreciate first, then I give, be the clever one). During theology lessons it is worth
applying techniques the pedagogue also likes, since teachers are also part of the
lesson, part of the game. Their own joy in the game is reflected also in children, and
they will also be happier to carry out the given tasks.
The long-lasting masses and worships may be deterrent for small children, but
with the help of teachers of theology these can also be made interactive and interesting.
After the opening part of the mass children go to a different room, where they learn new
things with the help of cooperative techniques in a separate lesson, then return to the
closing of the mass. With this method it is much easier to create regularities in the life of
children, like going to the church and holding some religious traditions.
5. Summary
Above I listed only a few alternative methods, but the number of techniques
building on the feeling of success is endless. Students to be teachers of theology not
only learn about these techniques, but they experience the pros and contras of each
method themselves too both from teachers‘ and students‘ side. The most extraordinary
in these techniques is that they make the process of teaching-learning invisible for both
parties and acquiring knowledge becomes a source of joy and success. Students not
just gain new knowledge, but their personality is also under continuous development
and they build up a healthy self-evaluation too. There is no need to put efforts in
motivation; lessons do not have to be so artificially motivated as in the case of
traditional education, since these self-motivated processes keep up attention with selfmotivated acquiring, renewability and variability.
But in spite of the wide positive side, some obstacles need to be mentioned too:
these lessons require far much more preparation from teachers, than ordinary lessons.
In order to be able to apply the methods successfully, pedagogues need to have good
skills of organizing, wide knowledge of the subject and some flexibility.
Those teachers of theology, who acquired alternative methods actively during
their education – and not just as passive receivers – will apply these techniques
enthusiastically and successfully during their practice; therefore we can see that this
method is highly effective.
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Bence Erika: A NEVELÉS ÉS A FEGYELMEZÉS CSŐDJE (KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:
ARANYSÁRKÁNY)
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR, ÚJVIDÉK, SZERBIA
erikazambo@eunet.rs
Összefoglaló
Kosztolányi Dezső Aranysárkány című regénye egy, a polgári kisváros és
társadalmi környezet szokás-, vágy- és szimbólumvilága meghatározta egzisztenciális
katasztrófa színtere: dr. Novák Antal gimnáziumi tanár és zivatarmegfigyelő családi,
szülői és tanári/nevelői értelemben vett személyes csődjének és tragédiájának története
bontakozik ki általa. A tanulmány ennek az összeomlás-folyamatnak a lehetséges okokozati viszonyrendszerét igyekszik feltárni, motivációs világát felvázolni, motívumait
értelmezni, miközben a regényt mint specifikus értelemben vett nevelődési és
fejlődésregényt, főhősét, Novák Antalt mint nevelőt/tanárt láttatja és mutatja be.
Kulcsszavak: iskola- és nevelődési regény, város, iskola, tanári és nevelői léttér, csőd,
tragédia
THE COLLAPSE OF EDUCATION AND DISCIPLINE (DEZSŐ KOSZTOLÁNYI:
ARANYSÁRKÁNY [THE GOLDEN KITE])
Abstract
The novel Aranysárkány (The Golden Kite) by Dezső Kosztolányi serves as the
scene to an existential catastrophe brought about by a set of habits, wishes and
symbols of a small-town environment: there unfolds a story of the personal, family and
professional failure and tragedy of dr. Antal Novák, high-school teacher and
thunderstorm-monitor. The study aims to reveal the possible causal relations of this
process of collapse, to outline the motivational set, as well as to interpret the motifs; at
the same time, it presents the novel as a specific educational and developmental one,
alongside with portraying the main character Antal Novák as a teacher/educator.
Keywords: school and educational novel,
environment, collapse, tragedy

town,

school, teacher‘s/educator‘s
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„Nem érdemes, nem szabad az ifjúsági változatot tanítani. A képes borítójú, mesekönyv
küllemű, „Az aranysárkány” feliratú (jó drága) kiadás:
diákoknak kerülendő. Kosztolányi eredeti, Aranysárkány című regénye: kell, nagyon
kell.‖ (Tamás Ferenc)6
1. Ifjúsági regény-változat mint tévedés
Kosztolányi Dezső Aranysárkány (1925) című regényének 19327-ben (más
adatok szerint: 19348-ben) jelent meg ifjúsági regény-változata. Egyedi vonása, hogy
maga a szerző dolgozta/írta át. Megjelenését követően semmilyen kritikai visszhangot
nem keltett, nem szerepel ifjúsági regénykánonokban, miként 2004-es újrakiadását
követően is kétségeket fogalmaz meg hatását illetően a róla szóló polémia. Vajon mely
korosztályt szólíthatja meg a „Hilda-konfliktus‖ nélküli, fiúgimnáziumról szóló regény,
amelyben egy tanárt megvernek, és öngyilkos lesz? „Az eredetiben Novák
öngyilkosságát kettős (apaként és tanárként elszenvedett) nevelői kudarca indokolja;
pszichés beszűkülésének rajza (Vili füzeteit nézegeti, a fiú megalázásáról, majd
bocsánatkéréséről fantáziál) azért hiteles, mert ott érezni mögötte a lányával
kapcsolatos gyötrő tehetetlenséget és jóvátehetetlenséget. Hilda nélkül Novák alakja is
megbillen, sorsa kuriózumszerű rémtörténetté válik‖ (Tamás 2004–2005: internetes
forrás) – fogalmazza meg kételyeit – neveléstudományi szempontból is – idézett
cikkében Tamás Ferenc, noha kifejti, hogy fontos, filológiailag eligazító, az
irodalomtörténészek számára teljes képet adó kiadvány. Egyed Emese 2006-ban, a
szabadkai Kosztolányi Dezső Napokon elhangzott, Két Aranysárkány (Egyed 2007)
című
előadása
tanulmányváltozatának
első
jegyzetében
Ilia
Mihály
irodalomtörténésznek mond köszönetet, amiért az „felhívta a fegyelmét‖ a
regényváltozatra, „az ifjúságnak szóló Aranysárkányra‖ (Uo.: 316). Tehát nemcsak a
megcélzott olvasói réteg, az érettségiző ifjúság körében maradt megjelenésének
aktuális idejében és manapság is visszhangtalan olvasmány, filológus körökben is
jobbára ismeretlen: radikálisan csonkolt, a tragédia kifejlésének logikai összefüggését
megbontó, olyan érdektelen munka, ami ellentmond Kosztolányi Dezső ifjúsági
6
Tamás Ferenc: Az „ifjúsági‖ Aranysárkányról. Taní-tani. 2004/2005. tanév. 4. szám. A letöltés
forrása: http://birobalogh.wordpress.com/2013/07/09/az-ifjusagi-aranysarkanyrol/ A letöltés ideje: 2013.
augusztus 19.
7
„Az Aranysárkányt Kosztolányi két magyar kiadásban láthatta. Az eredetileg 1925. február 27-én
megjelent regény másodszor 1929 májusában látott napvilágot a Genius könyvkiadónál. Kosztolányi
életében ez a regény többször nem jelent meg, a Révainál kiadott első életműsorozat (1936–1940) is
„csak‖ utolsó köteteként hozza.
Aranysárkány címmel viszont még jelent meg Kosztolányi-kötet, mégpedig 1932-ben.‖ (Bíró–
Balogh: internetes forrás: http://birobalogh.wordpress.com/2013/07/09/kosztolanyi-dezso-elfeledettifjusagi-regenye/).
A hivatkozott cikk harmadik jegyzetében található adat: „Kosztolányi Dezső: Aranysárkány.
Átdolgozott, ifjúsági kiadás. Jaschik Álmos rajzaival. Bp., én. [1932] Genius kiadás. 256 p. Ára
egészvászon kötésben: 5.40 pengő‖ (Uo.).
8
„Csaknem hét évvel az Aranysárkány első publikált formája után, megjelent a műnek a szerző
által átdolgozott, ifjúságinak szánt változata is, az évszám megjelölése nélkül. (A Geniusnál kiadott
kötetet Balogh Tamás 1934-re datálja)‖ (Egyed 2007: 316)
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irodalomról alkotott elképzeléseinek is. Bíró-Balogh Tamás a két változatot
összehasonlító tanulmányában felveti annak lehetőségét, hogy a „soha nem volt‖
anyagi gondokkal küszködő Kosztolányi kényszere húzódik a furcsa elhatározás és
átdolgozás mögött (Bíró–Balogh: internetes forrás).
Az ifjúsági regényváltozatban – a Hilda-epizód elmaradása miatt – teljes
egészében megbomlik Novák Antal lelki összeomlásának – egymást kiváltó –
fokozatokra épülő logikai menete, ezért ez az Aranysárkány oktatáspedagógiai
szempontból sem megközelíthető alkotás – Novák Antal nevelői és tanári
összeomlásának történetét, mint a nevelődési és fejlődésregény visszájaként
értelmezett műfaji konstrukciót, csak az eredeti változat alapján vizsgálhatjuk.
2. A regény szimbólumvilága
„Az Aranysárkány egy felnőtt és egy serdülő élet-halál küzdelme, ahol a felnőtt
elbukik, bár a társadalmi konzekvenciák szerint köztiszteletben álló, hagyományos
(tekintélyelvű) tanári szerep a vérévé vált‖ (Egyed 2007: 308) – olvashatjuk Egyed
Emese hivatkozott tanulmányában. Ez a megállapítás az átdolgozott Aranysárkányra
vonatkozóan kétségkívül igaz. Az eredeti változatnak azonban egyik szintje – tehát
sem narratív, sem nyelvi, sem tropológiai, sem hermeneutikai struktúrája – sem felel
meg a jelölt sémának: Novák Antal Liszner Vilivel való konfliktusa csak az egyik
komponense annak a „harc‖-nak, amelyet a tanár egy alaktalan, ezért – a serdülő
lázadásánál – sokkal kiismerhetetlenebb, megfoghatatlanabb, ezért legyőzhetetlen
rémmel vív. Az átdolgozott változat – leegyszerűsítve természetesen – azt a dilemmát
veti fel, hogy egy hagyományos nevelési–oktatási elveken, begyöpesedett
módszereken alapuló iskola képes-e a tanulóifjúság erkölcsi és humánus nevelésére –
illetve annak elbeszélése, hogy miképp és miért nem. Épp ezért egy olyan
műfajtipológiai sorba illeszthető, mint az iskolaregényeknek a maradiságot leleplező
változatai; Bíró-Balogh Tamás (Bíró-Balogh: internetes forrás) szerint leginkább a Légy
jó mindhalálig!-hoz hasonlít, Egyed Emese (Egyed 2007: 309) világirodalmi szinten
William Golding A legyek ura, a magyar irodalomban pedig A Pál utcai fiúk rokonának
tekinti; az intermediális gondolkodás [Egyed Emesénél is] Peter Weir A holt költők
társasága (1989) című filmjéhez kapcsolja. Az intertextuális sor természetesen
folytatható – pl. Ottlik Géza 1959-ben megjelent Iskola a határónjával. Az eredeti
Aranysárkány azonban nem (csak) erről szól – s épp ezért sokkal komorabb és
tragikusabb történetek/narratívák irányában mutat kapcsolódásokat: a kortárs magyar
regények közül – a problematikus apa–lány kapcsolat, illetve a hiányzó/halott anya
alakjához kapcsolható jelentések révén – leginkább Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka
(2002) című regénye kapcsolódik ehhez az elbeszéléshagyományhoz.
2.1. A „rém‖
Noha maga Odorics Ferenc is meglehetősen durva felvetésnek tartja „dr. Novák
Antalt a vérfertőzés gyanújával (ami ráadásul a kegyeletsértés gyanúját is felébreszti)
illetni‖, de úgy gondolja a regény poétikai struktúrája felvet ilyen nyomokat: „Ez a
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gyanúsítás annál inkább durva, hiszen közvetlen bizonyítékot nem ad kezünkbe az
elbeszélő. Narratív tények nem támogatják ezt az elképzelést. Érdemes azonban a
regénynek arra a poétikai sajátosságára felhívni a figyelmet, amely formaszervező
elvként, azaz interpretációs stratégiaként képes működni az Aranysárkány olvasásakor.
Ez pedig az utalásos, kihagyásos, az olvasó számára felfejthetetlen deiktikus működés,
a titok poétikája‖ (Odorics 2007: 132). Meglátásunk szerint a regény
motivikus/szimbolikus jelentésrétege is alátámasztja ezt a feltevést. A motivikus
összefüggések, az utalások, szimbólumok világában felbukkanó, kezdetben alaktalan,
megfoghatatlan képződmény (érzés, hajlam, szenvedély) ugyanis lassan „átcsúszik‖
nyelvi alakzatba; öngyilkossága előtti utolsó víziója során Novák meg is nevezi: „rém!‖
(Aranysárkány, 267). Az egy szótagos főnév hangalakja és hangulata még ritmikai
értelemben is összecseng egy korábbi, ugyancsak monologikus beszédhelyzetben
(amikor megveretése után hazaér) elhangzott, ismételt névszóval/névmással: „Én..‖
(Uo.: 193) Odorics szerint: „Az egyenes beszéd fokalizációs ereje vallomásszerűen arra
utal, hogy Novák meghasonlott önmagával. Meghasonlott, mert érzékelte magában a
Másikat, az ösztönlényt, a vágy forrását, a rémet, amely incestusra is képes‖ (Odorics
2007: 131) Természetesen Novák Antal nem követte el a vérfertőzés bűncselekményét:
az adott világ polgári keresztényi erkölcsi rendjében azonban nem állt más megoldás
rendelkezésére (pedig a természet-, a pedagógia-, a jog- és orvostudomány révén is
kereste a gyógyírt), mint az önmegsemmisítés. Eddig a szintig különböző stációkon,
bonyolult motivációs hálózaton, a felismerések szimbolikus nyelvi színterein át jut el a
főhős, s a nyomában keletkező értelmezésig/megértésig a befogadó.
2. 2. Sár és por
Sárszeg világa önmagában is különös, az egyszerű természeti jelenségek (pl. a
tavasz érkezte) is másképp képződnek, történnek meg mint máshol. „Ebbe a déli
városkába előbb érkezett a tavasz, mint egyebüvé. Áprilisban leesett egy forró zápor,
megmosdatta a fasudarakat, porhanyóvá tette a göröngyöket, s a ködben füstölt a
termékeny élet. Aztán megeredtek a hajtások, a vetemények, a rügyek tokjából
egyetlen éjszakán kibomlottak a lombok, összegöngyölt, zöld selyemkendők módjára,
melyeket hirtelen kinyitnak, és meglobogtatnak a szélben‖ (Aranysárkány, 7). Másrészt
ugyanez a város már a nevében is jelzi az alföldi lét determinatív erejét, röghöz, sárhoz,
porhoz kötött kisszerűségét: „Körös-körül Sárszeg laposan, lepényszerűen
terpeszkedett el a homokon‖ (Uo.: 9). A sár és por képzetét a Kosztolányi-opus és a
teljes vajdasági magyar irodalom alakulástörténete (Szenteleky Kornél prózaírásától a
kortárs vajdasági irodalomig) jelentésként értelmezi: egy irodalmi reprezentáció
önreflexív metaforája. Novák Antal munkájának kudarcát magyarázza az alföldi tájban
rejlő kisszerűséggel és csőddel (Bence 2011: 32): „Fiatalabb korában jóról és nemesről
prédikálva diákjainak, a földműveshez hasonlította magát, ki a magot elveti, s
gondoskodik, hogy alkalmas talajra találjon. Csakhogy a mag vagy televényre hullik,
vagy sziklára. Ha jó földre esik, akkor minden közvetítő nélkül megfogan, a szél is
elröppenti oda, és ha rossz földbe kerül, akkor a legjobb földműves se tehet semmit.
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Fölöslegesnek
ítélte munkáját. Amennyiben pedig többre vállalkozott, kudarcot
vallott...‖ (Aranysárkány, 281).
A sár és por világának érzelmi/indulati leszorítottságában azonban ott munkál a
„természet lázadása‖: az ünnepi kavalkád, a szenvedély, a láz és a lázadás. A történet
a városerdei majális, a természet antropomorf (Odorics 2007: 127) képével indul. A
kényszerű rend mögött feszülő indulatokról tehát már azelőtt tudomást szerzünk, mielőtt
Novák Antal „belépne‖ e képbe: „Vad kirándulók érkeztek, rohamcsapatokban estek az
orgonabokroknak, s egy szempillantás alatt letarolták. Gyerekek másztak a fákra,
madárfészket csenni. Bokrok fecsegtek embernyelven, fák gondolkoztak
emberagyvelővel, s a kövekben is emberszív dobogott. Emberek lüktettek mindenütt,
elhozva a természethez a vágyat...‖ (Aranysárkány, 12).
Sárszegen egy igencsak alacsonyrendű szóbeli forma, a pletyka tartja fenn
Novák elhunyt feleségének emlékét: „Azt beszélték, hogy az utolsó években nem
szerette az urát, mindenkivel udvaroltatott, s egy fiatal orvossal, kit a szanatóriumban
ismert meg, viszonya volt. Hogy mi ebből az igaz, azt senki se tudta. A fiatal orvos az
asszonyt halálos ágyán többször meglátogatta, de pár évre ő is meghalt‖ (Uo.: 42).
Hogy Novák felesége nemcsak egy „Bovaryné-szerű‖ (Egyed 2007: 313), tehát a
korabeli (és képmutató) erkölcsi normák szerint könnyelmű asszony volt, hanem alakját
valamiféle ködszerű titok is belengi, az is sejteti, hogy a tanár nem kedveli Flóri nénit,
felesége barátnőjét, mert „kellemetlen emlékeket ébresztett benne, s biztosra vette,
hogy sokat tud arról a fiatal orvosról, kire nemegyszer gondolt. Leányát nem szívesen
látta vele együtt. Közönséges pletykafészeknek tartotta‖ (Uo: 45). Mit tudhat még Flóri
néni azon kívül, hogy barátnőként nyilvánvalóan beavatottja volt Novákék házassági
(tehát Novák férji/férfiúi) kudarcának? Nem tudjuk meg, viszont beszédes mozzanat,
miszerint Hilda az anyja fénykép alapján megrajzolt portréját – noha csak benyomásait
fogalmazza meg: „szája […] kinyílt, mintegy egy másik száj után. […] Szeme forrón, és
mélyen sötétlett, de minden őszinteség nélkül, s szemöldökei az orrtőn összeértek.
Fejét […] hátravetette, s valami távoli felé nézett, az anya és feleség rejtett bánatával.‖
(Uo.: 55) – szenvedélyesnek, titokzatosnak látja, míg Novák „nem bírt rátekinteni, s
mikor másoknak mutogatta, pár kegyeletes szót szólva a földre sütötte szemét.‖ (Uo.)
Ugyancsak rejtett jelentése van az asszony kedvenc zongoradarabjának, Chopin Eszdúr nocturne-jének, „melyet a megboldogult gyakran zongorázott, s halála előtt egy
héttel is ennél hagyta nyitva a hangjegyfüzetét.‖ (Uo.: 128) Hilda, aki nem volt még
tízéves sem, amikor anya nélkül maradt, ösztönszerűen érzi, szubtilis természete
megsejteti vele, Novák nyilvánvalóan tudja, a befogadó megfejtheti e jelentéseket.
„Ködszerű mélaság áradt a szobára a nocturne-ből, olyan fájdalom, mely régi volt, úgy
rémlett, az embernél is régibb. Novák a karosszékben hallgatta.‖ (Uo.) A tanár háttérből
sötétlő alakja, majd a zongorázást követő csillagokba nézés parttalan vágyálmokat (a
távoli bolygókra utazni!) ébresztő jelenete, a hold téralakzatai (pl. Kétségbeesés
Völgye) nevéből áradó negatív hangulatok az első hangsúlyos jelzései a felszín alatt
tobzódó indulatoknak. Férji szerepének kudarcélménye Novák Antal öngyilkossággal
végződő lelki összeomlásának – a három közül – első lépcsőfoka. Szinte biztos – s
ezért nem hiteles az Aranysárkány ifjúsági változata –, hogy csak a Liszner Vilitől és
barátaitól elszenvedett verés és megalázás miatt Novák nem végzett volna magával –
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miként nem lett öngyilkos Fóris, az élet- és fiatalságellenes (sőt, szadista) indulatoktól
eltorzult lelkű latin és görög nyelvtanár sem, mivel egy helyütt a narrátor is kifejti,
Sárszegen nem is példátlan atrocitás, ami Novákkal (és korábban Fórissal) történt; volt
tanár, akit kővel dobtak meg, másikuknak leverték a kalapját.
2.3. A sárkány
A regény szimbólumvilágában természetesen nagyon hangsúlyos elem a címben
kiemelt „sárkány‖ – aminek hangalakja ugyancsak magában hordozza a sár képzetét
(Szilágyi 1996), jelentése pedig a „szörny(eteg)‖, a „rém‖ fogalomkörét. Manifesztatív
képi megjelenése a regény szimbolikus jelentésrétegének – a pisztolylövés mellett –
indító momentuma: a majálisozó harmadikosok papírsárkánya a város fölé emelkedő
jelkép (itt még egyfajta fiatalos hév és szabadságvágy kifejezése). A diákok az iskolába
is behozzák és egy fához rögzítik; Fóris jellemzően
fegyelmezetlenséget,
szabálysértést lát benne és agresszióként megnyilatkozó szorongást vált ki benne a
látvány, Novák – itt még – természettudományos keretet ad a jelenség
magyarázatának: Franklin villamossági kísérletét meséli el vele kapcsolatban.
Elhangzanak azonban – egy tréfa keretében – az első baljós utalások is. Novák mondja
Fórisnak, miszerint a „sárkánynak nincs arca‖, de „nem esz meg bennünket. Nem olyan
sárkány ez.‖ (Aranysárkány, 19) – azaz nem olyan arctalan sárkány(rém), mint amilyen
az ember lelkében lakozhat... Ennek a sárkánynak a képe villan fel előtte, amikor
öngyilkossága előtti lelki tusáját vívja a tanári szobában: „Tekintetét egy pontra
szögezte, kereste a sárkányt, melyet fölengedett az ifjúság, de az elröpült, magával vitte
mindenét‖ (Uo.: 282). S ennek a papírsárkánynak patinává „aranyozódott‖ emléke merül
fel az események után sok évvel Csajkás Tiborban is, amikor egykori vetélytársa,
Huszár Bandi meglátogatja vidéki birtokán, ahol Novák Hildával elvonultan él. „Az
aranysárkány. Maradj, maradj. Emlékszel? Mi lett vele. Vajon megvan-e még?‖ (Uo.:
308) – teszi fel a kérdést volt osztálytársának, aki a „hamar elrongyolódik‖-választ (Uo.:
309) adja erre. Hogy ez a kép egyáltalán felmerülhet bennük, arra utal, hogy a felszín
alatt semmi sincs rendben az életükben: sem Csajkás Tibor visszavonultságában, sem
Huszár Bandi aranyifjúságában. Mindkettőben ott kísért a „rém‖.
2.4. A ládika
Egy nap – a Liszner Vilit megszégyenítő feleltetést követően – Novák Antalnak
gyalulatlan faládikát hoz a posta, amiről azt gondolja, hogy az intézet által rendelt
elektrométer van benne – de abban valami más lapul. Sohasem tudjuk meg pontosan
mi érkezett, csak annyit árul el az elbeszélő, hogy ocsmányság. Lehet bármi – az
átdolgozott változatban: döglött patkány. Ez azonban csak vásott diákcsíny. Novák
számára sokkal felzaklatóbb valamit tartalmazott a küldemény. A jelenetnél jelen levő
iskolaszolgát arra szólítja fel, hogy nyissa ki az ablakokat, mert „nem lehet megmaradni‖
(Uo.: 132), tehát kellemetlen szagú, büdös dologról, valamilyen ürülékről is szó lehet.
De a légszomj következhet Novák feldúlt idegállapotából is. Odorics (Odorics 2007:
132) felveti annak lehetőségét, hogy esetleg csak hat betű, az ABJEKT szó lapult a
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ládikában. Ez azért nem valószínű, mert a bonyolultabb képzettársításokra képtelen Vili
– később megtudjuk tőle, hogy ő küldte az inkriminált küldeményt – túlságosan is
tájékozatlan és tanulatlan, miként bűntársai, Próféta és Bélus is műveletlenek az idegen
szó jelentéseinek ismeretéhez. Csak konkrétumokban tudnak gondolkodni – Fórisnak
pl. kenderkötelet küldtek. A jelentését a tanár fejti ki: „hogy akasszam föl magam‖
(Aranysárkány, 223). Novák rejtett, kulisszák mögött tobzódó személyes drámája
mindenesetre Liszner Vili megalázását követően – a Pandóra-szelencére reflektáló
jelentéssel –, a faládika felnyitása után kerül ki a magánéleti keretek közül, és vesz
katasztrofális irányt. (Lehet ugyanakkor egy elnagyolt következtetéseken alapuló, kevés
tény alátámasztotta, de lehetséges elképzelésünk is: Liszner Vilinek ugyan nem lehet
tudomása az abjekció fogalmáról, de házitanítójának, a rendkívül okos és értelmes
Glück Lacinak igen. Megeshetett – amennyiben Nováknak tényleg az abjekt szót
küldték –, hogy Vili tőle hallott róla, s hogy a zsidó fiú – aki az egyetlen a diákok közül,
aki a merénylet után is meglátogatja tanárát – szánakozó ragaszkodása lelkiismereti
okokra vezethető vissza.)
2.5. A pisztolylövés
Kétszer dördül el fegyver a történetben: egyszer Liszner Vilié a városerdei
futóverseny alkalmával mint startot jelző eszköz, illetve Novák Antalé öngyilkossága
pillanatában, amelynek dördülését Gergely iskolaszolga hallja meg. De mintha
felcserélődtek volna a pisztolyok. Novákot – legalábbis képletesen – Liszner pisztolya
ölte meg. Önvédelmi célra – illetve torz vágyainak képzeleti kiéléséhez Fóris is fegyvert
tart: „Lelövöm őket, mint a kutyákat‖ – mondja, miközben nyilvánvaló, hogy az afrikai
négerekkel, „emberevőkkel‖ azonosított „haszontalan kölykök‖-re (Uo.: 226) gondol.
Rajtuk kívül – az események utáni „utóéletében‖ – Csajkás Tibor jár puskával saját
birtokán – fogolyra és szalonkára vadászni, de ez már csak úri passziót („vidám
vadásztársaival tért haza, kiknek vacsorát adott a közös zsákmányból‖ [Uo.: 297])
jelent. A regény első mondatában megnevezett történés („A pisztoly eldördült.‖ [Uo.: 5]),
noha e ponton még nem tudjuk, igazából kettős színtéren indítja el a cselekményt: az
előtérben, azaz Sárszeg nyilvános polgári és iskolai életében, másrészt a személyes
létterek viszonylatában.
2.6. Verebek
A jelentésátvitel „azok a szegény verebek‖ [melyeket az üvegbúra alá tesz, s
aztán kiszivattyúzza a levegőt‖ (Uo.: 283] és saját élete között az öngyilkossága előtti
pillanatban ún. szabad függő beszéd által létesül. A „csak egy pillanatig‖ tart reményét
jelenti elsődlegesen, de saját létterében Sárszeg világa az „üvegbúra‖, ahol egyre
inkább – gondoljunk pl. a ládika-epizódra (Uo.: 131) – „nem kap levegőt‖ (Uo.: 108). De
nemcsak Novák személye asszociál bennünket a „szürke veréb‖ képzetére,
unokanővére, a vénlány Pepike élete is „veréblét‖ – maga Novák gondol arra, amikor
Hilda szökése után meglátogatja, hogy „miért kell így elpusztulnia szegénynek‖ (Uo.:

171

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

164). Egy – teljes magárahagyottságában – fokozottabb mértékben szerencsétlen
Pacsirta.
2.7. Kígyó és farkas
Amikor Novák rajtakapja Csajkás Tibort, amint kiugrott Hilda ablakán, „percekig
farkasszemet néztek: két férfi‖ (Uo.: 86). Kettejük közül az arisztokrata neveltetésű
Tibor a higgadtabb, s csak az ő magatartása inti önmérsékletre a tanárt. Miért, mit
tenne Novák? Legszívesebben „végigvágna [végigvághatott volna] arcán a botjával‖?
(Uo.) Miként nem sokkal később – igaz, hogy kegyeletsértő hazugság, hamis eskü miatt
– szájon vágja Hildát. Vita közben „úgy rémlett, hogy egy szörnnyel birkózik, mely
erősebb nála, s kijátssza őt, elsiklik ujjai közül‖ (Uo.: 102). Amikor magára marad,
Novák „kellemetlen érzéssel állt a szalonban‖, és „kimondhatatlan szégyen‖-t érzett
(Uo.: 104). Nem tudjuk biztosan, hol és kiben rejlik ez az alaktalan szörny.
Végső lelki tusája során, amikor leszámol életével, elsősorban szülői és tanári,
tehát nevelői kudarcát nevezi meg: „Formálni akarta az életet, mely végtelen és
esztelen, tulajdon gyermekében és mások gyermekeiben...‖ (Uo.: 281). „Az életet csak
lázzal lehet élni, mint Hilda és Tibor, vagy erőszakkal mint Liszner Vilmos‖ (Uo.) –
állapítja meg, s ebben az erőszakos világban Hildát kígyónak, Vilit farkasnak láttatja. „A
nő, kit szépségnek hisznek, alattomosság, a férfi, akit erőnek hisznek, a durvaság. Hilda
az utolsó pillanatig kedveskedett vele, mielőtt elhagyta. Liszner Vilmos előzően legalább
fenyegette. Melyik a szebb, melyik a jobb? Kár ezen töprengeni. Kígyó vagy farkas,
mindegy. Háládatlanok, de ez az életrevalóság háládatlan. A háládatlanság a törvény.
Nem haragudott már rájuk, lelkében megbocsátott mindhármuknak.‖ (Uo.) Amikor
kezébe veszi a pisztolyt, úgy indul el az ajtó felé, „mint aki valakit üldöz, egy láthatatlan
ellenséget, kifelé igyekezve, s ott közvetlenül a küszöbön, a nagy vaskályha mellett a
csövet magára fordította.‖ (Uo.: 283) Némi patetikával mondhatjuk: megölte a
szörnyet... Az abjekt szó, amelyet – esetleg – az az ominózus ládika rejthetett,
társadalmi és kulturális önmagából kivetkezett lényt, akár farkasembert9 is jelenthet.
3. „Ellen”-nevelődési és (vissza-)fejlődésregény
Sárszeg porlepte üvegbúra-szerű világában igazából semmi sincs – csak
látszólag van minden – rendben: „szinte semmi sincs a helyén‖ (Odorics 2007: 133);
senki sem azonos önmagával, sőt, szellemi értelemben mindenki fogyatékos. A
recepció nem igazán tudott mit kezdeni az Aranysárkánynak az öngyilkosságot követő
eseményeivel, Hilda és Tibor későbbi életének leírásával – ezt leginkább feleslegesnek
vélte. Pedig sok minden ennek a konfesszív jellegű résznek köszönhetően válik teljessé
és érthetővé: magatartások leginkább. Huszár Bandi és Csajkás Tibor a gimnáziumi
évekre, tanárokra és diáktársakra való emlékezése révén mindenkiről, még a
mellékszereplőkről is kiderül, hogy egytől egyig álarc mögé rejtik/illetve rejtették igazi
énjük, vagy titkolják/titkolták hendikepjük. Ábris igazgató merevsége
alacsony
9 Ábrahám–Török 2007.; Pálmai é. n.
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származását – hogy az apja béres volt – rejti, Fóris világgyűlölete és agresszív
viselkedése mögött a szemidegsorvadástól és a következményeként kialakuló (később
be is következő) vakságtól való félelem húzódik. Nyerge Lázár kapzsiságát és
irigységét, Bíró Gyurka szenvedélybeteg léhaságát nem tudja legyőzni. Tálas Béla
öreg, beteg és életunt. És a diákok is: Glück Laci okos és értelmes, de zsidó és
szegény – később gazdagon nősül, ügyvédi karriert csinál és a szocializmus eszméivel
rokonszenvez. Ebeczky Dezsőt korlátolt és képmutató környezete formálja a
gimnáziumban stréberré, az életben uniformistává. Jámbor hisztérikusan szorongó
(később fogorvos lesz belőle). Oláh Gyuszi, akinek szenvedést és bosszúságot okoz
(sokat ugratják), hogy öt nővére van, ezért az osztály bohóca kényszerű szerepébe
csöppen – felnőttként tényleg színész lesz és hősszerelmest játszik.
Pepike sorsának ellentmondásaira pedig a vidéki asszonnyá „szelídült‖ Hilda
mutat rá: „miért is nem lett apáca‖ (Aranysárkány, 302). Vagyis Sárszeg furcsa
világában vénlányként kell élnie (mert nem ment férjez, holott nem is akart!) annak, aki
inkább apáca szeretett volna lenni, míg a szerelemre éhes, házasságra érett Hildát
„nem adja‖ az apja férjhez. S persze igazi talány Huszár Bandi, Csajkás Tibor, Hilda és
Liszner Vili személyisége. Félelmetesen összetett „lény‖ Novák Antal.
3.1. Huszár Bandi
Hamvas arcú, tipikus szépfiú, akit külleme predesztinál – három bátyjával együtt
– a nőcsábász szerepre. Novák tudja, hogy Hilda vele is udvaroltat, s ez „gondolkozóba
ejtette‖ (Uo.: 64). Felületes neveltetésének és természetszerű kamaszviselkedésének
következtében – igaz, közvetett módon –, de elindítja, kiváltja a Novák személyes
katasztrófájához vezető lavinát. Tapintatlan udvarlóként – Tibort provokálva – elárulja,
hogy ismeri Novák osztályozási kódjait, aminek kulcsát csak Hildától kaphatta meg.
Szerelmes levélkét mutogat, amelynek külalakja alapján nyilvánvaló, hogy a lány írta
neki. Amikor Tibor sértetten távozik az együtt tanulók társaságából, „csúnya, vad
röhögés‖ (Uo.: 79) kíséri. Tibor ezek után megy el – Novák tilalma ellenére – a lányhoz
tisztázni az ügyet, marad nála késő estig, s kapja rajta az apa, amint az ablakon
távozik. E számára megrázó események, a fiúval való szóbeli leszámolás és a lányával
való veszekedés után kerül sor a gimnáziumban arra az ominózus fizika és
mennyiségtan órára, amelyen megszégyeníti a tudatlan és öntelt Liszner Vilit, viszont
majd tettlegességbe forduló dühét nem a fiú nem tudása, hanem az a mozzanat váltja
ki, hogy meglátja, amint Huszár Bandi Vili felé mutatott mennyiségtan könyvében nem
a kérdezett lecke, hanem lányának fotográfiája lapul – a helyi fényképész jóvoltából
juthatott hozzá. De Hildától is kaphatta. Novák e látvány hatására – miként a leányával
folytatott vita során – teljesen kiborul: „Azzal járni kezdett, izgatottan, le-föl, a padok
között. Megkerülte a dobogót, újra visszament Liszner elé, a hetedik padhoz. Női nevek,
geometriai idomok, trágár ábrák. Gyűlölettel nézte végig a szamárpadot. Utálta ezeket a
kormos, fekete kamaszokat, ezeket a kanokat, kik nem iskolába valók, csak a levegőt
rontják. Egész testében reszketett. És talán tettlegességre is vetemedik, ha meg nem
pillantja a feléje nyúló kezek sokadalmát...‖ (Uo.: 121).
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Huszár Bandi – mint már sikeres ügyvéd – meglátogatja Tiborékat a Fertő tó
partján elterülő birtokukon. Nem egészen világos látogatásának célja. Mit akarhat ez a
– felnőttként is csak felületes viszonyokban élő – férfi valamikori vetélytársánál, aki
feleségül vette imádatuk/rajongásuk tárgyát: Hildát. Az asszony incselkedő kérdésére,
hogy mikor nősül meg, kétértelmű választ ad: „Elvégzik azt helyettem mások.‖ (Uo.:
302) Egy pillanatban arra gondol, „esetleg ő lehetne Tibor helyén‖ (Uo.: 301), s „folyton
Hildára meredt‖ (Uo.: 303), de amikor az asszony ránevet, nem viszonozza.
Lefekvéskor Tiborra gondol „érthetetlen szeretettel‖, úgy véli „jót tett vele‖, amikor
elutasította az asszony közeledését. „Akivel jót teszünk, azt később megszeretjük‖ (Uo.:
309) Érthetetlen szeretete valójában az önsajnálat és a szánalom egyvelege: a múló
időről beszélgetve „a sok nőre gondolva, aki körülvette és elment‖ (Uo.: 308) sóhajt fel,
de Tibor ekkor mondja: „Jobb volt akkor.‖ (Uo.) Mit ért meg Huszár Bandi? Feltehetően
azt, hogy noha Tiboré lett Hilda, ő sem teljesen boldog, sőt elégedetlen az életével –
bár megeshet, hogy egyszerűen csak a múló fiatalság érzésére váltotta ki Tiborból ezt
az aligmondatot. (Vagy egy nem valószínű, de lehetséges ok: arról szeretne
bizonyosságot, hogy a kis Tóni valóban Tibor, s nem az ő gyermeke. S ezt feltehetően
meg is szerzi, hiszen Tibor példás, szerető apának bizonyul.) Huszár Bandi a történet
végén még egyszer képbe kerül, ami azt bizonyítja, hogy Hildát mégiscsak
foglalkoztatja régi viszonyuk. Karácsonykor anyja egykori barátnője, a modoros és
szerepjátszó Flóri néni látogat hozzájuk, s magával hozza leánykori barátnőjét, Lenkét,
akiből „szeles, eleven polgárasszony lett‖ (Uo.: 309), egy vasúti mérnök felesége. Hilda
azt kérdezi Flóri nénitől, hogy „Huszár Bandi nem házasodik-e már‖, s azt a feleletet
kapja, hogy „eszébe sincs, az egyelőre csak udvarol, főképp színésznőknek‖ (Uo.: 310).
Lenke abbeli sértődöttségéből viszont, hogy „színésznőknek nem udvarol‖ (Uo.), arra
következtetni, hogy neki (vagy neki is) udvarol...
3.2. Csajkás Tibor
Egy született grófnő és egy császári ezredes fia: finom, arisztokratikus
neveltetésben részesül. Talán túlságosan is rendezett, kifinomult, ezért rideg, (apja
korai halála miatt) érzelemmentes, szenvedélytelen családi légkör veszi körül. Nem
csoda, hogy rabul ejti Hilda érzéki, lázasan szenvedélyes, a korabeli erkölcsi
normáknak, s a szülői parancsnak fittyet hányó magtartása, szerelmi rajongása. Tibor a
„tanárkisasszony‖ Hilda számára igazából előnyös „parti‖, ezért még a korabeli erkölcsi
és szokáskultúra szempontjából is érthetetlen Nováknak a fiatalok kapcsolatát erősen
korlátozó, majd tiltó magatartása. A fiúval való – meglehetősen fölényes és durva (igaz,
hogy Tibor és Hilda súlyosan megszegtek minden létező viselkedésnormát) –
beszélgetése során Hilda betegségére apellál, amit Barabás doktor neuraszténiának
diagnosztizál, Tibor (aki ismeri a teljes valóságot, azaz, hogy a lány gyermeket vár!)
ugyanezt „kis idegesség‖-nek nevezi, Novák pedig „nagyon ideges, […] nyugtalan és
képzelődő‖ (Uo.: 90), beteg magatartásnak. Fölszólítása, miszerint a fiúnak vele együtt
kötelessége „megmenteni‖ a lányt, ezért többet semmilyen körülmények között sem
találkozhat vele, nemcsak hiteltelen, hanem lelketlen és önző gondolkodásról
tanúskodik, tökéletes demagógia. Ugyanis nem kell sem orvosnak, sem
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pszichológusnak lenni ahhoz (Nováknak pedig igen gazdag nevelői tapasztalata kell
legyen!), hogy az anyátlan, ezért érzelmi fogyatékkal, magányosan nevelkedett, az
érzéki vágyak kielégítésében (pl. édességmajszolásban, nassolásban), spirituális
játékokban (pl. asztaltáncoltatás), és a szerelmi kalandok hajszolásában (ezért van,
hogy Tibor mellett Huszár Bandival és más fiúkkal is udvaroltat) kielégülést remélő
Hilda számára a férjhezmenés megoldás lenne, amit többször maga is megfogalmaz:
„Apus, adj férjhez!‖ (Uo.: 104) Mi több, Novák nagyon is jól érti a történteknek ezt a
vetületét: „Az árva gyerekek jobban szeretnek, mint a többiek, korán akarják a
családot, az újat a régi helyett, a csonka helyett a teljes jót. Megértette őket.‖ (Uo.: 93)
Csakhogy túlságosan magaszerető, önző ahhoz, hogy „elengedje‖ Hildát magától,
másrészt saját szerelmi kudarca miatt nem hisz benne, sőt megveti a szerelmet.
Valósággal kigúnyolja a fiatalok érzelmeit, holott (bár a fiú szeretné, nem meri őszintén
feltárni érzelmeit) nyilvánvaló, hogy a fiú nagyon szereti a lányát. „Fiatalság […] Én is
voltam fiatal. Régen. Csacsiság. Ábránd. Holdvilág. Süt a hold, és azt hisszük, hogy
szerelmesek vagyunk. Higgyen nekem. Én tapasztaltabb vagyok.‖ (Uo.: 94).
Tibor is megfelelő apakép hiányában nevelkedett, tanárához és szerelme
apjához való viszonya ezért ambivalens: megfellebbezhetetlen tekintélyként tiszteli, az
apját látja benne (Hildához való viszonyuk szintjén szinte azonosul vele: „Mennyit
szenvedhetett szegény a lánya miatt. Talán ő maga sem szenvedett ilyen nagyon...‖
[Uo.: 91]), másrészt őszinte, nagy szenvedéllyel szereti Hildát: „...a rosszaságát is
szereti, a betegségét is...‖ (Uo.). S ez az a kulcsszó, amit a hideg agyú Novák sohasem
érthet meg: a lányt nem büntetni és elzárni, birtokolni és megmenteni kell, hanem csak
önmaga valójában szeretni és elfogadni.
Amikor Tibor megszökteti a lányt, tulajdonképpen azt az egyetlen dolgot teszi,
amit tehet. Novák elutasítása lehetetlenné tette a hagyományos lánykérés és eljegyzés
esélyét, másrészt a lány (számtalan utalás történik rá) már teherbe esett: sokkal
nagyobb a tét miként azt Novák megvető fölényével gondolná. Sőt, Tibor igen
tisztességesen jár el, s nagy lelki erőről tesz tanúbizonyságot, amikor az anyjához viszi
Hildát, s átlátszó történetecskék helyett feltárja előtte a valóságot. Noha a korabeli (sok
szempontból képmutató) erkölcsi rend elítélte a házasság előtti nemi életet, s az ilyen
lányt megesettnek, kompromittáltnak tekintette – számtalan eset, házassági és
születési anyakönyvi kivonat tanúsítja –, nem is olyan ritka jelenség. A megjelenített
korszak ismert dzsentri-regénye, A Noszty fiú esete Tóth Marival (1908) épp arról szól,
hogy Noszty Feri szinte erővel kompromittálja a gazdag Tóth Marit, hogy feleségül
kelljen vennie – az öreg Tóth pedig a megrendezett, de be nem fejezett esküvővel
lehetővé teszi lánya becsületének „tisztára mosását‖: hiszen Noszty Feri a nevét adta...
(Nem beszélve arról, hogy a korszak egyik legismertebb, nyilvánosságot kapott
lányszöktetése, Szemző Gyuszi és Ungár Piroska esete képezte a regény egyik
alaptörténetét. Sőt, maga Mikszáth Kálmán is az apa akarata ellenére szöktette meg és
vette feleségül Mauks Ilonát). Kettejük közül Tibor az előkelőbb származású és
messzemenően vagyonosabb Hildánál, tehát az előbbiekben vázolt eshetőség nem áll
fenn – ugyanakkor a művelt grófnő átlátja és megérti a helyzetet, lehetővé teszi, hogy a
fiatalok megesküdjenek és Hilda törvényes kapcsolatban szülje meg gyermekét. Épp
ezért érthetetlen Novák reakciója, amikor elutasítja a már legalizált kapcsolatot is. A
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grófnőnek úgy ír a lányról, mintha értéktelen kacat volna („azonnal indítsa útnak‖ [Uo.:
170]), majd pedig amikor a grófnő tájékoztatja, hogy „hazamennie … lehetetlenség‖
(Uo.: 171), nem akar többé tudni róla. Vagyis Novák nem szerető apaként, hanem
féltékeny férjként viselkedik.
3.3. Novák Hilda
Még a megjelenített korszak gondolkodása értelmében is épphogy a felnőttkor
határára érkezett, majdnem kislány. Amikor apja társaságba, vagyis délutáni uzsonnára
viszi valamelyik tanártársa otthonába, már nem ültetik a macskaasztalhoz, de nem is
üdvözlik felnőtt nőnek kijáró tisztelettel. Lelki értelemben nagyon is kislányos, sőt, kissé
infantilis, ami anyátlan árvaságával magyarázható. Novák ezt törvényszerű jelenségnek
fogja fel: „Az anyátlan lány elhanyagoltsága volt ez, kire akárhogy is ügyelnek,
rendetlen. Novák ezt rég megfigyelte. Hilda már akkor lerongyolódott, mikor boldogult
felesége megbetegedett, s egyik szanatóriumból a másikba került.‖ (Uo.: 39) Mintha
nem is igyekezne ezen változtatni – sem iskoláztatására, sem arra nem fordít figyelmet,
hogy alkalmas nevelőnőt találjon számára. Igaz, megtudjuk Hildáról, hogy „valaha
művésziesen zongorázta Bachot, Beethovent, de ritkán gyakorolt‖ (Uo.: 54), arra
viszont nem derül fény, hogy ezt a tudását honnan szerezte; járhatott valamilyen polgári
leányiskolába, lehetett magántanuló, de azt is feltételezhetjük, hogy zongoratudását
édesanyjától – „aki szépen énekelt, zongorázott‖ (Uo.: 41) – szerezte. Tibort viszont épp
a lány e természetes rendetlensége, kendőzetlen nyíltsága, ösztönszerűsége ragadja
meg. Hilda, mert magányosan, aktív női minta nélkül nőtt fel, nem ismeri a polgári
szerepjátszás formáit, utálja és leleplezi a képmutatást, érzelmeit azonnal és gátlás
nélkül fejezi ki. Természetes intelligenciája révén gyorsan kiismeri és kihasználja a
környezetében élők gyengéit, „megvetette az embereket, lenézte a felnőttek
megfigyelőképességét, és úgy látszik neki volt igaza‖ (Uo.: 50). Vagy: „Többnyire nem
élt semmi fogással. A ravaszság egyik legjobb módja az, hogy nem ravaszkodunk, csak
azt közöljük, amit akarunk, hogy megtörténjék, könnyedén, félvállról, hogy ne lássék a
szándékunk.‖ (Uo.: 43)
Következetlen, rapszodikus, dacos magatartása egyértelműen neuraszténiának
minősül, de jellemző, hogy ezt a diagnózist a női lélek, egyáltalán a lélek kérdései iránt
érzéketlen Barabás katonaorvos állítja fel, akinek többek között az a feladata, hogy a
szimuláns bakákat leleplezze. Nováknak, hogy lányától egyrészt a szeszélyes,
pletykás, de egész lényével életigenlő Flóri nénit, másrészt a szerelmes Tibort is eltiltsa,
kiváló hivatkozási alapul szolgál Hilda „idegessége‖, amit éppúgy betegségnek minősít,
mint az ábrándozást. „Ábrándos asszony‖ – néhai feleségével kapcsolatban is gyakran
elhangzik, akiről valójában nem tudjuk meg – csak a kontár rajzoló által készített
„lázrózsás‖ portré alapján következtetünk rá, hogy tüdővész vitte el. Lehetett akár az
idegszanatórium betege is, s az arcán mutatkozó „tűzrózsák‖ a szenvedély rózsái...
Környezetének (így az uzsonnákon megtisztelt tanárfeleségeknek) véleménye szerint
Hilda „egész az anyja […]. Az anyja vére‖ (Uo.: 62). Hilda magában az apját vádolja
anyja korai haláláért, miként
vélhetően a konyhában elvonultan élő, még a
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fiatalasszonnyal a házba került Mari szolgáló is, akinek „bálványa még mindig a régi
nagysága volt, ki szépen énekelt, zongorázott, és meghalt fiatalon.‖ (Uo.: 41).
Hilda mellett alig van olyan szereplője a regénynek (talán még Liszner Vili), aki
nem játszik szerepet, aki őszinte önmagát adja. Szerepe nélkül elképzelhetetlen Novák
nevelői csődje és személyes tragédiája. A lányát tulajdonának tartja: „A legkedvesebbre
tekintett, ki az övé.‖ (Uo.: 39). De ez a „legkedvesebb‖ csak Hilda vegetatív lényként
elképzelt valójára érvényes: a hízelkedő kislányéra, az anya helyett Chopin Esz-dúr
nocturne-jét játszó leányéra, s nem az érzéki, a maga boldogságát makacsul kereső és
követelő felnőtt nőre. A fiatalok szökését követően Pepikénél tett látogatásakor is csak
a nevelői becsületére és saját magányára gondol, s egy pillanatig sem a fiatalok
akaratára, vágyaira vagy boldogulására. „Igen – folytatta Novák – itt hagyott. Egy szó
nélkül. Hilda. Az én Hildám.‖ (Uo.: 165) Majd a lány hiányát metaforikus értelemben is
bizonyítandó mondja, miszerint „üres az ágya‖ (Uo.), miként – tehetjük hozzá – az
asszonyé is az már hét éve... Ezeket az „ágyakat‖, „sem a megboldogult asszonynak,
sem Hildának az ágyát‖ nem akarja megbontani a helyükre került Pepike, amikor a
dolgozószoba melletti díványon ágyaz meg magának.
Novák a történet idején – noha diákjai olykor „öreg‖-nek nevezik – negyvennégy
éves, még az adott korszak felfogása értelmében is legfeljebb csak korosodó, vagy
javakorbeli férfi. Feltűnő ugyanakkor, hogy nincs női társasága, sem nőismerősei – az
özvegy és tartalmas társadalmi életet élő, az életet mindenestől szerető és elfogadó
Flóritól, elhunyt
felesége
barátnőjétől valósággal
viszolyog,
közönséges
pletykafészeknek tartja, holott nem (csak) az. Felesége aranyrámás portréjától szinte
retteg, nem mer ránézni. A dolgok logikája inkább azt kívánná, hogy haragudna, vagy
megvetné. Novák talán hibáztatja magát – nem tudjuk miért. Öngyilkossága előtti
vívódása során ismét felveti magában Hilda hűtlenségét, hogy „elhagyta‖ (Uo.: 281). A
végső leszámolás pillanatában azonban már csak önmagára haragszik, „kitől legtöbbet
szenvedett, erre a buta gépezetre, melyet végre meg akart állítani.‖ (Uo.: 283)
3.4. Liszner Vili
Novák Antal lelki összeomlásának – felesége hűtlensége, Hilda távozása mellett
– harmadik stációja a Liszner Vilitől és társaitól elszenvedett verés. Nem tudom – nem
foglalkoztam vele behatóan – bizonyítható-e a csak Liszner-konfliktusra
visszavezethető öngyilkosság az átdolgozott változatban. Előzetes meglátásom szerint:
nem. De ez egy másik regény és egy másik tanulmány.
A felületes séma szerint Liszner Vili jómódú, öreg és túlságosan engedékeny
szülők gyermeke, akik a fiú fizikai/testi igényeinek kielégítése mellett megfeledkeznek a
szellemi pallérozottság fontosságáról, s – fegyelmezés, tanulásra biztatás, vagy
büntetés helyett – megvásárolják számára – már akinél tehetik – az átmenő
osztályzatokat. Viliből ezért egy erőszakos, fölényes, de meglehetősen ostoba
fiatalember lesz. Csakhogy ez nem egészen így van.
Tény, hogy Vili némileg elkapatja magát sportsikerei okán, s – mert minden
könnyen az ölébe hull – nem ismeri meg az igazi küzdés lényegét (erre vezethető
vissza későbbi sikertelensége), valóban kissé korlátolt felfogású, de nem kifejezetten
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agresszív, ugyanakkor rendkívül érzékenyen védi személyes integritását. Az öreg
Liszner küld ugyan ajándékcsomagokat a tanároknak (feltehetően más kereskedők és
iparosok is megteszik; Nyerge Lázár pl. el is várja kosztos diákjainak jómódú szüleitől
ezeket az adományokat), de Glück Laci személyében igyekszik házitanítót is biztosítani
fiának – ami a szegény sorsú diáktárs, s mert együtt tanulhatnak, a többiek számára is
előnyös megoldás. Nehezen képzelhető el, hogy egy velejéig romlott, agresszív
fiatalember – mint amilyennek Novák gondolja Vilit – kezet csókolna gyámoltalan, öreg
apjának. Pedig Vili ezt tiszteletből még nyolcadikos korában is megteszi.
Azt sem mondhatjuk, hogy Vili egyáltalán nem próbál meg tanulni. A számtan és
a fizika tananyag azonban olyannyira formális és érdektelen feladatokra épül, hogy a
nyugtalan és az elvont dolgok megértésére képtelen fiú nem jár sikerrel: „Nézte a
képletet, hosszan és türelmesen. Nem volt kedve élni. Mi ennek az értelme?
Csodálkozott rajta. Ki találta ki az ilyent a diákok bosszantására? Düh szorította torkát.
Mint a kukacok nyüzsögtek előtte a buta számok és betűk mint a giliszták.‖ (Uo.: 65).
Máskor képzeletével színesíti a számtani példatár sablonos ürességét. „Szórakoztatták
a tények, az alakok, a tárgyak, s eszébe se jutott, hogy a föladatokat meg lehet, meg
kell oldani.‖ (Uo.) Vele kapcsolatban is felmerül az „ábrándozás‖ tulajdonsága, esetében
mint a kötelességteljesítés elmulasztásáért okolható magatartás. A regényt értelmező
recepció többnyire Karinthy Frigyes ismert – a jelenséget a humor és az irónia
eszközeivel kifejtő – novelláival állítja párhuzamba. „A jó és a rossz tanuló kontrasztív
bemutatását az ifjúság ma bizonyára jobban ismeri Karinthy humoreszkjéből. A szerzői
beállítás Kosztolányinál is ugyanaz: riasztó a szerepek összetévesztése, a kritikátlan
engedelmesség, a fiúvá válás, a kitörési szándék elfojtása vagy letörése...‖ (Egyed
2007: 314).
Nem mellékes tényező, hogy arra az utolsó számtan-fizika órára, amelyen sor
kerül Liszner Vili és Novák szóbeli konfliktusára, a tanár – a Hilda-ügy miatt – már
eleve felzaklatott idegállapotban megy be: a rosszul felelő, felkészületlen és a
matemaitikai–fizikai törvények megértésére képtelen Liszner esete felbosszantja
(„Izgatta azonban az, hogy annyi fáradsága kárba vész, s Vili mégsem érti, amit
magyaráz.‖ [Uo.: 114]). А diákokat „nevelési objektum‖-nak tekinti, a
természettudományok szabályszerűségeire és általánosan (tehát nem személyre
mérten) elfogadott nevelési elvekre, tekintélyes pedagógusok elméleteire hivatkozik
mint módszerre – mint kiderül: csak formálisan, valójában nem hisz bennük. A
kezelhetetlennek és formálhatatlannak bizonyuló Vili esetét mint nevelői kudarcot éli
meg. Emellett komoly előítéletei vannak az intellektuális képességek helyett a testi erő,
illetve a fizikai teljesítőképesség terén kiváló diákokkal szemben, mint amilyen a
futóbajnok Vili is: „nem iskolába valók‖-nak (Uo.: 121) gondolja őket. Módszeresen
megalázza a sportsikerek és a tanulói kudarcok miatt egyébként is
személyiségzavarokkal küszködő fiút: kinyittatja vele a száját, hogy megnézze, nem
eszik-e valamit, gúnyos megjegyzéseket fűz a fiú zavart magyarázataihoz („Mibe
zavarodott bele, fiam? Hisz eddig még ki se nyitotta a száját.‖ [Uo.: 116.]), közhelyeket
pufogtat („Aki nem dolgozik, az ne is egyék Aki nem tanul, az... […] Ne tanuljon soha,
hanem tudjon. [Uo.: 120]), megkérdezi mivel foglalkozik az édesapja, holott nagyon jól
tudja, hogy fűszerkereskedő, de a sértés „felvezetéséhez‖ szüksége van erre a
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retorikára: inasnak ajánlja apja boltjába, majd a földekre küldi kapálni a magát
bajnoknak tartó büszke fiút. Amikor Huszár Bandinál – feleltetés közben – meglátja a
lánya fényképét, nem tud többé gátat szabni indulatainak, utálata felszínre tör: a
Torricelli-féle űrről megjegyzi, hogy „az a maga fejében van‖ (Uo.: 122), bikficnek,
meláknak, óriásnak, Achillesnek („csak a tudása is ekkora volna‖ [Uo.: 123],
hústoronynak és éretlennek nevezi a fiút. Vili, aki – Hildához hasonlóan – az ösztönök
embere, a közvetlen érzéseit kifejezve reagál a tanár megjegyzéseire. „...ne tessék
engem nevetségessé tenni, tanár úr. Nem bírom. Nem bírom.‖ (Uo.: 122), vagy: „Ezt ne
mondja nekem a tanár úr.‖, „Ne tessék engem bosszantani – és fenyegetően eléje
feszült‖ (Uo.: 123). E „fenyegető eléje feszülés‖-en kívül azonban semmilyen más
erőszakos gesztust nem tesz, inkább (majdnem sírva) kéri a tanárt, hogy ne alázza
meg. És végig igaza van. Novák az inkorrekt, aki többé nem ügyel önnön méltóságára.
Természetesen az erőszak semmilyen körülmények között sem igazolható.
Liszner Vili bosszúja is eltúlzott, értelmetlen és eléggé el nem ítélhető. Mégis az lehet
az érzésünk, hogy a fiú valójában nem akarja, csak belesodródik az eseményekbe:
sértett, indulatos, éretlen személyiségét ravasz és romlott „pártfogói‖, Próféta és Czeke
Bélus kihasználják saját sérelmeik megtorlása érdekében. Czeke valósággal
belehajszolja a végrehajtását folyton hárító és halasztgató fiút – aki nem szeretne
gyávának látszani – a bűncselekménybe. Természetesen nem mentség, de a fiú
igazságérzete – ha elemi szinten is –, de végig működik: folyton módosítja Próféta
nagyképű hazugságait, a kegyetlenség fokozatát (kijelenti, hogy az ő nem ütötte a tanár
fejét), az esemény után piszkosnak érzi a kezét és rituálisan mosakodik,
természetszerűleg fél és megbánja a dolgot („Az embereket nem lehet megütni, mert
mindnyájan a rokonaink, testvéreink s az öregek kicsit olyanok, mint az apáink.‖ [Uo.:
247]), később hallucinációi és lázálmai lesznek a lelkiismereti teher alatt. Nem mellékes
dolog, hogy Liszner Vilinek, ha akarna sem volna semmilyen más esélye (az adott
korban ugyanis nem létezik ilyen intézmény), hogy az őt ért sérelemért jogszerű
elégtételt vegyen. Huszár Bandi és Csajkás Tibor sok évvel későbbi
visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy valamiféle társadalmi igazságosság szintjén mégis
megbűnhődött tettéért: noha egy pesti magánintézetben leérettségizett, sportolói
pályája kettétört, nem lett belőle igazán nagy bajnok.
4. Lúdas Matyi
Egyed Emese veti fel azt a gondolatot tanulmányában, miszerint „itt a […] Lúdas
Matyi-történet is felsejlik‖ (Egyed 2007: 312). Érdekes, hogy a Döbrögi báró ellen
elkövetett erőszakot – hiszen maga is annak a híve – sohasem érezzük
igazságtalannak, Lúdas Matyit sohasem ítéljük el, sőt, szurkolunk neki, hogy sikerüljön
végrehajtania terveit: náspángolja el háromszor is Döbrögit. Miért gondoljuk azt, hogy
Novák Antal, aki lelki erőszakot követ el tanítványán (néhai feleségén, lányán is),
kevésbé vétkes mint Döbrögi?
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Összefoglaló
Az iskola, akárcsak a munkahely számos agresszív megnyilvánulás helyszíne
lehet. Az elmúlt évek kutatási eredményei azt mutatják, hogy a tanulók erőszakos
magatartása növekvő tendenciát mutat. A tankötelezettség kötelező közszolgáltatást
jelent, mely miatt fontos lenne mind a többségi oktatási intézmények, mind a speciális,
gyógypedagógiai intézmények résztvevői számára biztosítani a testi- és lelki biztonság
védelmét, mely erőszakmentes jellegéből adódóan pozitív módon segítené a tanulók
iskolai teljesítményét.
Jelen kutatásban a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleményével rendelkező fogyatékos tanulók – mozgássérült, látássérült,
hallássérült, tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók – vettek részt, N=348 fő.
Hazai és nemzetközi szakirodalmi adatok igazolták, hogy az egyre súlyosabb
mértéket öltő iskolai agresszió hátterében gyakran a szenvedélyszerek használata áll.
A gyakran dohányzó és alkoholt fogyasztó tanulók társaiknál agresszívebbnek
mutatkoznak mind a fogyatékos tanulók mintájában, mind pedig a többségi oktatási
intézmények tanulói között. A szakiskolás tanulók, továbbá a fogyatékossági csoportok
közül a tanulásban akadályozott diákok voltak azok, akik a legnagyobb mértékű
agressziót voltak kénytelenek átélni a mindennapokban, esetükben volt a legmagasabb
a rendszeres iskolakerülés és a bukás aránya. Ahhoz, hogy problémájukat kezelni
tudják, gyakrabban használtak élvezeti szereket (cigarettát, alkoholt, illegális szereket),
mint a többi fogyatékossági csoportba tartozó fiatal. Ők agresszívebbnek is bizonyultak
a többi fogyatékossági kategóriába sorolható kortársaikhoz képest (p=0,011 F=3,28).
Kulcsszavak: iskolai agresszió, terrorizálás, fogyatékosság, iskolai problémák,
motiváció, figyelem/fegyelem
EFFECT OF SCHOOL AGGRESSION ON SCHOOL PERFORMANCE, MOTIVATION
AND ATTENTION
Abstract
The school, just like the place of work, can be the scene of several aggressive
manifestations. The results of the researches done during the last few years say that
students‘ violent behaviour shows increasing tendency. Compulsory education means
compulsory services, therefore it would be important to provide protection of physical
and mental safety for the participants of the mainstream schools and institutions for
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handicapped as well. This could help the students‘ school performance in a positive
way.
In this research 348 disability students (N=348) took part (disabled, visually
impaired, for hearing impaired and students with learning disabilities) who possess an
expert opinion made by a rehabilitation committee examining learning difficulties.
Data of national and international specialized literature proved that using some
addictives quite often stands in the background of the increasing school aggression.
Those students who smoke or drink behave more aggressively than the disability
students or students in mainstream schools. Technical school students and students
with learning disability were those ones who had to go through aggression to the
highest degree in their everyday life. In the case of these students playing truant and
failing the exams were the highest. In order to handle their exams, they more often used
addictives such as cigarettes, alcohol or illegal drugs than young students belonging to
the other disabled groups. They also turned out more aggressive than students of the
same age from the other disabled category.
Keywords: school aggression, terrorization, disability, school problems, motivation,
attention, discipline
1. Bevezetés
Napjaink egyik leguniverzálisabb jelenségévé vált az erőszak, az agresszió,
amelynek különféle megnyilvánulási formái már egyre fiatalabb korban, az általános
iskola alsó tagozatában is megjelennek. A hazai- és a világsajtóban is egyre
gyakrabban szólnak a hírek az erőszakról.
Az agresszív viselkedés és a szerhasználat közötti összefüggés elemzése
kevéssé vizsgált területnek számít a serdülő populáció körében, mégis a 2007-es
magyarországi ESPAD vizsgálat tanulságai is azt mutatták, hogy a lerészegedés, az
alkoholfogyasztás, a dohányzás, a tiltott szerek használata és a kábítószer-használati
célú szerek használata szignifikáns összefüggést mutatott az iskolatípussal. A
lerészegedés, az egyéb szerfogyasztás és a dohányzás életprevalencia értékei
iskolatípusonkénti sorrendet mutattak: a legalacsonyabb értékeket általános iskolás,
míg a legmagasabbakat szakiskolás diákok körében mérték. Hasonló tendencia
mutatkozott a havi prevalencia értékek tekintetében is (Elekes, 2009). Az iskola olyan
közeg, amely a vonás-agresszió különböző szintjén lévő diákok (és pedagógusok)
ösztönös interakciói során számos agresszív megnyilvánulásra nyílik lehetőség
(Gerevich, 2000).
Az elmúlt évek kutatásai, valamint a média által bemutatott esetek arra figyelmeztetik a
társadalmat, hogy a tanulók erőszakos magatartása növekvő tendenciát mutat. A szülők
vagy a tanárok leginkább az iskolai teljesítményt vagy a szociális funkciókat befolyásoló
viselkedésváltozások hatásaira fordulnak a segítő szakemberekhez, úgy mint: verbális
vagy fizikai agresszió, avagy erőszak, tanulási nehézségek, impulzivitás, hiperaktivitás,
lehangoltság vagy a szociális készségek romlása okán (Bukstein, et al. 2005).
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Mind a nemzetközi, mind a hazai szakirodalom kutatásai a többségi iskolák
vizsgálatára terjedtek ki, a gyógypedagógiai intézményekre, a fogyatékos tanulókra
viszont nem, a kérdés pedig kiemelt tudományos fontossággal bír, mely
neveléstudományi szempontból is hiánypótló jellegű. Jelen kutatásban 9. évfolyamon
tanuló fogyatékos fiatalokat (N=348) vizsgál.
2. Az iskolai agresszió terminológiája
Dan Olweus, a norvég Bergen Egyetem professzora tekinthető a zaklatás
kutatásának az úttörőjének, aki bevezette a szakirodalomba a gyorsan elterjedő bullying
kifejezést, mely a beszélt angol nyelvben mindennaposan használt szófordulat, mely
kínzást, erőszakoskodást, gyötrést, sanyargatást, terrorizálást jelent.
Olweus értelmezése szerint a bullying olyan ismétlődő negatív cselekedet, amit
egy személy vagy egy csoport mutat valaki felé. A fogalom minden olyan cselekvést
magába foglal, ami megfélemlítést és fenyegetést jelent. Ezzel párhuzamosan a segítő
szakma a mobbing (támadás, megrohamozás) és a pszichoterror (áldozat elleni
következetes összefogás) fogalmakat kezdte el használni, bár ezeket ma már inkább a
munkahelyi zaklatás azonosítására alkalmaznak (Buda és mtsai, 2008).
Mivel a magyar nyelvben nem találunk a bullying fogalommal pontosan megegyező
kifejezést, ezért a magyarban a zaklatás szóval azonosítjuk (Olweus, 1999), jómagam a
terrorizálást használom szinonímájaként.
Olweus kiemeli, hogy minden olyan cselekvés, viselkedés beletartozik a bullying
(zaklatás, terrorizálás) kategóriájába, amely célja bármilyen típusú megfélemlítés vagy
fenyegetés, azaz ha ismétlődő jelleggel, hosszú időn keresztül érik negatív
cselekedetek a diákot (Olweus, 1999). A zaklatás további feltétele a hatalmi egyensúly
hiánya, vagyis egy aszimmetrikus hatalmi kapcsolat fennállása, amely megmutatkozhat
testi fölényben, vagy az intellektuális fogyatékossággal élő fiatalok esetében az adott
népesség átlagától elmaradó értelmi képességekben is. Azonban a bullying egy tág
megfogalmazás, amely alig különbözik az agresszió, az erőszak fogalmától. Az
agresszió olyan gyűjtőfogalom, amely motivációkat, gondolattartalmakat ír körül
személyekre vagy tárgyakra irányuló, ártó szándékkal. Az agresszív energiát a személy
önmaga ellen is fordíthatja, melyet öndestrukciónak nevezünk. Ennek sokféle formája
van, pl.: a körömrágás, a haj vagy a körömágyak tépkedésére, testi épség
veszélyeztetése, stb. (Buda, 2005).
Tehát az agresszió definíciójából következik, hogy a zaklatás az agresszió, az
agresszív viselkedés egyik fajtája (Berkowitz, 1993). Gyakran emlegetik az agresszív
viselkedés szinonimájaként az erőszakot és az erőszakos viselkedést is, amely azért
helytelen, mert az erőszakos viselkedés olyan agresszív megnyilvánulás, amelyben az
elkövető személy a saját testét vagy egy tárgyat (pl. fegyvert, szúró eszközt) használ fel
testi sérülés okozása céljából (Olweus, 1999). A három fogalom közti összefüggést a
Venn-diagram
ábrázolja
(1.
számú
ábra).
Az
ábra
értelmében
a
terrorizálás/bullying/zaklatás olyan negatív tevékenység, agresszív viselkedés, amely
tudatos és szándékos. Legfőbb jellemzői, ismertetőjelei: célja az egyén lelki és/vagy
fizikai bántalmazása ismétlődő jelleggel. A folyamat idejét tekintve hosszú, mely
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kiegyensúlyozatlan hatalmi viszonyok között valósul meg, ahol az áldozat nem képes
megvédeni önmagát, hiszen egy vagy több fizikailag vagy verbálisan erősebb támadó
féllel áll szemben.
A zaklatás megnyilvánulhat közvetlen vagy közvetett módon. A direkt bullying
gyakori példája a gúnyolódás, lökdösődés, az indirekt bullying gyakran közvetlenül nem
érhető tetten, ezért gyakorta észre sem vesszük, csupán akkor szembesülünk vele,
amikor súlyosbodik a probléma, pl. gyermek kiközösítése.
Agresszió

Erőszak

Bullying

1. számú ábra: Venn-diagramon ábrázolva a zaklatás, az agresszió és az erőszak
viszonya

Zaklatás erőszakos eszközökkel
A XXI. század új zaklatási típusának tekinthető az ún. cyberbullying, azaz a
mobiltelefonon vagy az interneten keresztül történő zaklatás, mely egyre súlyosabb
problémát ölt. A fogalmat Li Qing (2006) vezette be a szakirodalomba miután egy
túlsúlyos kanadai lány sportolás utáni zuhanyzását lefényképezték osztálytársai, majd
feltették a világhálóra.
Napjaink elvadult világában a gyermekek már szinte bárhol találkozhatnak
agresszivitással, erőszakkal. A legerősebb ingerforrás azonban talán a televízió, a
reklámok tömegei, az internet és az egyre nagyobb teret hódító erőszakos
számítógépes játékok. A napi több órás, szülői kontroll nélküli tévénézés, internetezés
számos pszichés és magatartásbeli problémát súlyosbíthat, súlyosbít.
Hazai kutatások bebizonyították, hogy azok a diákok, akik naponta több órát töltenek a
monitor és a tévéképernyő előtt, az átlagnál agresszívebbek. Az azonban egy fontos
kérdés, hogy a sok számítógépes játék és/vagy a napi több órás tévénézés formálta-e
őket ilyenné, vagy ők eleve ilyen agresszív természetű emberek (Hajdu-Sáska, 2009).
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3. Vonatkozó hazai és nemzetközi kutatások
Az agresszió biológiai oldalának feltérképezése céljából több kutatási eredmény
született és látott napvilágot az elmúlt évtizedek során. Azonosították azon agyi
struktúrákat, területeket, melyek a viselkedés fennállásában játszanak szerepet. Ilyen a
prefrontális kéreg, az anterior cinguláris kéreg, valamint a szubkortikális területek közül
az amygdala és a hippocampus (Bufkin–Luttrell 2005).
Tanulmányok számolnak be a különböző országok közötti különbségekről, az
agresszív viselkedés súlyosabb formáiról, melynek okai Due-Holstein-Jorgensem, 1999
szerint a különböző társadalmi berendezkedések, iskolai rendszerek működésében
keresendők. Példának okáért a szerzők a svéd törvénykezésben született, az iskolába
járók pszichoszociális munkakörnyezetének védelmét célzó törvénykezést említik, ami
miatt az erőszakos viselkedés ritkább, szemben más országokkal.
A serdülőkor az egyik legkritikusabb életszakasz az ember életében. Ekkor
pszichológiai, szociális változások egyaránt jellemzők, amely gyakori kísérő tünete az
agresszió. Számos kutatás eredményei támasztották alá az agresszió és a káros –
illegális – szerhasználat közti kapcsolatot ebben az életszakaszban (White és mtsai
1999, Huang és mtsai 2001). További keresztmetszeti vizsgálatok azonosították a
kamaszok körében az alkoholfogyasztás és az erőszakos viselkedés közötti
összefüggést (Evans–Weinberg–Jackson 1992).
Ellentmondást mutatnak a nemi különbségekre fókuszáló vizsgálatok. Connor,
2002 a fiúkat agresszívebbnek értékelte a lányoknál, míg Besag, 2006 a lányokat
erőszakosabb viselkedéssel jellemezte kutatási eredményei fényében.
További kutatási adatok szerint a fiúk esetében inkább a fizikai agresszió, az erőszak
dominál, míg a lányoknál a verbális (Whiting–Edwards 1973). Ezzel szemben
Björkqvist–Lagerspetz–Kaukiainen, 1992 nem találtak nemi különbséget a vizsgálati
mintában.
Kiemelkedő a WHO közreműködésével indított, „Az iskoláskorú gyermekek
egészségmagatartása‖, avagy a HBSC (Health Behavior in School-aged Children,
WHO-collaborative Cross-National
Study) című vizsgálat.
Az adatfelvételre
négyévente kerül sor több, mint 40 ország közreműködésével, ami a nemzetközi
összehasonlításban is meglehetősen nagy mintának számít. A felmérés eredményei
alapján kimutatható, hogy a négy évvel korábbi adatokhoz képest a magyar fiatalok
körében nő a dohányosok száma, emelkedik az alkoholt és kábítószert kipróbálók és
rendszeresen fogyasztók aránya. A kutatás megteremtette annak a lehetőségét, hogy a
társadalmilag és kulturálisan különböző országok fiataljai egészségi állapotának és
egészségmagatartásának
azonos
feltételekkel
és
módszerekkel
történő
összehasonlításán túlmenően az iskolai zaklatás, terrorizálás, vagyis a bullying
témakörének összehasonlító elemzésére is sor kerülhessen, mintegy egészségre
ártalmas magatartásforma felmérése. A 2002-es adatok szerint a magyar fiatalok 5,2
%-a esik gyakori bántalmazás áldozatául, 4,7 % gyakran bántalmaz másokat
(Aszmann, 2003). A 2006-os felmérés eredményei azt mutatják, hogy a magyarországi
9–11 éves korú gyerekek 8–10 %-a kettőnél többször bántalmazta a kortársaikat az
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elmúlt néhány hónapban. Ezzel a 41 ország közül a 6–10. „helyet foglaljuk el‖ (Buda,
2009).
2006-2008 között került sor az OECD TALIS elnevezésű, 23 állam kormánya által
kezdeményezett nemzetközi vizsgálatra, amely a tanári munkát, a tanítás és tanulás
körülményeit vizsgálta, az 5.-8. évfolyamokon tanító tanárok reprezentatív mintáján,
90000 pedagógus részvételével. A TALIS-országok viszonylatában hazánkban kisebb
mértékű problémának tűnik az alkohol- vagy a kábítószer-fogyasztás és -birtoklás,
valamint az iskolából való késés. A hiányzás, a puskázás mértéke hasonló a
nemzetközi átlaghoz. Azonban az átlagot meghaladó mértékű a tanórai rendzavarás, a
rongálás, a lopás, más tanulók vagy a személyzet fizikai vagy lelki bántalmazása.
Különösen aggasztó a hazai helyzet a vulgáris beszéd használata és a rongálás
esetében: míg a nemzetközi minta átlagában az iskolák 25%-a esetében hátráltatja az
oktatást a rongálás, addig Magyarországon ez az arány 53,5%, míg a nemzetközi
mintában az iskolák 37%-ában szenvednek a tanárok a diákok verbális agressziójától
(vulgáris beszédétől), ez az arány hazánkban 77%. Igen magasnak mondható
Magyarországon a tanórai rendzavarás, ami az iskolák 71%-ában okoz nehézséget a
napi szintű munkában (Hermann et al, 2009), rontva ezzel a tanulók teljesítményét,
motiváltságát.
Az OKM Iskola Biztonságáért Bizottság megbízásából 2009-ben a Budapesti
Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetének
Viselkedéskutató Központját bízták meg „Az iskolai agresszió előfordulása, intézményi
percepciója‖ című kutatás elvégzésével. Kutatásunk eredményei – a korábbi kutatási
tapasztalatokkal összhangban – azt mutatták, hogy az általános iskolás populációban
nagyobb a bántalmazásban való érintettség, mint a középiskolás korosztályban. A 8.
évfolyamos diákok közel 60%-a, a 11. évfolyamos tanulók 47%-a vett részt iskolai
bántalmazásban eddigi élete során. A 8. évfolyamos diákok körébe az elmúlt évben
minden második tanuló szereplője volt iskolai bántalmazásnak, a tanulók közel
egyharmada az elmúlt egy hónapban valamilyen bántalmazás elkövetője és/vagy
áldozata volt. A 11. évfolyamon az aktuális és a közelmúltbeli bántalmazást
elszenvedők aránya jóval alacsonyabb volt. Mindez az iskolai bántalmazás korosztályos
jellegére, illetve a jelenség növekvő társadalmi tendenciájára enged következtetni
(Paksi, 2009).
Mind a hazai, mind a nemzetközi kutatások a többségi alap- és középfokú
oktatási intézmények diákjai körében végezték kutatásaikat, ezért jelen kutatás célja,
hogy megvizsgáljuk a fogyatékos tanulók körében tapasztalható agresszív
megnyilvánulási formákat és az azokkal összefüggő szerhasználati és tanulási
szokásokat, tanulási motivációt.
Hipotetikus feltételezésem, hogy az iskolai agresszió a társadalom minden rétegében
megjelenik, azonban a társadalmi integrációból kimaradt, a társadalomban kevésbé
elfogadott – fogyatékos fiatalok – esetében az iskolai agresszió magasabb. Esetükben
a szerhasználatra és annak hátrányos következményeinek a kialakulására nagyobb az
esély, mely tanulmányi kimenetelükre negatív hatást gyakorol.
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4. A vizsgálat
4.1. A vizsgálati személyek
A keresztmetszeti vizsgálatban 9. évfolyamon tanuló fogyatékos tanulók vettek
részt. Az adatgyűjtést 15 oktatási-nevelési intézmény segítette. A felmérésben 348
(N=348) fogyatékos tanuló vett részt: 105 fő tanulásban akadályozott tanuló, 102 fő
mozgássérült tanuló, 48 fő látássérült diák, 45 fő hallássérült fiatal és 48 fő értelmileg
akadályozott tanuló.
A részvétel minden esetben önkéntes alapon, a szülő/gondviselő és a tanuló
beleegyezésével történt. Az önkéntes kérdőívek kitöltésére, interjúhelyzetben való
elemzésére legalább két 45 perces időtartamú tanórát biztosítottak az iskolák. A
kérdőívek kitöltését minden esetben szakképzett gyógypedagógus felügyelte. Szükség
esetén a tanulók számára segítséget nyújtott. A látássérült tanulók számára JAWS
képernyőolvasó programot biztosított a kutatásvezető.
4.2. A vizsgálati eszközök
A vizsgálathoz az Addiktológiai Kutató Intézet munkatársai által összeállított
kérdőívcsomagot használtuk fel, mely kérdőívbattéria a nemzetközi gyakorlatban
használt, magyar mintán validált mérőeszközöket tartalmaz. A kérdőívek validálását az
Addiktológiai Kutató Intézet munkatársai végezték.
4.2.1. Buss-Perry Agresszió Kérdőív – Fizikai Agresszió Alskála
A Buss-Perry Kérdőív a személyiség erőszakos vonásainak, a vonásagressziónak
a feltérképezésére szolgáló mérőeszköz, melyet jelenlegi formában Buss és Perry
dolgoztak ki a Buss-Darke hosztilitás kérdőívének átdolgozása után (Buss – Perry,
1992). A 29 tételből álló mérőeszköz négy skálán méri az agressziót: fizikai agresszió,
verbális agresszió, düh és hosztilitás, azaz ellenségességre való hajlam. A tételek
ötfokú Likert-skálán értékelhetők.
A kérdőívet a szakirodalomban általában felnőtt populációk vonásagressziójának a
mérésére használják, de serdülők mintáján is kipróbálták (Gerevich-Bácskai, 2012).
4.2.2. Revidiált Olweus Bullying és Viktimizáció Kérdőív
A Dan Olweus által kifejlesztett, az iskolai terrorizálás mérésére alkalmas kérdőív
az elmúlt 3 hónap vonatkozásában 40 item segítségével méri az áldozattá válás és a
bullying gyakoriságát, az előfordulás formáit és az iskolai színtér szereplőinek (diákok,
tanárok, szülők) attitűdjeit.
A megízhatóság növelése céljából a kérdőív tartalmazza az iskolai terrorizálás
definícióját is. A kérdőívet egy ülésben, szünet nélkül kell felvenni, akkor is, ha több időt
igényel, mint egy tanóra. A mérőeszköz tételeit ötfokozatú Likert-skála segítségével
lehet értékelni. A globális tételek értékelése alapján az áldozatok és a terrorizálók
prevalenciájuk jól mérhető (Gerevich-Báskai, 2012).
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4.2.3. Agresszió és Viktimizáció Skála
A Pamela Orpinas által kifejlesztett mérőeszköz az agresszív iskolai viselkedés és
a viktimizáció gyakoriságának az önbevalláson alapuló mérésére szolgál. Alsákálái a
viktimizáció (1-6. tétel) és az agresszió (7-12. tétel). A tételek pontozása hétfokú Likertskálán történik. A magas pontszámok az agresszió és viktimizáció magasabb fokát
jelzik (Gerevich-Báskai, 2012).
4.2.4. Junior Temperamentum és Karakter Kérdőív Újdonságkeresés Alskála
A Luby és munkatársai által kifejlesztett mérőeszköz a temperamentum és
karakterjellemzők hét dimenzióját méri: újdonságkeresés, ártalomcsökkentés,
jutalomfüggőség,
kitartás,
önirányítottság,
együttműködési
készség,
transzcendenciaélmény. A junior változat 7-14 éves korosztály számára készült.
Az újdonságkeresés dimenziója a viselkedés kezdeményezésével áll
összefüggésben. Ez a viselkedés olyan öröklött mintája, amely gyakran izgatottsággal,
impulzivitással jár együtt. Jellemzője az ingerekre adott válaszokban megfigyelhető
izgalmi állapot (Gerevich-Báskai, 2012). Az impulzívabb fiatalok szívesen fedezik fel a
környezetüket, fogékonyak az újra, viszont ingerlékenyek és gyakran labilisak (Rózsa et
al, 2005).
4.2.5. Serdülőkori Problémák Értékelő Iterjúja – EuroADAD
A serdülőkori szerhasználati problémák figyelemhiányos-hiperaktivitás zavarral,
szorongásos zavarokkal, pszichológiai- és viselkedésproblémákkal járhatnak együtt
(Gerevich-Báskai, 2012).
A mérőeszköz iskolai problémákra, dohányzásra és
alkoholfogyasztásra vonatkozó kérdési kerültek a jelen kutatás keretei között
felhasználásra.
4.3. Vizsgálati eredmények
A Buss-Perry Agresszió Kérdőív Fizikai Agresszió Alskála magasabb
átlagpontszámai súlyos mértékű fizikai agressziót jeleznek. Az érzékszervi
fogyatékosságot mutató tanulókra a legkevésbé sem jellemző a fizikai bántalmazás
(hallás- és látássérült fiatalok), átlagpontszámuk: 15,2. Ellenben a mozgássérült fiatalok
– akik 18,9 pontszámmal rendelkeznek –, a tanulásban akadályozott és az értelmileg
akadályozott
tanulók
között
rendkívül
magas
fizikai
agresszióra
utaló
átlagpontszámokkal szembesülünk. A tanulásban akadályozott fiatalok átlagpontszáma
20,7, míg az intellektuális fogyatékossággal élő tanulók 24,5 átlagponttal rendelkeznek.
Esetükben az önkifejezést hátráltató kommunikációs akadályok is hozzájárulnak eme
magas értékhez (F=4,192; p=0,003).
A Junior Temperamentum és Karakter Kérdőív (J-TCI) Újdonságkeresési Skála
átlagpontszámai azt mutatják, hogy az értelmileg akadályozott tanulók azok, akik
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mindössze 2,25 átlagpontot értek el. Az intellektuális fogyatékossággal élő fiatalokra
jellemző, hogy a biztonságos, számukra ismert családtagok és intézményes keretek
között érzik leginkább biztonságban magukat, az új és ismeretlen élethelyzetek
feszültséget, agressziót váltanak ki belőlük. Az érzékszervi- és mozgásszervi
fogyatékossággal élő tanulók átlagpontszámai magasak, a hallássérült fiatalok
esetében 8,23, a látássült fiatalok 9,77, míg a mozgássérült tanulók átlagpontszáma
8,98 pont. Szignifikáns eltérést mutatnak a tanulásban akadályozott tanulócsoport
értékei a többi fogyatékossági csoporthoz viszonyítva, mivel átlagpontszámuk magas
11,72 átlagpont. A felsorolt értékek átlagpontszámaival minden esetben korrelációt
mutat a JTC-I kérdőív impulzivitás alskálája. Az átlagpontszámok megoszlása a
következő:

A fogyatékosság típusa
Értelmileg akadályozott
tanulók
Hallássérült tanulók
Látássérült tanulók
Mozgássérült tanulók
Tanulásban akadályozott
tanulók

Átlagpontszám
4,87
5,28
4,75
6,18
8,19

1. számú tábla: JTC-I impulzivitás alskála átlagpontszámok fogyatékos tanulók körében
Az iskolai színtéren történő bántalmazás felmérésére használt Olweus Kérdőív
mind a bántalmazó, mind a bántalmazott „szerepkörben‖ vizsgálja a fiatalt. A 2. számú
ábra a verbális agresszió felülreprezentáltságát hirdeti valamennyi fogyatékossági
csoportban. Az értelmileg akadályozott tanulók közel 40%-a vallja magát
bántalmazottnak. A tanulásban akadályozott- és a mozgássérült tanulók között a
válaszadók 30%-a érezte úgy, hogy áldozati szerepbe került az elmúlt negyed évben.
Az értelmileg akadályozott tanulók áldozattá válása szintén magas, a válaszadók 30%át érte fizikai bántalmazás az iskolában az elmúlt 3 hónapban. Az erőszak a látássérült
és hallássérült tanulók között jelenti a legcsekélyebb mértékű problémát.
A tanulásban akadályozott fiatalokat gyakran éri bántalmazás, csúfolás faji
hovatartozásuk miatt. Erről a problémáról minden 5. gyermek számolt be, ahogyan a
telefonos és internetes zaklatás is a tanulásban akadályozott fiatalok körében ölt a
legsúlyosabb mértéket.
A vulgáris beszéd és az egymás értéktárgyainak rombolása, rongálása minden
vizsgált fogyatékossági csoportban jelen van, de a legnagyobb arányszámban a
mozgássérült tanulók számoltak be ilyen vagy ehhez hasonló bántalmazásról.
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1. számú ábra
Bántalmazott fiatalok a fogyatékos tanulók körében
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A bántalmazók szempontjából vizsgálva a fenti kategóriákat: mindegyik
csoportban magas a vervális agresszió aránya, különösen a tanulásban akadályozott
fiatalok és az intellektuális fogyatékossággal élő tanulók körében. A legsúlyosabb
mértékű és leggyakrabban előforduló fizikai erőszakról az értelmileg akadályozott
tanulók számoltak be. Önbevallásuk alapján 23%-uk bántalmazó szerepben is fellépet
az elmúlt 3 hónapban. A vulgáris beszéd bántalmazó szerepkörben a látássérült és
mozgássérült tanulók körében a leggyakoribb.
A serdülőkorú fogyatékos fiatalok szerhasználatára vonatkozó kérdések
eredményeit elemezve aggasztó adatokkal találkozhatunk. A tanulásban akadályozott
tanulók önbevallásuk alapján átlagosan eddigi életükben közel 12 alkalommal kerültek
illuminált állapotba. A tanulásban akadályozott csoport 2,86%-a napi szinten, 7,62%-a
heti több alkalommal fogyaszt különböző szeszes italokat, a dohányzók aránya: 17,14%
napi szintű dohányos, 6,67% hetente többször rágyújt. Az érzékszervi fogyatékossággal
élő tanulók és intellektuális fogyatékossággal élő tanulók körében az alkoholfogyasztás
ebben az életkorban még nem jellemző, viszont a dohányzás már ebben az
életszakaszban is gyakori. A hallássérült tanulók több, mint 30%-a, a látássérült tanulók
26%-a, a mozgássérült fiatalok 27%-a dohányzik. A dohányzó fiatalok tanulmányi
eredménye rosszabb. A dohányzó fiatalok 81%-a átlagosnak, vagy átlag alattinak
értékeli a teljesítményét, míg a nemdohányzó fiatalok 29%-a vallja magáról, hogy
jobban teljesít az átlagnál, az átlagosnál. A dohányzó és alkoholt fogyasztó fiatalok
körében tízszer nagyobb a bukás és osztályismétlés aránya a nem dohányzó
fiatalokhoz viszonyítva. A rendszeresen alkoholt fogyasztó fiatalok közel 60%-a nem
motivált a jó iskolai teljesítményre, untatja az iskola, 49%-uk esetében előfordult az
iskolakerülés.
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5. Összegzés, a hipotézis érvényessége
A kapott eredmények rávilágítanak arra, hogy a fogyatékos tanulók között az
iskolai színtéren (is) rengeteg áldozati szerepbe kényszerült fiatal kénytelen az
iskolapadok között ülni. Ezért szükséges a fogyatékossági csoportok felmérése, a
társadalmi attitűd formálása.
Az empirikus kutatási adatok felhasználásával szükségesnek tartom a
vizsgálatban részt vett fogyatékossági csoportok részére olyan komplex prevenciós
programok kidolgozását, amelyek a célcsoportok speciális igényeinek megfelelő
terápiás módszerek alkalmazása révén képesek a fogyatékos fiatal bio-pszichoszociális jellemzőit figyelembe venni, mely programok alkalmasak a kriminológiai
problémák megelőzésére és az iskolai agresszió hatékony kezelésére. A prevenciós
programok csak akkor érhetik el a megfelelő hatást, ha tudományosan megalapozott
módszerek és eljárások révén lehetséges a rendszeres, tantervbe illeszkedő
foglalkozások beépítése. Az intervenció során az agressziókezelés mellett ajánlott a
pályaorientáció, a bűnmegelőzés és a motivációnövelés elemeinek is a beépítése a
hatékonyság növelése céljából.
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Összefoglaló
A neveléstan könyvek alapján végzett eszmetörténeti kutatás célja, hogy eredeti
források, így 1867 és 1914 között megjelenő tíz magyar pedagógiai tankönyv elemzése
alapján, feltárja a népiskolai tanítók fegyelmezéssel kapcsolatos feladatait. A
tanítóképzésben egykoron használt a népiskolai tanítók és a tanítói pályára készülők
számára írt nevelési tankönyvek műfaji sajátossága, hogy szerzői külön figyelmet
szentelnek a népiskolában alkalmazható nevelési módszerek ismertetésére. A
néptanítói szakma egyik legmegalapozottabb és legkidolgozottabb hagyományos
területét képezi a jutalmazással és a büntetéssel kapcsolatos módszertan, amivel
kapcsolatosan a szerzők gyakorlati tanácsokat fogalmaznak meg, differenciáltan
mutatják be a népiskolában alkalmazható nevelés helyes módozatainak a lehetőségeit.
A pedagógustörténeti szempontú elemzések alapján következtetések vonhatók le a
tankönyvírók nevelésről alkotott nézetéről, a szerzők jutalmazással és büntetéssel, testi
fenyítéssel kapcsolatos álláspontjáról, valamint a tanítótól elvárt tulajdonságokról. A
kutatás közelebb vihet a magyar néptanítóság szakmásodási folyamatainak
megértéséhez.
Kulcsszavak: nevelési módszerek, fegyelmezés, népiskolai tanítók, neveléstan
könyvek
DISCIPLINE IN PEDAGOGICAL BOOKS IN THE AGE OF DUALISM
Abstract
The aim of research in the history of ideas carried out on the basis of
pedagogical books of folk schools is to analyse the tasks of folk school teachers in the
field of discipline based on original sources, among them ten Hungarian pedagogical
textbooks from the period between 1867 and 1914. The speciality of these educational
textbooks written for the teachers of folk schools and the teacher candidates of these
schools was that the authors of these books described the educational methods
applicable at folk schools. The most elaborated traditional field of folk school education
is the methodology of rewarding and punishment. The authors offer practical advice on
rewarding and punishment and demonstrate adequate methods of education applicable
at folk schools. Based on the analyses of history of pedagogy conclusions can be drawn
on educational views of the authors, their opinion on rewarding, punishment and
corporal punishment as well as the expected characteristics of folk school teachers.
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This research may assist the better understanding of development of Hungarian folk
school teachers‘ profession.
Keywords: educational methods, discipline, folk school teachers, educational
handbooks
1. Bevezetés
A tanítói hivatással kapcsolatos kutatásoknak jelentős hagyományai vannak a
neveléstörténetben, amelyen belül önálló problémakört jelent a magyar tanítóság
kultúrtörténete, a néptanítói szaktudás megjelenése és fejlődése. A dualizmus kori
pedagógiatörténet egy izgalmas szegmense a tanítókép vizsgálata, amit a tanulmány
szerzője az adott korszak közgondolkodásában megjelenő mentális konstrukcióként
értelmez. Sokat elárulnak egy adott korszak és kultúrkörének tanítóképéről azok a
neveléstan könyvek, amelyeket népiskolai tanítók és tanítójelöltek számára gyakorlatias
céllal írtak szerzőik. A neveléstannal és az oktatástannal kapcsolatos témakörök jól
tükrözik a kor szellemiségét, a külföldi pedagógiai gondolatok megjelenését a magyar
oktatásügyben, képet adnak a szerzők módszertani nézetéről.
A dualizmus korában a népiskolai tanítók tudásának középpontjában a praktikus
pedagógia és gyermekismeret, valamint az oktatásmódszertan állt. A 19. század
második felében kialakuló népiskolai pedagógia hagyományokon alapult, és a tanítók
korábbi generációi által összegyűjtött gondolatokat és a hétköznapi gyakorlat
tapasztalatainak eredményeit foglalta magába, ami a gyakorló szakemberek tudásának
alapját adta. A népiskolai pedagógia irodalma a 19. század második felében indult
fejlődésnek, melyek között megtalálhatók a tanítóképzésben használatos pragmatikus
céllal írt pedagógiai munkák. Magyarországon a kiegyezés utáni időben Eötvös József
kultuszminiszter által elindított tanügyi modernizáció hatására egyre nőtt az igény a
tanítójelöltek, gyakorló pedagógusok és a kérdéskör iránt érdeklődő olvasók számára írt
neveléstan könyvek iránt, ennek következtében folyamatosan gazdagodott a
pedagógiai szakirodalom (Mészáros 1989). Mészáros (1989) kutatásaiból megtudható,
hogy már az 1868-ban létrehozott tankönyvbizottság tagjai is egyetértettek abban, hogy
a népiskolai tanítás hatékonyságát elsősorban a tanítók egyénisége határozza meg, de
abban is egyetértettek, hogy a tanítók és tanítójelöltek számára írt tanítói kézikönyvek is
jelentősen befolyásolták a tanítás sikerét.
A 19. századi neveléstan könyvek szerzői könyvük megírásakor, főleg külföldi
példát vettek alapul. A 20. század elején megjelenő könyvek szerzői a német munkák
mellett már az angol és francia szerzők munkáira is támaszkodtak. Ugyanakkor
felhasználták saját nevelési és oktatási gyakorlati tapasztalataikat is, valamint
figyelembe vették a tanítói szakma hétköznapi problémáit is neveléstanuk megírásakor.
Az elemzett neveléstan könyvek szövegelemzései a szerző meglátása szerint lehetővé
teszik azt, hogy megismerjük a tankönyvírók nézetét a tanítói pálya jellemzőiről, és
megvizsgáljuk a művek tanítóképének egy szűkebb területét, a népiskolai tanító
gyermekkel szembeni attitűdjét a fegyelmezés tükrében.
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2. Gyermekközpontúság a neveléstan könyvek tanítóképében
A nevelésre vonatkozó gyakorlati tanácsok feltárásához segítséget nyújtanak a
szerzők emberről, nevelésről, a nevelés céljáról, gyermekről alkotott fejtegetéseinek
vizsgálata. A művek részletesen foglalkoznak az ember antropológiai sajátosságaival,
amiből következtetéseket lehet levonni a korszak embereszményéről, arról, hogy milyen
nevelési célt követve, milyen állampolgárrá kellett a tanítónak a gyermeket nevelnie.
1. táblázat
Embereszmény és a nevelés
Évszázad
Elemzési
szempontok
Jellemző filozófiai,
pedagógiai eszmék
hatása
Embereszmény és
nevelés

19. század
− Humanizmus
− Felvilágosodás
− Keresztény
embereszmény
− Emberi tökéletesség
gondolata
− Az ember bizonyos
képességcsírákkal jön a
világra, amit nevelés útján
kell fejleszteni
− Nevelés célja:
(keresztény) embert és
polgárt formálni a
gyermekből, hasznos
állampolgárrá nevelés

20. század
− Gyermektanulmányi
mozgalom
− Empirikus gyermeklélektan
− Gyakorlatias emberismeret
− A gyermek testi, lelki
sajátosságainak ismerete,
aminek figyelembevételével
kell a gyermeket nevelni
− Nevelés célja: nemzet
számára a nemzet által való
nevelés

A 19. századi neveléstani munkák többségében a szerzők kiemelik az embert a
többi teremtett lény közül. A humanizmusra jellemző emberi tökéletesség gondolata
idéződik fel a könyvekben, amikor a szerzők az embert a teremtés koronájának tekintik,
aki a világ többi teremtményétől mind testileg, mind lelkileg számos előnyében
különbözik. A jellemzően keresztény pedagógia szellemében írt neveléstani munkákban
(Mennyey 1869; Lubrich 1878; Bárány 1896), a nevelés általános embertani alapjainak
értelmezésénél a transzcendencia és az immanencia egységét egyértelműen kifejezik a
szerzők. Nézetük szerint az ember tökéletessége révén egyszerre a földi élet és a
túlvilág tagja. Ezekben a művekben az emberről mint mérhetetlen értékekkel felruházott
teremtményről szóló magasztos hangvételű fejtegetések jelennek meg, amiről például
Lubrich Ágost a következő gondolatokat írja: „Az ember a természet és szabadság
törvényei szerint vagyis két világban, érzéki- és szellemiben él, mind a kettőben egy
magasabb azaz isteni akaratnak rendelve alája‖ (Lubrich 1878: I. 23). Az eszményi cél
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szerint az ember „rendeltetése‖ az Istenhez való hasonlóság és jámborság, Isten és az
ember közötti szeretet. „Már ha e kifejezések fogalmát elemezzük, ugy találjuk, hogy az
ember a maga rendeltetését itt a földön soha sem éri el; mert véges korlátozott lény
levén, tökélyre csak a jövőben számíthat, hol Istent szinről szinre fogja látni. Földi
feladata az, hogy rendeltetése felé örökifjú erővel törekedjék, vagyis a Megváltótól
hirdetett isteni törvények tökélyesebb valósításában szakadatlanul működjék. Mindezt
szabatosan kifejezi e két szó: keresztény tökélyesedés‖ (Lubrich 1878: I. 179).
A 19. századi könyvek többségében a tankönyvírók abból a humanizmusban
eredő és a felvilágosodás pedagógusai által újrafogalmazott felfogásból indulnak ki,
hogy az ember bizonyos képességcsírákkal jön a világra, amit nevelés útján fejleszteni
kell. Hangsúlyozzák, hogy az ember a „rendeltetését‖ csak a társadalomban, nevelés
által érheti el. A Christian Wolff-féle képességlélektan felfogásmódja tükröződik
Mennyey József munkájában, amikor a szerző az emberben rejlő „tehetségek‖
kibontakoztatásának szükségszerűségéről és lehetőségéről ír. „A teremtő adott ugyan
az embernek fönséges tehetségeket, adott ezek mindegyikéhez fejlődési s cselekvési
ingert épúgy mint a növénymagba ébrenyt; de ebben a fejlődés- és cselekvésnek, az
életnek csak lehetősége fekszik, a tettleges fejlődés- és cselekvéshez még más valami
is szükségeltetik, és e más: a tehetségekre külről jövő reáhatás, mely az ébrenyt is
felkölti‖ (Mennyey 1869: I. 23). Ezekben a gondolatokban kiemelt szerepet kap a tanító
tudatos nevelő hatása, akinek feladata a gyermekekben rejlő képességek
kibontakoztatása. Hasonló sorok olvashatók Emericzy Géza (1882) pedagógiai
könyvében. Meghatározása szerint, nevelés alatt „egy tájékozott nagykorú nevelőnek
azon kiskoru növendékre gyakorolt tervszerű behatását értjük, mely által az utóbbinak
testi-lelki tehetségei czélirányosan fejlesztetnek‖ (Emericzy 1882: 3). A szerző
Mennyeyhez hasonlóan a Wolff-féle képességlélektanra építi neveléstanát, ezért
hangsúlyozza az emberben már születésétől fogva meglévő potenciális képességek
fejlesztésének szükségességét. Nézete szerint a nevelés a gyermek testére, lelkére, az
egész emberre kiterjed. Felméri (1890); Peres (1904); Baló (1905); és Weszely (1905)
pedagógiájában már érzékelhető a korszerű néptanítói tudás egyik meghatározó
motívuma, az ember új antropológiai sajátosságaira alapozódó, gyakorlatias
emberismeret. A magasztos eszmények helyett már a pragmatikusabb célok kerülnek
hangsúlyozásra a könyvek nevelésről szóló fejezeteiben.
A szerzők a nevelés általános kérdéseinek tárgyalásánál kifejezik az ember
nevelhetőségéről vallott hitüket. A nevelésfogalmak közös tartalmi elemeként a tanító
gyermekre gyakorolt tudatos és tervszerű hatását emelik ki, amit Mennyey József a
következőképpen fogalmaz meg: „Aki a még öntehetetlen emberre (gyermekre)
szándékosan s öntudattal hat avégből, hogy testi és szellemi képességeit föléleszsze,
kifejtse s bizonyos kiszabott irányban öntékonyságra hozza, melylyel ő rendeltetését
fölismerni s elérni törekedjék, az az embert (gyermeket) neveli. Az így ható személy:
nevelő, a hatást elfogadó és öncselekvésre képesítendő személy: növendék, maga a
hatás: nevelés. A nevelő alany a nevelésben, a növendék tárgya a nevelésnek‖
(Mennyey 1869: I. 26). A 19. század második felében megjelenő könyvek, jellemzően,
duális célkitűzést határoznak meg. A gyermekből embert és polgárt kell formálni, a
gyermeket fel kell készíteni a szűkebb és tágabb közösségekbe való beilleszkedésre. A
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keresztény pedagógia szellemében írt könyvekben a szerzők végső célként a
magasabb eszmények felé való törekvést, a túlvilági lét iránti fogékonyság
felébresztését határozzák meg. Egyrészt megjelenik az eszményi cél, a túlvilági életre
való felkészülés, másrészt a nevelés „külön céljaként‖ a társadalmi életre való
felkészítés, a társadalom számára hasznos polgár nevelése. A nevelésnek tehát az a
célja, hogy a mennyországra, „Istenre és Isten országára‖ kiterjedjen, valamint a
gyermeket a nevelési cél hétköznapi realitását figyelembe véve a társas életre
felkészítse. A tanító feladata ebben a folyamatban, hogy a nevelés során a gyermek
testi és értelmi képességeit tudatosan fejlessze, annak érdekében, hogy a gyermek
képessé váljon a „rendeltetését‖ felismerni. Felméri (1890) és a 20. században
megjelenő pedagógiakönyvek közül Baló (1905); Peres (1904); és Weszely (1905) az
ember antropológiai sajátosságai változásával összefüggésben már nem a hasznos
állampolgárrá nevelésről beszél, hanem egyértelműen kifejezik a nemzet számára a
nemzet által való nevelés fontosságát, amit jól példáz Peres Sándor megfogalmazása.
„A nevelés az az öntudatos és tervszerű munka, mely a gyermeket a nemzeti
társadalom tényező tagjává alakítja‖ (Peres 1904: 3). Az új felfogás egyre inkább
szükségessé teszi a népiskolai tanító számára a gyermek testi és lelki sajátosságainak
tudományos alapokra helyezett ismeretét.
Egyes szerzők a gyermek fejlődésére gyakorolt nevelő hatások tényezőit is
számba veszik, és utalnak a nevelési színterek sokszínűségére. Így Kiss és Öreg
(1879) a természet és az embervilág hatását, Felméri (1890) a gyermek lelkére tett
hatások sokszínűségét hangsúlyozza, de hasonló gondolatok figyelhetőek meg Baló
(1905) munkájában, aki szerint a nevelés elsődleges és legfontosabb színtere a család,
amit a népiskolai nevelés is követ. Fontosnak tartja, hogy a tanító törekedjen a
családdal való együttműködésre, a gyermekek otthoni körülményeinek megismerésére.
Weszely (1905) művében figyelembe véve a gyermek fejlődésére ható spontán
tényezők szerepét, azt emeli ki, hogy a nevelői hatások között nemcsak a nevelő, a
szülők, a család és az iskola hatása értendő, hanem az „élet ezer apró, változatos
benyomása‖ (Weszely 1905: 3). A kontrollálható hatások mellett tehát a nem
ellenőrizhető hatások sorozata is hozzájárul az egyéniség kialakulásához, ezért a
nevelésnek ezeket a tényezőket is számításba kell vennie.
Az elemzett dualizmus kori neveléstan könyvekből kitűnik, hogy szerzői a
gyermeket olyan lénynek tekintik, akit a nevelés tehet emberré. Ennek megfelelően az
elérendő cél érdekében a nevelőre, a népiskolai tanítóra koncentrálnak, mivel ő ismeri a
célhoz vezető nevelési módszereket. A gyermeket a nevelés olyan alanyának tartják,
akinek sajátos szükségletei vannak. A felvilágosodás elvei mutatkoznak meg abban,
hogy a művek szerzői a gyermeket képességcsírákkal rendelkező kifejlesztendő
teremtményként kezelik. A gyermek tehát értékes lény, aki kibontakoztatásra váró
képességcsírákkal jön a világra. A gyermekközpontúság a neveléstan könyvek
tanítóképében, mint elérendő cél jelenik meg. A nevelés célja is mutatja a
gyermekszemlélet alapirányát, miszerint a gyermeket a társadalom számára önálló,
hasznos polgárrá kell nevelni, amire kutatásában Dombi (2012) is rámutat. Ennek
érdekében lényeges, hogy a tanító ne csak az ismeretek átadására törekedjen, hanem
az érzelmi nevelésre is. A tudatos nevelő-oktató munkája során viszonyuljon
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szeretetteljesen a gyermekhez, teremtsen olyan légkört, amiben a gyermek és a tanító
között közvetlen kapcsolat jöhet létre.
3. A népiskolai tanító fegyelmezéssel kapcsolatos feladatai
Az elemzett források szerzői differenciáltan mutatják be a népiskolában
alkalmazható nevelés módozatainak a lehetőségeit. Ezek között a jutalmazást és a
büntetést mint a fegyelemtartás fontos eszközeit, mértékletes alkalmazás mellett
szükségesnek vélik. Kifejezik azonban, hogy addig, amíg a tanító számára a
fegyelmezés céljából más eszköz is rendelkezésre áll, addig egyik nevelési módszerhez
sem ajánlott nyúlni. Fegyelmezésnek a szerzők azokat a módszereket nevezik,
amelyeket a tanító növendéke erkölcsös magatartásának fejlesztése céljából használ.
Kiss Áron és Öreg János (1879) szerint a fegyelmezés nem szorítkozik a nevelő
jutalmazó és büntető eljárásaira. A növendékek jellemképzésére irányuló fegyelemnek
három szakaszát különítik el: a „megelőző‖, a „kormányzó‖ és az „irányzó‖ fegyelmet. A
„megelőző fegyelem” a gyermek testi-lelki fejlődése szempontjából szükséges,
szükségleteinek kielégítésére irányuló törekvéseket jelenti. Célja a „durva és aljas
vágyak támadását‖ megelőzni, amit egyrészt a gyermek foglalkoztatásával, másrészt a
tanítói felügyelettel lehet elérni (Kiss és Öreg 1879: 130). Így magába foglalja például a
gyermek táplálását, mozgás lehetőségének biztosítását, a felnőttek munkájába
(például: kerti munka) való segítségnyújtást, a játékot, melyek biztosítása a tanító
feladata. A „kormányzó fegyelem” céljának meghatározásánál Herbart hatása fedezhető
fel, aki a nevelés három szakaszát különíti el: a kormányzást, az oktatást és a vezetést.
Az első szakasznak, a kormányzásnak, a legfőbb feladata a jelenre irányulóan az, hogy
törje meg a gyermek akaratosságát. Mivel a gyermek nem képes a morális
gondolkodásra, az összefüggések belátására, kényszerrel kell őt engedelmességre
szoktatni. Erre legalkalmasabb eszköznek az állandó „foglalkoztatást‖, az „állandó
felügyeletet‖, „parancsokat‖ és „tilalmakat‖, a „szabadságmegvonást‖ és legvégsőbb
esetben a „büntetést‖ tartja a német pedagógus (Pukánszky és Németh 1997). A
neveléstani kézikönyv szerzői a „kormányzó fegyelmezés‖ célját, Herbarttal
megegyezően, a nevelő akaratának érvényesítésében látják, mindaddig, amíg a
gyermek önálló cselekedetre képessé nem válik: „A kormányzó fegyelmezés czélja az,
hogy a növendék, mind addig nevelője akaratát teljesítse, a magáé helyett, míg csak
kellő belátásra s abból eredő cselekvésre nem birt fölemelkedni. A kormányzó
fegyelemnek tehát eszköze, de nem végczélja az engedelmesség. Csak mintegy
átmeneti rendszabály ez a növendék önálló, szabad elhatározásból eredő akaratának
megvalósítására‖ (Kiss és Öreg 1879. 133. o.). A kormányzó fegyelem eszközeként az
erkölcsi cselekvéshez szükséges „belátást‖, a „parancsot‖, az „oktatást‖, a „példát‖ és
ezek mellé a cselekvést követő „jutalmazást‖ és „büntetést‖ tartják szükségesnek (Kiss
és Öreg 1879: 133–134). A jellem alakításának harmadik szakasza az „irányzó
fegyelem‖, aminek célja előkészíteni a gyermeket az önálló döntések meghozatalára és
megteremteni az erkölcsös viselkedés alapjait. A gyermek társadalmi életre való
felkészítése megkívánja a tanítótól, hogy az erkölcsileg értékes magatartásformák iránti
pozitív beállítódást alakítsa ki a gyermekben, így ismertesse meg a gyermeket a
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következő erényekkel: barátság, szeretet, fájdalom, igazságérzet, méltányosság,
jóakarat stb.
Erdődy János (1905) neveléstanában részletesen taglalja a fegyelmezés
alapelveit. Lényeges szempontként jelenik meg pedagógiai munkájában, hogy a
fegyelmezés ne legyen se túl engedékeny, se túl szigorú. A fegyelem a gyermekben
még hiányzó erkölcsi belátást pótolja, ugyanakkor ne nyomja el, hanem fejlessze a
gyermekek szabadságát és önálló tevékenységét. A tanítótól elvárt, hogy
alkalmazkodjon a gyermek életkori sajátosságaihoz, és nevelői intézkedéseinek
sikertelenségét a saját eljárásaiban, a fegyelmezési eszközök helytelen
megválasztásában és alkalmazásában keresse. Követelmény továbbá, hogy a tanító
csak végső esetben forduljon az igazgatóhoz vagy iskolaszékhez segítségért, mivel az
tekintélyromboló hatású lehet a gyermekek előtt.
A neveléstani munkák szerzői a fegyelmezés két fő eljárását, a jutalmazást és
büntetést, részletesen tárgyalják. A jutalmazás és büntetés célját és típusait illetően sok
érdekes párhuzamot lelhetünk fel a neveléstan könyvekben. A tankönyvírók mindkét
nevelési eljárás célját a gyermek erkölcsi fejlődésének elősegítésében látják, azaz cél a
jutalmazó vagy büntető személy által közvetített értékek megerősítése, az általa
elvetettek
gyengítése.
A
két
nevelési
eljárás
tehát
magatartásés
tevékenységszabályozó funkciót tölt be. A jutalmazás célja a pozitív magatartás
kialakítása, a gyermek jó tevékenységében való megerősítésen, a „kellemes érzés‖
okozásán keresztül. A büntetésé pedig a gyermek rossz cselekedetektől való eltérítése,
és az erre való „hajlam elfojtása‖ a lelkiismeretre gyakorolt „kellemetlen‖ hatáson
keresztül. Ezt a hatást oly módon fejtik ki, hogy a jutalmazó jellegű hatások a „kellemes
érzés‖ okozásán keresztül pozitív érzelmi állapotot idéznek elő, és ennek ismételt
átélése motiválja a gyermeket a tevékenység megismétlésére. Ugyanakkor a büntetés
jellegű hatások negatív érzelmi állapotot idéznek elő, ami a negatív élmények
kerülésére, a tanító által megkívánt magatartásformák alkalmazására ösztönzik a
gyermeket.
Mindkét nevelési módszer alkalmazásának módját a magyar szerzők egy része
(Mennyey, Lubrich, Kiss és Öreg, Bárány, Erdődy, Baló) két csoportra osztja:
természetesekre és mesterségesekre. A természetes a gyermek tevékenységének
természetes következményét jelenti. Eszerint a jutalmazásnak és a büntetésnek úgy
kell tűnnie a gyermek számára, mintha az a tevékenységéből származna, illetve jó vagy
rossz tulajdonságának következménye lenne. A szerzők lényegesnek tartják a pozitív
megerősítés szerepét. Nézetük szerint a tanító személye mellett a leghatékonyabbak
azok a jutalmak, amelyek a gyermekeket a jó tettre ösztönzik, és a rossztól
visszatartják. Lubrich Ágost szerint például, „ha a jó lelkületre, jó cselekvésre való
buzdítás tekintetéből azon előnyt adjuk a növendéknek, hogy több jót tehessen,
alamizsnát osztogasson, még több embernek szerezhessen örömet; vagy ha a
kötelesség iránti hűséget valamely jeles irodalmi mű megismertetésével jutalmazzuk
stb.‖ (Lubrich 1878: II. 423). A tanító feladata, hogy rámutasson a tevékenység és a
következmény közötti ok-okozati összefüggésre. Mivel azonban a gyermek tettével a
pozitív vagy negatív következmények nem mindig járnak természetszerűleg együtt,
szükség van a „kényleges‖, azaz „mesterséges‖ módszerek alkalmazására is. A
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„mesterséges‖ jutalmazási vagy büntetési formák arra a nevelői eljárásra utalnak, amit a
gyermek tette vált ki a nevelőből. A „természetes‖ nevelési hatásokat a szerzők
előnyösebbnek ítélik meg, mint a „mesterségeseket‖.
A neveléstan könyvekben a nevelés gyakorlatára javasolt jutalmazás és büntetés
típusai nagyon gazdagok. Ebben a sokszínűségben segít bennünket eligazodni, ha
rendszerezzük a pozitív magatartásra való ösztönzés és a negatív viselkedés
gátolására szükségesnek tartott eljárások típusait, és megpróbálunk általános, a
szerzők többsége által elfogadott tételeket találni.
2. táblázat
A jutalmazás típusai
A tanító
személyiségén
keresztül ható
jutalmazás módjai
− „Tetszésnek vagy
megelégedésnek
kifejezése‖
− „Erkölcsi tettnek
megfelelő és méltó
megjutalmazása‖
− „Buzdítás‖
− „Dicsérő elismerés‖
− „Igéret‖
− „Vállveregetés‖
− „Simogatás‖
− „A gyermekkel való
elbeszélgetés a nap
vagy a hét végén‖
− „Osztályzatok‖

A gyermek
környezetén keresztül
ható
jutalmazás módjai
− „Ártatlan mulatságok
megengedése‖
− „A gyermek érdemesítése
mások szorgalma s viselete
fölötti felügyeletre‖
− „Társaságban való
megjelenés megengedése‖
− „A gyermek előléptetése
érdemesebb ülőhelyre‖
− „A gyermek előléptetése
magasabb osztályba‖
− „Érdemkönyvbe való
beírás‖
− „Kirándulások‖
− Kitüntetés: „a gyermek jó
tulajdonságainak mások
előtti elismerése‖

Tárgyi jutalmon
keresztül ható
jutalmazás módjai
− „Ajándékok‖: pl.
„darabka cukor‖,
„csemege‖, „képecske‖,
− „Apróbb játékszerek‖
− „Képes, hasznos
olvasmányok, könyvek‖

Rendszerezve a magyar neveléstan könyvekben szereplő megengedett
jutalmazás típusait, látható, hogy megtalálhatók közöttük azok a nevelési formák,
amelyek közvetlenül a tanító személyiségén keresztül hathattak a gyermek
magatartására, és a gyermeket a pozitív megerősítésen keresztül jó tevékenységre
ösztönözhették. Ugyanakkor jelen van a jutalmazás típusainak másik nagy csoportja is.
Az
ebbe
a
kategóriába
tartozó
eljárások
a
gyermekek
közösségi
tevékenységrendszerén keresztül fejthették ki a pozitív hatásukat. A távlati célja a
közösségbe való beilleszkedés elősegítése lehetett. Alkalmazásukat tekintve, a tanító
által „szabadon választott mesterséges‖ jutalom volt például a tanulók „ártatlan
mulatságokra való engedése‖, „társaságban való megjelenés engedése‖, a gyermek
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„érdemesítése mások szorgalma s viselete fölötti felügyeletre‖. A harmadik csoportba a
tárgyi jutalmak tartoznak, amelyeknél egyes szerzők esetében elvárásként jelenik meg,
az átadás ünnepélyes jellege, amivel maradandóbbá lehetett tenni a pozitív élményt.
Erre mutat példát a következő idézet is: „Az ajándékok kiosztása lehetőleg
ünnepélyesen történjék, szabályszerűen a tanév végén; s főleg arra kell ügyelni, hogy a
jutalom czéllá ne váljon‖ (Mennyey 1869: I. 136). Lubrich Ágost az ajándékozás
ünnepélyes jellegéről szóló gondolatot továbbvezetve, már a jutalmazás túlzó
jellegének hátrányára hívja fel a figyelmet: „Adjunk alkalmat a jó tanulónak magát
egyszer-másszor kitüntetni: de ne tegyük ezt gyakran, ne bálványozzuk, ne
bálványoztassuk a világgal, s még kevésbbé tartsunk oly hűhós szemfényfesztő
záróünnepélyeket, minőket civilisatoraink akartak meghonosítani köztünk. Az ily
bálványozott növendékekből még kevés jóravaló jellemet tapasztalunk kifejlődni‖
(Lubrich 1878: III. 426). Emericzy Géza (1882) nézete eltér a többi szerzőétől a témát
illetően abban, hogy a szóbeli dicséreten kívül minden külső „kitüntetést‖ kizárandónak
tart, mint például a rangfokozat szerinti ültetést, jelvények viselését, jutalom- vagy
aranykönyvbe beírást, mert a jutalmazás azt az érzést keltheti a gyermekben, hogy nem
önmaguknak neveltetnek, hanem díjazandó munkát végeznek. „Más külső kitüntetések:
rangfokozat szerint ültetés, jelvények viselése, jutalom- vagy aranykönyvbe beirás s
effélék hasonlóképen kárhoztatandók.‖, mert a jutalmazás azt az érzést keltheti a
gyermekben, hogy „nem önmaguknak neveltetnek, hanem dijaztatandó munkát
végeznek‖ (Emericzy 1882: 81).
A három kategória közül az első csoportba tartozó jutalmazás típusait ítélik meg
a szerzők a leghatásosabbnak, mivel azok elősegíthetik, hogy a gyermek azonosuljon a
követelményekkel, belsőleg elfogadja, és önmagával szembeni természetes igényként
alakítsa ki a megkívánt magatartásformát. Ezt példázza a következő idézet is: „Az
akaraterély az, melylyel a gyermeknek egykor érzelmei fölött uralkodnia, a változékony
életviszonyokon fölülemelkednie vagy ezeket hatalmába hajtania kellene. De hogy az
akarat erélyes legyen, azt a gyermekben edzeni kell‖ (Mennyey 1869: I. 138)
Mielőtt áttekintenénk a tankönyvszerzők által a tanítók számára ajánlott büntetési
formákat, érdemes figyelmet szentelni az állami népoktatási tanintézetek gondoksága
számára írott utasításnak, amely 1868. évi 38. és az 1876. évi 28. törvénycikk
végrehajtásához készült. Felhívja a tanító figyelmét, hogy törekedjen arra, hogy
intézkedéseivel próbálja megelőzni a gyermeknél a büntetést maga után vonó helytelen
tevékenységeket. Továbbá előírja a fegyelmi eljárás fokait arra az esetre, ha a „tanuló
durvaságából származó kihágásait, daczoskodását, erkölcstelen beszédeit, a mások
tulajdonának megsértésére czélzó hajlamát s több efféléket, ha a tanító egyedül (vagy a
hol több tanító működik együtt közösen) megjavítani nem tudná, az esetben az ügyet a
gondokságnál kell bejelentenie‖ (Tóth 1884).
Az 51. § a fegyelmi eljárás különböző fokait különíti el:
„1. Szeretettel és komolysággal való intés magánosan.
2. Az ily megintésre nyilvánosan való figyelmeztetés.
3. Megpirongatás magánosan.
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4. Megpirongatás nyilvánosan.
5. Székből kiállítás.
6. Tanítási óra utáni fenmarasztás éheztetés nélkül.
7. Tanítási óra utáni fenmarasztás éheztetéssel (megjegyezvén, hogy a
fenmarasztás csak nappali órákra terjedhet ki).
8. A szüléknek szó- vagy (i)írásbeli értesítése.
9. Bejelentés a gondokságnál végintézkedés végett‖ (Tóth 1884).
Ha szemügyre vesszük ezeket a büntetési formákat, látható, hogy a rangsor
egyik alapját az adja, hogy milyen széles körben kerül kifejezésre a gyermek helytelen
tevékenységének rosszallása. Így a legenyhébb forma a gyermek számára közvetlenül
személyesen közölt intés, majd ezt követi a gyermek közösség előtti figyelmeztetése,
majd a szülők és a gondnokság előtti büntetés.
Ezek alapján a tanulmány szerzője az elemzett neveléstan könyvekben
megjelenő büntetés típusait a nevelő hatások forrása szerint csoportosította. Két
kategóriát különített el: a tanító személyiségén keresztül és a gyermekek közössége
által ható büntetés módjait ismerteti. Az elsőnél a hangsúly a tanító és a tanuló közötti
személyes kapcsolatára, a tanító személyes hatására helyeződhetett. A második
csoportba sorolt büntetési eljárások vagy közvetlen a társak előtt fejthették ki
megszégyenítő hatásukat és a gyermektársakra is okító hatással járhattak, vagy
közvetett módon, a közösség révén formálhatták a gyermek személyiségét például
azáltal, hogy nem vehettek részt a társak tevékenységében. Ebbe a kategóriába
tartozik például a „gyermektársaktól való elkülönítés‖, „társaságból való kirekesztés‖,
vagy tanórák után az iskolába való „bezárás‖.
3. táblázat
A büntetés típusai
A tanító
személyiségén
keresztül ható büntetés
módjai
− „Elszomorodás‖
− „Szigorú tekintet‖
− „Rosszalló pillantás‖
− „Figyelmeztetés‖
− „Elégedetlenség
kifejezése‖
− „Szemrehányás‖
− „Rendreutasítás‖
− „Dorgálás‖
− „Feddés‖
− „Hidegség éreztetése‖
− „Közönyösség

A gyermek
környezetén keresztül
ható
büntetés módjai
− „A gyermekek eltiltása a
játéktól‖
− „Szégyenpadba ültetés‖
− „Felállítás‖
− „Padból való kiállítás‖
− „Gyermektársaktól való
elkülönítés‖
− „Hátrahelyezés
magasabb osztályból‖
− „Társaságból való
kirekesztés‖
− „Óra utáni bezárás‖ az

A tanítótól
nem
elfogadott
magatartásformák
− „A gyermek kigúnyolása‖
− „A gyermek önérzetének
megsértése‖
− „Indulatosság‖
− „Bosszúból‖, „haragból‖,
„elrettentésből‖ fakadó
büntetés
− „Örökös gáncsolás és
gyalázás‖
− „Felpofozás, puszta
kézzel, ököllel vagy bottal
fejre vagy hátba ütés,
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− „Szidás‖
− „Fenyegető ujjak‖
− „Fej rázása‖
− „Vállvonogatás‖
− „Koplaltatás‖, „Táplálék
megtagadása‖
− „Térdepeltetés‖
− „Testi fenyíték‖
− „Verés‖

iskolába
− „Kiállítás vagy
letérdeltetés a padok elé‖
− „Megfosztás a tanodai
tisztségtől‖
− „Szégyenkönyvbe való
beírás‖
− „Ülve marasztalás
munkával összekötve‖

MTTK
Subotica, 2013.

ránczigálás teljesen ki van
zárva.‖
− „Szigorúan meg van tiltva
a hajborzolás, fül
rángatása, ütés ököllel,
vonalzóval, mutatópálcával
vagy könyvekkel, ütés az
arcra vagy a fejre, ütés a
mellkasra, hátra vagy más
testrészre, a gyerek
erőszakos ráncigálása és
rázása.‖

Figyelemre méltó, hogy a magyar szerzők részletes aprólékossággal sorolják fel
az alkalmazható büntetés eszközeit és módjait. Emericzy Géza (1882) szerint például
megengedhető büntetés a „dorgálás‖, az óra utáni „bezárás‖, a testi büntetés és az
iskolából való kirekesztés, amelyek megkövetelik a tanítótól a pedagógiai tapintatot, és
a büntetések helyes alkalmazását. A „dorgálás‖ csak olyan gyermeknél szükséges,
akinél a gyengébb büntetéssel nem lehet célt elérni. Történhet négyszemközt, de az
egész tanítói testület előtt is. A bezárás főleg „megrögzött kötelességmulasztás‖ és a
szabadidő helytelen eltöltése esetén indokolt. Emericzy a legritkább és legsúlyosabb
esetekben a testi büntetést is megengedhetőnek tartja, így nevezetesen az „iskolai
társak
tettleges
bántalmazása‖,
„szándékos
hazudozás‖,
„káromkodás‖,
„szemtelenkedés‖, „az iskolai helyiségek bemocskolása‖, „az iskolai vagyon
megrongálása‖, valamint „lopás‖ esetén. Bárány Ignácz a büntetés helyesnek vélt
módozatainál erkölcsi, anyagi és testi fenyítést különböztet meg. „Erkölcsi büntetések
gyanánt alkalmazhatók a szigorú tekintet, rosszalló pillantás, figyelmeztetés, intés,
rendreutasítás, dorgálás, feddés, megszégyenítés. Az anyagi büntetés nemei lehetnek
a padból való kiállítás, bezárás vagy visszatartás az iskolában (fölügyelet mellett s a
szülők tudtával), testi fenyítés‖ (Bárány 1896: 190). Szemügyre véve a büntetési
formákat, a mai olvasó számára meghökkentő lehet néhány javasolt eljárás. Így például
a „hidegség éreztetése‖, „közönyösség kimutatása‖, „koplaltatás‖ és végső esetben a
„testi büntetés‖ alkalmazása. Ezen büntetési formák alkalmazhatóságának egyik
magyarázata lehet, hogy a büntetés formája a szerzők nézete alapján a „vétség
forrására‖ megy vissza. Így például Lubrich Ágost szerint, ha a gyermek mások játékát
ok nélkül megzavarja, meg kell tiltani a gyermekek társaságában való részvételét. A
másik magyarázatot a neveléstan könyvekben szereplő „ember nembeli
sajátosságairól‖, mai fogalomhasználattal élve a gyermek fejlődési sajátosságairól
alkotott felfogásában találhatjuk. Ennek megfelelően addig, amíg a gyermekben az
erkölcsös jellem nem alakul ki, szükség van a büntetésre annak érdekében, hogy a
nevelő a gyermek „akaratát‖ irányítani tudja. Mennyey József így erről: „Különösen az
erkölcsi akaraterély az, melynek megszilárdításán leginkább iparkodjék a nevelés,
mivelhogy sajátképpen ezen alapul az ember méltósága, s ez ad neki határozottan
kifejezett szilárd, és jó jellemet. […] Hogy a gyermek a jóban kitartó, tehát erkölcsi
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akaraterélye mindinkább szilárdabbá, edzettebbé legyen, kell: hogy a) a jóban
gyakoroltassék és a jóra szoktassék; b) erkölcsi fogyatkozásai és bajai
gyógyíttassanak‖ (Mennyey 1869: I. 139).
A fizikai büntetés iránti attitűdben már nem annyira egybecsengő a szerzők
álláspontja, mint a jutalmazással kapcsolatban. A büntetések között a 19. században
megjelent neveléstan könyvekben, végső esetben szükséges eljárásként jelenik meg a
testi fenyítés alkalmazása. Erre mutat példát Bárány Ignácz (1896) munkája. A
módszertani kérdések tárgyalásánál a szerző végső esetben megengedhető eljárásnak
tartja a verést, amennyiben azt a tanító „érett megfontolással‖ alkalmazza. Ugyanakkor
felsorakoztatja a nem kívánatos büntetési eszközöket is, miszerint bottal, kötéllel, szíjjal
tilos a gyermeket büntetni, valamint pofozni, hajánál vagy fülénél fogva rángatni, hátbavagy fejbeverni (Bárány 1896). Az iskolai verés eszközeinek leírásánál, a szerző a
korabeli gyakorlatból indulhatott ki, és ezzel mintegy az iskolai élet belső világába
enged betekintést. A testi büntetés a század során végig a nevelői repertoár fontos
része marad. Az elemzett források esetében, a 20. század első felében kiadott magyar
pedagógiai munkákban azonban változás érhető tetten a testi büntetést illetően, mivel
annak iskolai alkalmazását a szerzők már helytelennek tartják. Így Peres (1904), Baló
(1905) és Weszely (1905) elítéli a tanító által alkalmazott verést. Baló József (1905)
például egyértelműen kifejezi, hogy míg a család számára bizonyos helyzetekben
alkalmazható, addig a tanító számára tiltott a testi büntetés: „A tanító ne verekedjen,
mert az ő viszonya a gyermekkel más és ebben a verés rossz oldalai emelkednek ki,
nem pedig a jó következmények, így pedig csak tovább folytatná az iskola azt, amit
műveletlen szülők és társadalom kezdeményeztek, ahelyett, hogy finomságra törne. A
tanító ne verekedjen először azért se, mert nem szabad és fegyelmi eljárást idézhet elő
maga ellen. Végül azért se, mert visszaadhatják neki, testileg is, törvényszék elé is
idézhetik, amire napjainkban szintén vannak esetek‖ (Baló 1905: 54). Weszely Ödön
(1905) kifejezetten tilt mindenféle, akár kézzel, akár eszközzel történő testi büntetést,
ami fájdalmat okoz a gyermek számára, mint hajhúzás, fülhúzás, lábujjhegyre állítás,
kezek levegőben tartása, térdelés, éheztetés stb. „A tanító sohase alkalmazzon testi
büntetést. Ezzel nem használ sem a tanulónak, sem az iskolának, sem önmagának. […]
a szülők, akik előtt a gyermek kedves, még akkor sem hajlandók a verést megengedni,
ha maguk kegyetlenül is bánnak vele, s így a tanítóban gyermekük üldözőjét,
megbántóját látják‖ (Weszely 1905: 26). Ezekből a sorok azt érzékeltetik, hogy a
gyakorlatban a fegyelmezéssel kapcsolatban a 20. század elején továbbra is a
hagyományos, testi büntetést elfogadó pedagógiai szemléletmód érvényesült.
A 19. századi neveléstan könyvekben a büntetés típusaival, alkalmazásuk
körülményeivel foglalkozó fejezetek tartalmában és hangvételében sajátos
ellentmondás figyelhető meg a bevezető részben megfogalmazott „emberi
tökéletesség‖ gondolatával, amire korábban már Pukánszky (2005) a neveléstani
kézikönyvek alapján végzett kutatásában is rávilágít. Arra a megállapításra jut, hogy a
tankönyvek bevezető részei mintha nem is ugyanazon lény nevelését taglalnák, mint
akire – többnyire a könyvek végén található – gyakorlati nevelési módszerek és
tanácsok vonatkoznak, amelyek kirívóan eltérnek az emberről szóló általános
fejtegetések alaphangjától. A 20. század elején megjelenő magyar neveléstan
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könyvekben oldódni látszik ez az ellentmondás. Az ember új antropológiai
sajátosságaira alapozódó pragmatikus emberismeret és a nevelés gyakorlatára hatni
kívánó gyakorlatias tanácsok nagyobb összhangot mutatnak. Felméri (1890), továbbá a
20. századi Peres (1904), Baló (1905) és Weszely (1905) munkájában már nyoma sincs
az emberről való magasztos hangvételű értekezésnek. Neveléstanukban sokkal inkább
a gyermek egyéni sajátosságainak tudományos alapokra helyezett megismerésére
helyezik a hangsúlyt. Ez meghatározta a tanító nevelési módszereit, ami a testi fenyítés
alkalmazását kizárttá tette. Ez érdekes azért is, mert hazánkban az 1905-ös népiskolai
tanterv előírása szerint az erkölcsi nevelés érdekében a testi büntetés alkalmazása
„általában mellőzendő‖, annak tiltásáról viszont még nem olvashatunk. Pukánszky
(2005) vizsgálatából megtudható, hogy egyes 20. századi pedagógiai irodalmakban a
testi büntetés alkalmazásának tematikája tovább él, amiben továbbra is szélsőséges
véleményeket lehet találni a veréssel kapcsolatban. Ezt példázza Sachse, egy német
szerző, aki A testi büntetés története és elmélete című könyvében magabiztosan
deklarálja a testi fenyíték szükségességét.
4. Befejezés
Az ember általános és specifikus sajátosságaival kapcsolatos fejezetek
elemzései alapján képet kaphattunk arról, hogy a szerzők szerint a tanítónak milyen
nevelési célt követve, milyen állampolgárrá kellett formálnia a gyermeket. A szerzők az
embereszményből kiindulva határozták meg nevelés-definíciójukat, ami alapján
részletesen ismertetik a tanító fegyelmezési eljárásával szemben támasztott
elvárásokat. Bizonyítást nyert, hogy a szerzők a nevelés hatékonyságának feltételét a
tanítói hivatásra alkalmas tanítóban látták. Megállapítható, hogy a századfordulón kezd
egyre elfogadottabbá, általánosabbá válni az a nézet, miszerint nem minden gyermek
azonos, így a nevelés és oktatás során figyelembe kell venni az életkori, a nembéli és
az egyéni sajátosságokat. Ebből adódóan a századfordulón a népiskolai tanító új
feladataként jelent meg a gyermekről mint individuumról szóló tudományosan
megalapozott ismeretanyag, valamint a tapasztalaton alapuló elmélet ismerete, azaz a
pszichológiai tájékozottság, ami megkülönböztette a tanítót a gyermek elsődleges
nevelőjétől, az édesanyák „naturalista‖ nevelésétől. Elvárták, hogy a tanító empirikus
alapokra helyezve ismerje meg a reá bízott gyermekeket a pszichológia módszereivel,
vegye figyelembe az egyéni különbségeket a módszerek megválasztásában, a
gyermekek fegyelmezésében.
A neveléstan könyvek szerzői a jutalmazást és büntetést mint fegyelmezési
eszközöket pedagógiai értékük miatt a mértékletes alkalmazás mellett ösztönző
erejénél fogva szükségesnek tartották. Mindkét eljárás használata a tanítótól
megkövetelte a tudatosságot és megfontoltságot, szem előtt tartva, hogy a jutalom és a
büntetés is csak eszköz, a cél pedig a javítás. Amennyiben a cél nem érhető el, úgy
egyik eszköz alkalmazása sem helyes. A szerzők az iskolai fegyelem és a tanító
személyisége között szoros összefüggést feltételeztek. A jutalmazás és büntetés
kérdésével a neveléstankönyvek szerzői mélyrehatóan foglalkoztak, ez alól kivételt
képez Peres (1904) munkája, amely az előző művekkel ellentétben nem nyújt külön
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fejezetben
részletesen
kidolgozott
módszertant,
hanem
elsősorban
az
igazságszolgáltatás alfejezeten belül, a hétköznapi pedagógia gyakorlatából kiindulva,
kritikát fogalmaz meg. A büntetés kérdésénél sokkal inkább a gyakorlati problémákra
hívja fel a figyelmet, minthogy részletes módszertant nyújtana annak alkalmazásához. A
könyvek szerzői a két nevelési eszköz céljának, a gyermek tetteinek
következményeként érzelmek előidézését, az ok okozati összefüggés megértetését, az
akarat alakítását, azaz az erkölcsös viselkedés fejlesztését tartják.
A 20. század elején megjelenő neveléstan könyvek alapján érezhető a
szemléletváltás az emberről, a gyermekről való gondolkodásban, ami már a filozófiai,
eszményi célkitűzések helyett a gyermekre nagyobb figyelmet fordít, és új tanítói
feladatokat követel meg a gyermekek fegyelmezésével kapcsolatban. Ugyanakkor a
neveléstani munkákban érezhető egyfajta kritikus szemlélet a korabeli nevelési
gyakorlattal szemben, amikor a szerzők például arról írnak, hogy a tanítók nem
rendelkeznek kellő ismerettel az ember „rendeltetéséről‖, a gyermekről, a népiskola
feladatáról, továbbá gyakran rosszul választják meg nevelési módszereiket és
helytelenül alkalmazzák azokat.
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Milenović Ţivorad: OCENA KAO SREDSTVO MOTIVACIJE UĈENIKA MLAĐEG
ŠKOLSKOG UZRASTA U UĈENJU
UĈITELJSKI FAKULTET U PRIZRENU, SRBIJA
zivorad.milenovic@pr.ac.rs
Saţetak
Sredstva motivacije uĉenika mlaĊeg školskog uzrasta su brojna. Jedno od
najĉešće pominjanih je ocena uĉenika. U tradicionalnoj osnovnoj školi, ocenjivanje je
sredstvo za procenjivanje znanja uĉenika i za utvrĊivanje i prikazivanje njihovog
uspeha, odnosno neuspeha u uĉenju. U ovakvom se pristupu uglavnom zanemaruje
osnovno suštinsko znaĉenje ocenjivanja – mogućnost da se postigne što bolja
organizacija i realizacija nastave i uĉenja. Nisu retki ni sluĉajevi da ocena nije u funkciji
motivacije uĉenika mlaĊeg školskog uzrasta u uĉenju. Da bi se utvrdilo da li i u kojoj
meri u današnjoj osnovnoj školi ocena predstavlja sredstvo motivacije uĉenika mlaĊeg
školskog uzrasta u uĉenju, u drugoj polovini 2011. godine, sprovedeno je istraţivanje na
uzorku od 128 uĉitelja osnovnih škola na podruĉju Grada Niša koje je prikazano u ovom
radu. Podaci prikupljeni istraţivanjem obraĊeni su delimiĉnom korelacijom.
Istraţivanjem je utvrĊena jaĉina korelacije izmeĊu rezultata na skali procena uĉitelja o
sredstvima motivacije uĉenika u uĉenju i skali procena uĉitelja o oceni kao sredstvu
motivacije u uĉenju uz uklanjanje remetilaĉkog uticaja ocenjivanja u mlaĊim razredima
osnovne škole. Nakon uklanjanja uticaja društveno poţeljnih odgovora, utvrĊena je jaka
pozitivna delimiĉna korelacija (r=0,227, n=128, p>0,05). PoreĊenja sa izraĉunatom
korelacijom nultog reda (r=-0,636) pokazala su da uklanjanje uticaja društveno poţeljnih
odgovora znaĉajno utiĉe na jaĉinu veze izmeĊu posmatranih promenljivih.
Kljuĉne reĉi: motivacija, sredstva motivacije uĉenika u uĉenju, ocenjivanje, ocena kao
sredstvo motivacije uĉenika u uĉenju.

EVALUATION AS A MEANS OF MOTIVATION JUNIOR SCHOOL AGE IN
LEARNING
Abstract
Methods of motivation junior school age are numerous. One of the most
frequently cited estimate of the students. In a traditional elementary school, assessment
is a means of assessing students' knowledge and to determine and display their
success or failure in learning. In this approach largely ignores the basic essential
meaning of assessment – the ability to achieve a better organization and teaching and
learning. Cases are not rare either to score unavailable motivation junior school children
in learning. To determine whether and to what extent today's elementary school, grade
represents a motivational junior school age children in learning, in the second half of the
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2011th year, the survey was conducted on a sample of 128 teachers in primary schools
in the city of Nis, which is presented in this paper. Data collected by the survey were
analyzed partial correlation. We got the strength of correlation between the scores on
the scale to the teachers about the means of students' motivation in learning and scale
estimates of teacher evaluation as a means of motivation in learning, with the
elimination of distortionary impact assessment in the elementary grades. After removing
the influence of socially desirable responses, was found a strong positive partial
correlation (r = 0.227, n = 128, p>0.05). By comparison with the calculated zero-order
correlation (r = -0.636) showed that removing the impact of socially desirable responses
significantly affect the strength of the observed variables.
Keywords: motivation, resources motivations students in learning, assessment,
evaluation as a means to motivate students in learning.

1. Uvodna razmatranja
Uĉenje je u predmetnosti brojnih nauka i njihovih disciplina. Ipak uĉenjem se
najduţe i najtemeljnije bavi nauĉna disciplina pedagogije didaktika. U didaktici se pod
uĉenjem podrazumeva trajnije menjanje ponašanja pod uticajem steĉenog iskustva,
veţbi i praktikovanja. Za razliku od uopštenog shvatanja uĉenja, školsko uĉenje se
definiše kao „...usvajanje znanja, veština i navika‖ (Potkonjak, 1996:519). Pored
pedagogije, uĉenjem se u velikoj meri bavi i psihologija, odnosno njena disciplina
pedagoška psihologija. Ono je njen jedan od centralnih i globalnih predmeta. No bez
obzira na to, u pedagoškoj psihologiji, kao uostalom i u psihologiji uopšte, uĉenje nije
shvaćeno samo kao školsko uĉenje, već ono predstavlja mnogo širi pojam. Pod
uĉenjem se podrazumeva menjanje individue koja je posledica iskustva, a ne
sazrevanja ili razvoja individue. Ili, kako navodi Ţarko Trebješanin „...uĉenje je relativno
trajna promena u doţivljavanju i ponašanju organizma nastala pod dejstvom
individualnog iskustva‖ (2001: 515). S tim u vezi i postoje razliĉite vrste uĉenja: uĉenje
celine, uĉenje deo po deo, uĉenje identifikacijom, uĉenje imitacijom, uĉenje lavirinta,
uĉenje pokušajima i pogreškama, uĉenje po modelu, uĉenje razlika, uĉenje uloga,
uĉenje uslovljavanjem i uĉenje uviĊanjem (Trebješanin, 2001: 515-516). U zavisnosti od
okolnosti pod kojima se odvija, uĉenje moţe biti namerno, planski i sistematski
organizovano (formalno i neformalno uĉenje i obrazovanje) i nenamerno, spontano,
odnosno sluĉajno uĉenje (informalno uĉenje).
Na uĉenje utiĉu brojni faktori subjektivne i objektivne prirode. Jedan od
znaĉajnijih i/ili najznaĉajniji faktor uspešnog uĉenja jeste motivacija za uĉenje. Da bi
neke nastavne sadrţaje uĉenik uspešno nauĉio nije dovoljno da ga samo ponavlja, već i
da sebi postavi cilj da to i nauĉi. Uoĉljivo je da je postojanje namere uĉenika da se
nešto nauĉi koje je prethodno sebi oznaĉio kao znaĉajno i potrebno, veoma vaţan
element u školskom uĉenju. U takvim okolnostima motivacija u školskom uĉenju dobija
na znaĉaju. Najznaĉajniji problem motivacije u školskom uĉenju je traţenje odgovora na
kljuĉno pitanje koje se odnosi na moguće naĉine motivacije uĉenika u uĉenje. Pored
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cilja ili namere uĉenja koji je već pomenut, najznaĉajnija sredstva motivacije uĉenika u
uĉenje su: 1) interesovanje, 2) prijatnost, neprijatnost i stav prema gradivu, 3) stepen
aspiracije, 4) rok, 5) poznavanje rezultata, 6) pohvala i pokuda, 7) saradnja i takmiĉenje
i 8) ocena.
2. Problem istraţivanja
U današnjoj školi u kojoj se nastava i dalje odvija na tradicionalan naĉin, ocena je
koja je i dalje kljuĉni pokazatelj uspeha odnosno neuspeha uĉenika u uĉenju. Problem
ovog istraţivanja je ocena kao sredstvo motivacije uĉenika mlaĊeg školskog uzrasta
osnovne škole u uĉenju. Razvoj osnovne škole od perioda njenog formiranja pa do
danas opterećen je mnogobrojnim teškoćama materijalne, a u dobrom delu i kadrovske
prirode. Nedovoljna opremljenost škola i nestruĉno korišćenje postojećih nastavnih
sredstava, jedan je od razloga da se u nastavno-vaspitnom procesu favorizuje
uprošćena šema koja podrazumeva izlaganje gradiva – pamćenje podataka – provera
koliĉine zapamćenih podataka sa finalnom grafiĉkom oznakom, odnosno ocenom. Tok
nastavnog procesa u osnovnoj školi podrazumeva preparativnu, operativnu,
verifikativnu i aplikativnu fazu nastavnog rada. Ocenjivanje je deo verifikativne faze
nastavnog procesa i podrazumeva završni deo procesa proveravanja. Ustanovljeni nivo
obrazovnih postignuća uĉenika mlaĊeg školskog uzrasta u osnovnoj školi ima dvojaku
funkciju: 1) omogućuje uĉitelju dobijanje podataka o tome koliko uspešno uĉenici stiĉu i
koliko uspešno vladaju odreĊenim nastavnim sadrţajima i 2) pruţa uĉitelju povratnu
informaciju o svom radu, koja ima za cilj modifikovanje i unapreĊenje sopstvenog rada i
obrazovnog procesa uopšte.
O ocenjivanju postoje razliĉita shvatanja. Prema Milanu Matijeviću „...ocjenjivanje
je dodjeljivanje odreĊene ocjene za postignute rezultate uĉenika, odnosno razvrstavanje
uĉenika u odreĊene kategorije prema postignutim rezultatima u uĉenju i dogovorenim
kriterijima‖ (2004: 12). Ima i shvatanja po kojima je „...vrednovanje uĉeniĉkih postignuća
sustavno procjenjivanje uĉenika i procesa u ostvarivanju postavljenih naĉela i ciljeva
kurikuluma‖ (Cindrić i sur., 2010: 212). Ovakvi pristupi ocenjivanju uglavnom su u
saglasnosti sa shvatanjima predstavnika slobodne škole i slobode u vaspitanju i
obrazovanju i predstavnika individualne pedagogije s kraja 19. i poĉetkom 20. veka. Oni
su uvideli da u školi „...dete uĉi da bi bilo pokorno svojoj školi, moralno prema svom
krugu drugova, isto tako kasnije prema svom univerzitetu, svome korpusu, svome uredu
– to nauĉi prije nego da bude iskreno prema svojoj sopstvenoj svesti, svom vlastitom
osećaju praviĉnosti i svojim sopstvenim iluzijama‖ (Kaĉapor, 2003: 41-42). Polazeći od
ovih shvatanja, tragalo se za novom - školom budućnosti. Paralelno se tragalo i za
novim nastavnim modelima, pa i modelima ocenjivanja. U takvoj školi, s jedne strane
svrha nastave se ne bi trebala sastojati u ispitima i svedoĉanstvima, nego da uĉenici
sami i iz prve ruke postignu svoje znanje, da dobiju svoje utiske, do prodru do svojih
duševnih uţivanja, umesto što ih kao sada dobijaju preko interesantnog ĉesto puta
labavo saslušanog i brzo zaboravljenog predavanja uĉitelja iz nekoliko predmeta
svakoga dana. Sa druge strane, zadaci uĉitelja su da „...za svaki nastavni predmet
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prirede konkretizirane i operativne ciljeve iz kojih je vidljivo što uĉenici trebaju uĉiti,
odnosno nauĉiti tijekom sudjelovanja u nastavnim aktivnostima (atijević, 2004: 25).
Stoga se zadnjih decenija sve uĉestalije ispoljava kritiĉki odnos prema fetišizaciji ocena
zbog mnoštva, pre svega, subjektivnih faktora koji prate ocenjivanje. Razlozi su dvojaki.
S jedne strane, uĉitelj daje ocene prema individualnoj proceni vaţnosti pojedinih delova
nastavne graĊe. Sa druge, ocenjivanje moţe zavisiti od opšteg ocenjivaĉkog stava
uĉitelja, od raspoloţenja uĉitelja u momentu ocenjivanja, od govornih sposobnosti
uĉenika, od prethodnog znanja i renomea uĉenika, od pola, trenutnog izgleda i
emocionalnog stanja uĉenika (Ivanović, 2010).
Ocena je sredstvo koje sluţi za procenjivanje znanja uĉenika i za utvrĊivanje i
prikazivanje njegovog uspeha u uĉenju. Polazeći od brojnih shvatanja (Milenović i sar.,
2011; Kornetov, 2003; Borodovskaя i sar., 2004; Vigman, 2005; Cenić, 2000), odlike
dobrog ocenjiva su: objektivnost, blagovremenost, jasnoća, uĉestalost, javnost i
raznovrsnost. Osnovno suštinsko znaĉenje ocenjivanja je „...mogućnost da se postigne
što bolja organizacija i realizacija uĉenja, a to je ujedno i najveće opravdanje za
ocenjivanje‖ (Krulj i sar., 2003: 326). Ocenjivanje ima više funkcija. Najĉešće su: a)
ostvaruje svoju funkciju u odnosu na neposredne subjekte nastavnog rada i ima
psihološki efekat na uĉenike, uĉitelje, na roditelje uĉenika i na širu društvenu sredinu, b)
uĉenik preko ocene dobija povratnu informaciju o postignutim rezultatima u uĉenju, c)
za uĉenika ocena je sredstvo motivacije na uĉenje i d) dobra ocena podstiĉe uĉenika na
još bolji rad, a slabija ocena ukazuje uĉeniku da treba nešto da promeni u svom radu i
uĉenju.
U zavisnosti od istorijskih okolnosti, primenjuju se razliĉiti sistemi ocenjivanja
rada, uspeha i razvoja uĉenika u svetu. U SAD-u primenjuju se skale ocena od 1 do 5,
ili sistem bodovanja od 0 do 100. U Rusiji se primenjuje jedinstven sistem ocenjivanja
sa skalom od 1 do 5. U Nemaĉkoj se sprovodi ocenjivanja korišćenjem skale od 1 do 5,
pri ĉemu je ocena 1 najviša. U Velikoj Britaniji vrednovanje je na skali od 0 do 100
poena. U Italiji, uĉitelji ocenjuju uĉenike prema numeriĉkoj skali od 0 do 10 poena, pri
ĉemu su od 0 do 5 negativni, a od 6 do 10 pozitivni. U Francuskoj je ocenjivanje na skali
koja ima vrednosti od 0 do 20 poena. Od 0 do 10 su negativni, a od 11 do 20 pozitivni
poeni. U Belgiji se ocenjivanje sprovodi polaganjem razrednih ispita. Ocenjivanje u
Švajcarskoj je brojĉano od 1 do 6, pri ĉemu su ocene 1 i 2 negativne, a ostale su
pozitivne. Nastavnici u Danskoj ocenjuju sa 15 ocena od kojih su dve negativne. U
Švedskoj je ocenjivanje još specifiĉnije. Temelji se na „...pismenom i usmenom
ispitivanju sa skalom od sedam ocena u rasponu od 0 do 3‖ (Cenić, 2000: 23). Ocene
su oznaĉene slovima: 0 (C) – potpuno nedovoljan, 0,5 (BC) – nedovoljan, 1 (B) –
dovoljan, 1,5 (Ba) – zadovoljava, a 2,5 (a) – vrlo dobar i 3 (A) – odliĉan.
Prema subjektivnim faktorima od kojih zavisi ocenjivanje, mogu se definisati neke
odlike lošeg ocenjivanja u mlaĊim razredima osnovnih škola u Srbiji. Najĉešće su: a)
ocenjivanje dovodi do nelojalne konkurencije meĊu uĉenicima; b) uĉitelji uglavnom daju
odliĉne i vrlo dobre ocene kako bi njihovo odeljenje bilo uspešnije od drugih odeljenja;
c) ocene nisu realne zato što za svakog uĉenika interveniše neko od kolega ili prijatelja;
d) uĉitelji koji ne pristaju na intervencije svojih kolega predmet su omalovaţavanja i
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ogovaranja u kolektivu i e) pri ocenjivanju uĉiteljima je vaţnije ko su roditelji uĉenika
nego li koliko su uĉenici nauĉili i mnogi drugi.
3. Metodologija istraţivanja
Cilj istraţivanja je identifikacija procena uĉitelja o oceni kao sredstvu motivacije
uĉenika mlaĊeg školskog uzrasta u uĉenju. Za prikupljanje podataka konstruisane su
dve trostepene skale Likertovog tipa sa po 10 tvrdnji i skalom intenziteta saglasnosti: a)
slaţem se, b) nisam siguran-a i c) ne slaţem se, ĉije su metrijske karakteristike
ispitivane na samom istraţivanju kada je i izvršena delimiĉna korekcija skalera. One su:
1) Skala procena uĉitelja o sredstvima motivacije uĉenika mlaĊeg školskog uzrasta u
uĉenju (Skaler – PU-SMUMŠUU) i 2) Skala procene uĉitelja o oceni kao sredstvu
motivacije uĉenika mlaĊeg školskog uzrasta u uĉenju (Skaler – PU-OSMUMŠUU). Oba
skalera primenjena su u drugoj polovini 2011. godine na uzorku od po 128 uĉitelja
zaposlenih u osnovnim školama na podruĉju Grada Niša.
4. Rezultati istraţivanja
Rezultati istraţivanja prikazani su tabelarno prema podacima dobijenim
delimiĉnom korelacijom.
Tabela 1
Korelaciona matrica (Correlations)
Kontrola promenljivih

none-a

Ukupno: PUSMUMŠUU

Znaĉaj
korelacije

Ukupno: PUOSMUMŠUU

Znaĉaj
korelacije

Ukupno:
ocenjivanje

Znaĉaj
korelacije

Ukupno: PUSMUMŠUU

Znaĉaj
korelacije

Ukupno: PUOSMUMŠUU

Znaĉaj
korelacije

ocenjivanje

PUSMUMŠUU
1,000
.
0
,636
,000
128
-,748
,000
156
1,000
.
0
,228
,05
155

PUOSMUMŠUU
,636
,000
128
1,000
.
0
-,707
,000
156
,228
,05
155
1,000
.
0

ocenjivanje
-,743
,000
128
-,717
,000
128
1,000
.
0
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Pirsonovom linearnom korelacijom dve promenljive od interesa (sredstva
motivacije uĉenika mlaĊeg školskog uzrasta u uĉenju i ocena kao sredstvo motivacije
uĉenika mlaĊeg školskog uzrasta u uĉenju) u momentu kada nije bio uklonjen uticaj
remetilaĉkog faktora (ocenjivanje), uraĉunat je koeficijent korelacije koji je imao
vrednost 0,636. Rezultati preliminarne analize su dokazali da pretpostavke normalnosti,
linearnosti i homogenosti varijanse nisu narušene. Delimiĉnom korelacijom, nakon što je
remetilaĉki faktor (ocenjivanje) uklonjen, izraĉunata je nova jaĉina korelacije koja iznosi
0,224 (Tabela 1). Dakle, nakon uklanjanja uticaja ocenjivanja uĉenika mlaĊeg školskog
uzrasta, utvrĊena je jaka pozitivna delimiĉna korelacija izmeĊu doprinosa sredstava
motivacije uĉenika u uĉenju i doprinosa ocene kao sredstva kojim se u nastavi iskazuje
uspeh odnosno neuspeh uĉenika u uĉenju (r=0,228, n=128, p>0,05). Pri tom, visoki nivo
opšteg uspeha uĉenika mlaĊeg školskog uzrasta u uĉenju posredstvom sredstava
motivacije za njihovo uĉenje, prate niski nivoi uticaja ocene kao sredstva motivacije
uĉenika mlaĊeg školskog uzrasta u uĉenju. Uoĉljivo je da se jaĉina korelacije znatno
smanjila (od 0,636 do 0,228). Nakon uklanjanja uticaja društveno poţeljnih odgovora,
odnosno remetilaĉkog uticaja ocenjivanja kao pokazatelja uspeha odnosno neuspeha
uĉenika mlaĊeg školskog uzrasta u uĉenju, utvrĊena je jaka pozitivna delimiĉna
korelacija (r=0,227, n=128, p>0,05). PoreĊenja sa izraĉunatom korelacijom nultog reda
(r=-0,636) pokazala su da uklanjanje uticaja društveno poţeljnih odgovora znaĉajno
utiĉe na jaĉinu veze izmeĊu posmatranih promenljivih.
Prema iznesenim raspravama problema ovog istraţivanja, utvrĊeno je da uĉitelji
uglavnom imaju ujednaĉen stav o ocenjivanju kao delu verifikativne faze nastavnog
procesa u mlaĊim razredima osnovne škole. To je u saglasnosti sa komparativnim
istraţivanjem ocenjivanja u Srbiji, Hrvatskoj i Republici Srpskoj sprovedenom 2011.
godine. Mada su pretpostavke ovog istraţivanja upravo bile zasnovane na utvrĊivanju
rezultata koji će pokazati da ocena nije neophodna u osnovnoj školi, upravo je utvrĊeno
suprotno, da nastavnici i uĉitelji procenjuju da je ocenjivanje i dalje potrebno u osnovnoj
školi i da ima vaspitnoobrazovnu efikasnost, što je bilo karakteristiĉno za sve tri drţave
(Milenović i sar., 2011). Prikazani rezultati istraţivanja i tradicionalna nastava koja i
dalje podrazumeva dominantnu ulogu uĉitelja u nastavi, ukazuju da i dalje prevladava
shvatanje o znaĉaju i potrebi ocenjivanja. To potvrĊuje ranije pretpostavke da se u školi
uĉi za školu i za ocene a ne za potrebe individue i njihov praktiĉni ţivot i rad u
društvenoj sredini (Malafй, 2009; Osmolovskaяb, 2008; Grgin, 1986). I dalje dominira
razredno-predmetno-ĉasovni sistem nastave koji kao parametar uspeha u uĉenju i
napredovanju uĉenika podrazumeva ocenu (Kaĉapor, 2003: 82-92). Ocenjivanje u u
mlaĊim razredima osnovne škole osim pozitivnih naĉela koja se primenjuju:
objektivnost, blagovremenost, jasnoća, uĉestalost, javnost i raznovrsnost (Efremov,
2010; Ficula, 2010; Milenović i sar., 2010; Volkova, 2007), ima i brojne nedostatke koji
su prvenstveno povezani sa nedoslednošću uĉitelja pri ocenjivanju uĉenika.
Polazeći od ovih ĉinjenica, u ovom istraţivanju primenjen je statistiĉki postupak
delimiĉna korelacija, zato što se smatralo da uĉitelji bez obzira na svoje procene,
uglavnom daju oĉekivane odgovore po kojima je ocena pokazatelj uspeha odnosno
neuspeha uĉenika mlaĊeg školskog uzrasta u uĉenju. Namernim uklanjanjem
ocenjivanja kao remetelaĉkog faktora, što ovaj statistiĉki postupak dopušta, upravo je
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utvrĊeno da ocena nije merilo uspeha odnosno neuspeha uĉenika mlaĊeg školskog
uzrasta u uĉenju. Rezultati dobijeni ovim istraţivanjem, u saglasnosti su sa shvatanjem
Elen Kej (2000) koja još poĉetka 20. veka ukazala na ocenjivanje kao remetilaĉki faktor
uĉenja uĉenika. Pored toga, pozitivna praksa ocenjivanja ili bolje reĉeno nastave bez
ocenjivanja u SAD-u i pre svega u Švedskoj, ukazuje da je uĉenje u mlaĊim razredima
osnovne škole efikasnije ako su deca rasterećena ocenama. To je znaĉajno i za uĉitelja
zato što mu više vremena ostaje da se posveti planiranju, organizaciji i realizaciji
nastave i uĉenja uĉenika mlaĊeg školskog uzrasta u osnovnoj školi.
Zakljuĉak
Školsko uĉenje uĉenika mlaĊeg školskog uzrasta u osnovnoj školi predstavlja
proces sticanja znanja, veština i navika. Zavisi od brojnih faktora koji pozitivno ili
negativno utiĉu na njega. Uĉenje je najefikasnije ako uĉenik ima cilj, odnosno jasnu
nameru i potrebu da nešto nauĉi. Pored cilja, pominju se i ostala sredstva motivacije
uĉenika u uĉenju. Jedno od pominjanih je i ocenjivanje uĉenika kao osnovno merilo
uspeha odnosno neuspeha uĉenika u uĉenju. U teorijskom pristupu problemu
istraţivanja utvrĊeno da i dalje postoji praksa ocenjivanja uĉenika mlaĊeg školskog
uzrasta i da ocene predstavljaju osnovno merilo uspeha odnosno neuspeha uĉenika
mlaĊeg školskog uzrasta u uĉenju. Pored tog ni uĉitelji ne sumnjaju u opravdanost
ocenjivanja i vaspitnoobrazovnu efikasnost ocene. U empirijskom delu istraţivanja je
meĊutim utvrĊeno da izmeĊu sredstava motivacije uĉenika mlaĊeg školskog uzrasta na
uĉenje i ocenjivanja kao sredstva motivacije i merila njihovog uspeha odnosno
neuspeha u uĉenju, nakon uklanjanja remetilaĉkog uticaja ocene, postoji pozitivna
korelacija. Zakljuĉak je da ocena ne predstavlja uvek merilo uspeha odnosno neuspeha
uĉenika u uĉenju i da nije uvek efikasno sredstvo motivacije uĉenika mlaĊeg školskog
uzrasta u uĉenju u osnovnoj školi.
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Összefoglaló
Ahogy népszerű a paleolit diéta, úgy divatos irányzat manapság az evolúciós
pszichológia is, amely az emberi viselkedések, motiváció evolúciós adaptációs
környezethez való alkalmazkodásával foglalkozik - valamint azzal, hogy az ebből
származó automatikus mechanizmusaink hogy jelennek meg kulturálisan átalakított
környezetünkben. Mindennapi kihívásaink nagy része az e kettősségben bent rejlő
feszültségből fakad, feloldásuk éppúgy származhat biológiai lényünk felé való
közeledésből, mint annak elfogadásából, hogy az élet iskolája kemény, s kulturális,
társadalmi közegünkben való sikeres léthez szükség van bizonyos jártasságok,
attitűdök elsajátításához. Ennek terepe, kulturális közege maga az iskola, amely a
társadalom egyszerűsített modellje, gyermekeink szociális fejlődésének tere.
Tevékenyen részt veszünk e kettősség fenntartásában. Vágyunk az egyszerű és
átlátható életre, miközben bonyolult társadalmat alkotunk, hiszen több millió éves
genetikai programokat öröklünk, miközben a jelen adott viszonyai közt versenyzünk
egymással a sikerességért és az ezzel járó társadalmi előnyökért: az egészségért, s
mindenekelőtt a szaporodási lehetőségekért. A kétfelé húzás eredménye az eltérő
motivációk egymásnak feszülése, aminek eredője a figyelmi és fegyelmi problémák, s
mindaz, ami konferencia tematikájával kapcsolatban hiányosságként oly sokszor a
felszínre kerül. Választ nem próbálok keresni - inkább csak elgondolkodtatni szeretnék.
THE CRAVATTED APE
Similarly to the paleolite diet the evolutionary psychology is a very popular topic
nowadays - it is interested in how the human behaviors and motivations have
accommodated to the environment of evolutionary adaptation and also the appearance
of our automated mechanisms in the culturally modified environment. The majority of
our everyday challenges come from the tension between these two environments - the
solution can be either our overture to our biological self or the acknowledgement of the
fact that the "school of life" is tough and we must learn certain basic skills and attitudes
to the successful existence in our cultural, social milieu. The field, the cultural setting for
all this learning is the school system which is the simplified model of our society, the
place where our children can develop the social skills. We take our part in keeping up
this duality actively. We wish for a more simple and see through sort of life while we
create a complicated society. We inherit million years old genetic programs while we
have to compete each other in the present environment for successfulness and the
benefits coming from that: health and most of them for the possibility to reproduction.
The result of the existing inner tension is the clash of the different motivations and this
ends up in attention and obedience problems and all those questions that are the topics
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of this conference or surfaces as a deficience so many times. I would not try to find
answers - rather just like to make you think.
Ahogy népszerű a paleolit diéta, úgy divatos irányzat manapság az evolúciós
pszichológia is, amely az emberi viselkedések, motiváció evolúciós adaptációs
környezethez való alkalmazkodásával foglalkozik - valamint azzal, hogy az ebből
származó automatikus mechanizmusaink hogy jelennek meg kulturálisan átalakított
környezetünkben. Mindennapi kihívásaink nagy része az e kettősségben bent rejlő
feszültségből fakad. Feloldásuk éppúgy származhat biológiai lényünk felé való
közeledésből, mint annak elfogadásából, hogy kulturális, társadalmi közegünkben való
sikeres léthez szükség van bizonyos jártasságok, attitűdök elsajátításához. Ennek
terepe, kulturális közege maga az iskola, amely a társadalom egyszerűsített modellje,
gyermekeink szociális fejlődésének tere. Tevékenyen részt veszünk e kettősség
fenntartásában. Vágyunk az egyszerű és átlátható életre, miközben bonyolult
társadalmat alkotunk, hiszen több millió éves genetikai programokat öröklünk, miközben
a jelen adott viszonyai közt versenyzünk egymással a sikerességért és az ezzel járó
társadalmi előnyökért: az egészségért, s mindenekelőtt a szaporodási lehetőségekért. A
kétfelé húzás eredménye az eltérő motivációk egymásnak feszülése, aminek eredője a
figyelmi és fegyelmi problémák, s mindaz, ami a konferencia tematikájával kapcsolatban
hiányosságként oly sokszor a felszínre kerül.
Soha nem felejtettem el, milyen csodálatos ez a felfedezésre váró világ, hogy
lehet kényszerek és megfelelések nélkül élni. Szemlélődésem a konformizmusra
világított rá, a társadalmi kapcsolatok egyik fő mozgató elemére. Arra, hogy a világ
általános követelményeken nyugszik, amelyekkel az egyediség, képességek és tudás
ismerete helyett mindenkit mérnek. Sok energiát emészt fel, hogy az embernek saját
gondolatai lehessenek, és hogy valóban a tudásért tanulhasson - az pedig nem követ
semmilyen tantervet, csak járja a maga útját. Rá kellett jönnöm: tapasztalatom a
gyermek mindennapos tapasztalata.
Emlékeznek, milyen nagy volt a tér, milyen sok volt az idő gyerekkorunkban? Ezt
a szabadságot négy fal közé szorítjuk, fenékre ültetjük, s beosztjuk az idejét párszor
háromnegyed órára, a közöttük lévő időt néhány nyamvadt percre redukálva, amiből
még le is csípünk, mert a tananyagot be kell fejezni. Az órán persze leginkább
csendben kell ülni, hogy a „tanuló‖ ne zavarja a „munkát‖, és ha valami érdekeset vesz
észre, valami foglalkoztatná őt, azt el kell fojtani. Van mit csinálni éppen. A gyereket
belekényszerítjük saját szabályainkba, s elvárjuk, hogy jól érezze magát. Ne feledjük, ő
kint rohangálna, játszana a barátaival - s közben modellezné a felnőttek társadalmát és töltené idejét a szüleivel, szépen lassan eltanulva tőlük a világban létezés számára
legközelebbi és legelérhetőbb módját. Ahogy tette ezt nagyjából párszázezer, ha nem
millió évig.
Evolúciós adaptációs környezetnek hívjuk azt az életteret, amelyben a Homo
nemzetség egy ága fajunkká cseperedett. Meglehetősen hosszú út vezetett idáig, hisz
legközelebbi élő rokonunkkal, a csimpánzzal utoljára 6-7 millió éve osztoztunk közös
ősökkel. Mikor a faj rálépett erre az útra, meglehetősen sokáig rajta is maradt.
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Változások ezen idő alatt persze voltak – egyre jobban belaktuk a világ számunkra
rendeltetett részét. Aztán történt valami – témánkat tekintve most nem lényeges ennek
részletes tárgyalása -, a mezőgazdasággal letelepedtünk, asztrológiával jósoltuk a
jövőt, megtanultunk írni, aztán jó pár kanyar után a reneszánsz bimbódzásával a
felvilágosodáson keresztül hátrahagytuk Istent, s beléptünk az iparosodás korába.
Az iskolák azonnal megjelentek, amint volt olyan tudás, aminek gyakorlati
haszna önmaga művelése. A tanítás által a társadalom új elemei jöttek létre, amelyek
működésükkel – életükkel és tevékenységükkel – visszahatottak a társadalomra, lassan
átalakították azt. Persze az iskola jó ideig nem távolodott el a tudástól – annak
alkalmazói oktattak, s emelték fel a diákokat maguk közé. Tudósnak lenni kiváltság volt.
Az iparosodás végül az emberi tömegek egyre nagyobb körének funkcióvesztéséhez
vezetett: a munkát már nem az egyén végezte, a gépet igazgatta csupán. Ő maga
pedig egy olyan gépezet részévé vált, amely túlmutatott rajta. Burjánzani kezdett a
társadalom azon rétege, amely gyakorlatilag csak önmagáért volt jelen, az állam
apparátusaként a rendszer fenntartásáért felelt. A rendszer pedig függetlenedett a
gyakorlati céloktól, önhivatkozóvá vált. Ami lényeges ebből az egészből, az az, hogy
sokat tettünk azért, hogy a komplex környezet, aminek alkotójaként most részét
képezzük, nagyon más legyen attól, mint amelyben biológiailag öröklött megoldásaink
vannak. Mi mindezt önmagunkból kinézve láthatjuk csupán.
A legtöbbet talán az öregapámtól tanultam, csinálom, amit ő csinált, s ahogy ő
csinálta. Nem tudom, miért kell úgy metszeni a barackfát, ahogy, miért kell ezt meg azt
úgy tenni a kertben, ahogy. Sose tanított, csak szerettem vele lenni. Az iskola? Sajnos
elúszott a létezés megfoghatatlan dimenzióiba, bár újra iskolapadban ülve most is
szembesülök korlátaival, s bizony fennakadok bennük. A tanárok is emberek, éppúgy
torzít a belső világuk, mint a diákjaiké, és ugyanolyan nehéz túllépniük saját
igazságaikon - vagy legalábbis azon, amit annak élnek meg. Nekem pl. a Gordonmódszert 2 év alatt 3 kurzuson oktatták, mint a kommunikáció nonpluszultráját. Nem
tudom, ki és miért tartja ezt ennyire fontosnak. Hányan használják Maslow piramisát
magyarázatként? Nyilván tudják, hogy elavult, kritikailag nem állja meg a helyét. S
mégis. Talán mert hozzászoktak, esetleg olyan elegáns, szép elvnek tűnik. Szóval
tudom, az iskola ilyen, így kell végigcsinálni, de… nézzük kissé távolabbról! Hiszen ez
pontosan így van jól! Vagy betörök, s meghunyászkodok, vagy nem kapok papírt…
Miről is, a meghunyászkodási képességeimről?
Vegyük a példát, amellyel saját gyerekeim szembesítenek nap, mint nap.
Gyakorlatilag bábúkként ülnek a padban, és egy minden egyediségtől és egyéniségtől
megfosztott, átlag entitás számára kialakított átlag tudáscsomaggal birkóznak. Kinek
jobban megfelel ez, kinek kevésbé. Így van, aki jobban „teljesít‖ az órákon, van, aki
rosszabbul. A pedagógusok kategóriákat állítanak fel, s mindenkit címkéznek: jó vagy
rossz, hiperaktív, kezelhetetlen. Ez bélyegként aztán egy egész életre kihat. De az
osztálytermek hétköznapjaiban ez igazából nem is számít… a tanár egy egészen más
helyzetben dolgozik: versenyben van a tanári eredményesség dobogós helyezéséért.
Tulajdonképpen miért is van ez? Az iskolában tanultak 5%-a marad meg végül
hasznosítható tudásként 12 év oktatás és iskolába járás eredményeként. 12 év 5%-a
0,6 év. 11,4 évet elveszünk gyerekeink gyerekkorából. A gyerekek olyan környezetben
218

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

töltik mindennapjaikat, amelyek gyökeresen ellentmondanak evolúciós programjaiknak,
génjeikbe kódolt tanulási mechanizmusaiknak. Amíg ez nincs letörve bennük, addig
próbálnak azok szerint működni… Legalábbis elsőre így néz ki.
Az iskola azonban teljesen jól ellátja feladatát. A társadalom működéséhez
szükséges tudást adja, olyanra képez, amilyenre a rendszernek szüksége van. Ez nincs
tekintettel az egyénre, az egyedi képességekre és szükségletekre, vágyakra, álmokra
és a többi. Az iskolarendszernek az egyénnel nincs célja, „általános‖ társadalmi elvárást
teljesít - olyanná alakít (minő konformizmus) ami az egyén szükségletei ellen való.
Valójában, ahogy minden ember egyedi és egyedi helyet foglal el a világban, úgy
egyedi tudásra is lenne szüksége. Vajon mekkora a közös metszete ennek az egyedi
tudásnak és az iskolában kínált „átlag-tudásnak‖?
A gyerekek beletörnek a társadalom hierarchiájába, megtanulják a törtetést, a
behízelgést, vagyis minden olyan hasznos tulajdonságot, amire a társadalomban való
aktív részvételhez szükség van. S ennek a tudásnak az elsajátítása hosszú, hisz
társadalmunk rendkívül komplex, bürokratikus. Az iskola bünteti az önálló gondolkozást,
letöri a kezdeményezőkészséget, a fantáziát, a merészséget, az önkifejezést, az újító
szándékot. Vagyis mindazt, amivel az evolúciós környezetben a gyerek kiismeri magát,
amivel megtanul annak részévé válni. Mindezek fegyelmezetlenségként, hibaként
jelennek meg az oktatás rendszerében, korrekciójuk pedig fontos része a pedagógiai
munkának. Az iskola a társadalom modellje, egy azért létrejött hely, hogy gyermekünk
megtanulja a mindennapi létéhez szükséges társadalmi, közösségi tudást. A szükséges
szakmai tudást persze majd eltanulja olyan formában, amilyenben szüksége lesz rá és
ott, ahol szüksége lesz rá.
Biztos észrevették önök közül néhányan, hogy ha valami régen az iskolában
nagyon nem ment, de felnőttként mégis szükségük lett rá, akkor rövid időn belül
nemcsak hogy megértették a „leckét‖, de meg is oldották a problémájukat a
segítségével. A gyerekek hosszú hónapokat töltenek olyan tudás elsajátításával,
amelyet később sokkal eredményesebben, kevesebb energiaráfordítással magukévá
tehetnének. Nézzenek meg például egy elsős számtankönyvet: elsőfokú, több
ismeretlenes egyenletekkel dolgoznak. S elvárják, hogy önfeledten vessék magukat a
munkába… Mikor kint süt a nap, s az eső után tele van az udvar pocsolyákkal? Amikor
meg kell beszélni a barátokkal, a majdan épülő állatkertekbe milyen állatok kellenek
még? Mikor pecázni kéne meg hiányzik anya? Ugyan, valaki fordítva ül a lovon – s nem
a gyerek az. Nincs rossz gyerek! Rosszasággal megbélyegzett gyerekek vannak,
akikkel a környezetük, a tanár nem tud mit kezdeni – tipikus probléma ez iskolában,
óvodában egyaránt. Csupán különböző gyerekek vannak, akik jobban, vagy rosszabbul
felelnek meg az iskola elvárásainak, rendszerének. Egyetlen családi mikrokörnyezet –
ahonnan pedig a gyermek viselkedési, konfliktuskezelési és problémamegoldó mintái
származnak sem felel meg annak, amelybe a gyerek az iskolában kerül.
Természetesnek vesszük, hogy ott jól és megfelelően kell viselkednie, pedig számára
az egész közeg új. Ha alsó tagozaton hozzá is szokik, a stresszhelyzetekre adott
reakciói később is a korai mintáit követik, s attól se tud elszakadni, amit szó szerint a
vérében hordoz magával. Az emberi viselkedések eredete, ha kellően nagyvonalúan
átlagolunk, akkor kb. 50%-ban genetikai meghatározottságú, a többi pedig az a mód,
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ahogy a genom adott környezetben kifejlődött. A legtöbb gyerek olyan családban nő fel,
ahol a rokonsági fok nagy – fele arányban osztozunk génjeinken szüleinkkel,
testvéreinkkel egyaránt-, vagyis a családtagok viselkedése összhangban van az öröklött
genetikai hajlamokkal. Az iskola ettől a specifikusnak mondható közegtől távol áll. Ha
valakiben egy hajlam jelen van, kevés behatás elegendő a kifejlődéséhez, ha nincs,
akkor sok is kevés. Vagyis egy adott nevelési, kezelési mód nem felel meg mindenkinek
egyformán, nem lehet egyféleképpen mindenkire ugyanúgy hatni. Akinél kevésbé
hatékony, az nem az egyén „rosszaságára‖ mutat rá.
A gyerek tanul magától, mert biológiai érdeke, hogy környezetéhez a
legoptimálisabban illeszkedjen, abban a lehetőségeihez mérten a legsikeresebb legyen.
A tanár viszont már „kész van‖: a rendszer részeként van jelen. Kettejük érdeke nem
vág egybe, s már ez is állandó feszültségforrás. Alattomos stresszhelyzet, ami éppúgy
hat diákra, mint tanárra. Eltérő, aszimmetrikus helyzetben vannak: a gyerek
kiszolgáltatott a felnőttnek, s szabadságáért lázadni is fog. Végeredményben a tanár
értékel, s címkéz rendületlenül, s e kategorizálás miatt az osztálytársak megítélésükben
különbözővé válnak: nem lesznek egyenlők. Ezt még árnyalja az a pszichológiai
jelenség is, hogy amit hiszünk, az befolyással van magára a tapasztalásra. Ha a
gyereket jónak hisszük, a hibát botlásnak könyveljük el, ha rossznak, akkor a gyerek
saját tulajdonságából származónak.
Mit tudnánk tenni, hogy figyelembe vegyük a gyereket? A legfontosabb a
hitelesség, a következetesség, a kiszámíthatóság, s a lehetőség, hogy a gyerekek
tudjanak alkalmazkodni. A tanár által világosan kitűzött és tiszteletben tartott határok,
betartott szabályok biztonságot szülnek a gyerekben, ami a figyelemmel és az
elfogadással nyitottságot, kíváncsiságot eredményeznek, ami alapja a természetes
tanulásnak. Ne feledjük, végeredményben az iskola egy mikrovilág, amihez ugyanúgy
kell alkalmazkodni, mint a kinti nagyvilághoz – nem lehet a kedvesség cukormázával
elfedni a belül lévő, nem túl jó tésztát. A tanár feladata nem a tanítás. Úgy értem, ő csak
„terelni‖ tud, jó, érdekes és izgalmas kérdéseket feltenni. Ha a gyerek nem érzi
fenyegetve magát, ha dolgozik benne az ösztönös kíváncsiság, tanulni fog. Ha valaki
megszokja, hogy elmondják neki, mit kell tennie - adott kérdésre mi a válasz, adott
feladatot hogy kell megoldani, stb. -, akkor tehetetlenséget tanul problémamegoldás
helyett. Ám a probléma maga a tudáshoz vezető út. Az ember a hibáiból tanul, mégis,
kultúránkban a hibát megvetendőnek tartjuk, a hibázó a szégyen bélyegét viseli magán.
A gyerekeket arra kondicionáljuk, hogy ne merjen próbálkozni, megoldást keresni, csak
abba menjen bele, amiben biztosan jól teljesít, s ezzel lassan és biztosan bezárjuk egy
olyan ketrecbe, amiből nagyon nehéz kitörni. A ketrec rácsai duplán biztosítottak: a diák
egyre kritikusabb saját képességeit illetően, és egyre kevesebb kihívást mer vállalni.
Nem tanul kockázatvállalást és kezelést. Amit tudunk, azt tudjuk, ennyi az egész. A
hibákkal való szembenézéssel viszont arra kapunk rálátást, hogy valamit miért nem
tudunk, hol van javítani, tanulni való – olyasmi, amivel adott feladatot megoldhatunk,
amivel egy problémahelyzetet a jövőben kezelni tudunk. Idetartozik az a nagyon is
kontraproduktív osztályozási rendszer, amivel a tanulókat értékeljük, s ami nagyszerű
és egyben egyszerű eszközt ad a tanár kezébe a skatulyázást illetően. Persze a gyerek
is a jegyeket látja maga előtt, s egy újabb lépéssel eltávolodik a tudástól.
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Vagy vegyük például a felsőoktatást. Sok intézmény nem a korszerű és
használható tudást tarja szem előtt, nem azt adja -, abból indulnak ki, hogy milyen
oktatóik vannak, a vezetőknek mi az érdeklődési köre, kutatási területe és meglévő
szaktudása. Ráadásul, hogy a döntéshozóknak milyen érdekeik fűződnek esetleg
meglehetősen szakmaiatlan vonatkozásokban is: mint pl. politikai elköteleződés, az
oktatói kar hierarchiája, egyéni ambíciók, célok, stb. Ez nem esik egybe a diák
szükségleteivel, pillanatnyi motiváltságával - sőt, az oktatók előbb felsorolt dolgaiból
származó, rá ható nyomás eredetével és irányával tisztában sincs. Ha hozzátesszük,
hogy azokon az alapokon folyt a kisiskolai, középiskolai nevelése, amelyekről az előbb
már szót ejtettem… Adott feladatok megoldásához elvágjuk a kooperáció,
együttműködés lehetőségét, és magát az anyagot se megoldható problémaként
fogalmazzuk meg, hanem belőlünk származó, néha nagyon is kicsinyes viszonylatokból
származóan. Pedig a kooperáció, a tanulás alapból ott van minden emberben,
gyerekként, felnőttként egyaránt. Sajnos ez túlontúl naiv gondolatnak tetszik.
Érdekes, hogy iskolai eredményesség tükrében a társadalmi sikeresség előre
jelezhető. Ezek szerint az eminens, a jó tanulók jó alkalmazottakká válnak, a
legeredményesebbek az örök lázadók lesznek – s persze ők buknak a legnagyobbat is,
hiszen nem biztonságra törekszenek, mernek kockázatot vállalni. Az iskolában
megtanuljuk, hogy vagy örök vesztesek vagyunk (ez az előbb már említett tanult
tehetetlenség): ezt nehezen letehető koloncként cipeljük magunkkal; vagy megtanuljuk,
hogy ezt elkerüljük, s bólogassunk: a biztosért ne adjunk fel semmit. Jó gyerekként jól
teljesítünk az iskolában, s ez egy olyan életbe segít beilleszkedni, amit mindannyian
megtapasztalunk magunk körül. Nézzenek csak körül.
Létezhet-e erre a kérdésre megoldás? Ha elfogadjuk az iskola szerepét, nem
létezik probléma - mert dinamikus, egyensúlyi rendszerként a rendszer optimalizálja
önmagát, s pontosan feladatának megfelelően működik. Bárminemű ennek ellentmondó
kezdeményezés magában a rendszerben szül ellenállást, amely mindenféle újító
szándéknak ellenáll. Szokták mondani, hogy a frissen diplomázott pedagógus hiába áll
nagy tervekkel munkába, úgyis betöri a tanári kar, és a szokások. Hallottam már saját
fülemmel ósdi elveket fiatalembertől vehemensen védelmezni… Ha tényleg többet,
mást szeretnénk az iskolarendszertől, akkor a megoldás sokkal bonyolultabb. A
társadalom tudattalan elvárásaival kell pedagógusként szembe mennünk, s furcsán
hangzik kimondva, de a gyerek érdekeit kell szem előtt tartanunk saját egyediségét és
egyéniségét tiszteletben tartva. Ha a társadalomnak kéne másmilyennek lennie, akkor
leginkább csak magunkat tudjuk megváltoztatni, bízva abba, hogy ha sokan leszünk
másmilyenek, akkor a társadalom is változni fog. Azt hiszem, a humanizmus eszményét
nem szabad feladnunk az információ korában sem. Hiszek abban, hogy létezik
megoldás, szem előtt tartható az egyén, aki sikeres lehet az életben úgy, hogy életútján
az iskolai motiváció egybeesik saját motivációival, ahol az elvárások nem a teljesítés
nyűgéről szólnak, hanem az együttműködés öröméről.
A cikkel a célom egy látlelet készítése volt csupán. A nyakkendős majom címet
egyszerűen kölcsönöztem. Desmond Morris írt egy annak idején nagy visszhangot
kiváltó művet, aminek középpontjába az embert, ezt a főemlősök közt csupasz majmot
állította. Pedig egyáltalán nem vagyunk csupaszok: majomként egy jólöltözött,
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nyakkendőkkel díszített világban éljük mindennapjainkat. Egy szabályokkal túlzsúfolt
világban viselkedünk a tőlünk telhető leghelyesebben, ám a komplex közegben, a
nagyon sok összezavaró, egymásnak ellentmondó tényező miatt ez szinte lehetetlen.
Rengeteg energiát fektetünk abba, hogy ösztöneinket is legyűrve megfeleljünk a
társadalom elvárásainak, és ez nem mindig sikerül. Nem is sikerülhet. Lépten-nyomon
hibázunk, s annyi helyre kell megfelelnünk, hogy gyakran elfeledkezünk önmagunkról.
Arról a valakiről, akit a társadalom nem is szeret észrevenni. Kivéve, ha nyakkendőt
hord.
Felhasznált irodalom
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A MOTIVÁCIÓ SZEREPE A KÖZÖSSÉGI ÉLETRE VALÓ
FELKÉSZÍTÉSBEN - ULOGA MOTIVACIJE U PRIPREMI NA
DRUŠTVENI ŢIVOT

Almási Iván, Keresztény István: A FIATALOK ÖKOLÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK
POZITÍV MOTIVÁCIÓJÁNAK FORMÁLÁSA A REGIONÁLIS TÁRSADALMI
SZERVEZETEKBEN
MUNKÁCSI ÁLLAMI EGYETEM, UKRAJNA
ard777@ukr.net
Анотація
Розглянуто проблему формування і розвитку екологічної культури молоді,
гармонії її відносин з природою. Вказано на важливість цієї проблеми та перехід
від теоретичної площини до практичного розв‘язання завдань екологічної культури.
Проаналізовано основні механізми формування позитивної мотивації до
екологічної діяльності молоді громадськими організаціями на прикладі основних
видів екокультурних заходів.
Ключові слова: мотивація, екологічна діяльність, молодь, громадські організації.
THE FORMATION OF POSITIVE MOTIVATION OF YOUTH ECOLOGICAL ACTIVITY
IN REGIONAL CIVIL ORGANIZATIONS WORK
Abstract
The problem of the formation and development of youth ecological culture, as
well as harmony in the relation between youth and Nature has been viewed. Main
mechanisms of the formation of positive motivation to ecological activities of the youth
by civil organizations on the basis of ecocultural measurements have been analysed.
Keywords: motivation, ecological activity, youth, civil organizations.
Вступ. Перед громадськими організаціями екологічного спрямування
постають нові завдання, пов‘язані із новими умовами формування екологічної
культури, із розвитком таких його якостей, як сформована екологічна свідомість,
мотивація екологічної поведінки особистості, розвинене екологічне мислення,
екоетичні цінності, особистості, естетичне сприйняття середовища ,
відповідальність, креативність тощо. І важливу роль відіграє мотивація молоді
екологічної діяльності.
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Проблема мотивації навчання є однією з центральних у педагогіці, оскільки і
результат, і процес засвоєння знань значною мірою залежать від залучення
молоді у виховний процес, зацікавленості вихованця та його мотивації.
Формування екологічної культури молоді як складного інтегративного
утворення, що характеризується ціннісно-мотиваційним ставленням
до
навколишньої дійсності підкреслюється науковими працями авторів, як Хилько,
Курняк, Фенчак, Єфіменко, Чернікова, Складановська та ін.
Мета статті – проаналізувати зміст мотивації екологічної діяльності в
роботі молодіжних громадських організацій.
Процеси глобальних змін, що відбуваються на сучасному етапі розвитку
всього українського суспільства і громадської сфери зокрема, вимагають нових
підходів до роботи громадських організацій, упровадження інноваційних
технологій,
що
мають
забезпечити
ефективність
їх
діяльності,
конкурентоспроможність на тлі численних об'єднань, які діють в України. Серед
інноваційних технологій діяльності громадських дитячих та молодіжних організацій
останніми роками дедалі більшої популярності набувають технології, оволодіння
якими є важливим для фахівців, що взаємодіють з громадськими дитячими та
молодіжними організаціями, насамперед для соціальних педагогів. (Лісовець,
2005)
Громадський екологічний рух в Україні в процесі свого розвитку поступово
стає професійним. Але різні громадські екологічні організації (ГЕО) перебувають
на різних етапах цього розвитку. Є такі, що недавно виникли і проходять початкові
стадії свого розвитку, але є і такі, що вже професійно працюють у своїй
специфічній галузі. Зокрема, є ГЕО, які професійно працюють на захист прав
громадян (наприклад, екологічних), на формування екологічної політики держави,
на консультування громадян та допомогу їм під час створення екологічних громадських організацій. Останнє особливо актуальне для держави, яка активно
формує основи громадянського суспільства.
Нині значна частина населення готова об'єднатись у громадські організації.
Першочергове завдання професійних ГЕО допомагати таким громадянам. За
значно більшої кількості ГЕО, їхньої активної діяльності мобілізуватиметься
громадська думка, формуватиметься нова екологічна свідомість, а стан довкілля в
державі та її політиці ставатиме найвищим пріоритетом.
У ГЕО нерідко є можливість на простих прикладах показати, що для
збереження й відновлення природи потрібні не такі вже й великі зусилля чи кошти.
Головне — національна воля спрямовувати ці зусилля на збереження й
відновлення довкілля, а не на його грубу експлуатацію. Тому громадськості
потрібно об'єднуватись, щоб на основі наявного позитивного досвіду у своїй
діяльності створити засади нового розуміння себе, природи і суспільства в
природі, щоб запровадити нову практику взаємовідносин суспільства з природою,
щоб урешті-решт сформувати цю "національну волю" переходу до нових стосунків
у глобальному й космічному просторі ( Шевчук, 2004).
Діяльність екологічних рухів та громадських організацій вимагає від
суспільної свідомості перенести гуманне ставлення на все навколишнє
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середовище, яке починає сприйматися як живе, наділена суб'єктністю, душею,
рідною людині та заслуговує на людське ставлення (Аболіна, 2012). Саме їх
активна участь виступає головною силою у ствердженні основних принципів
екологічної етики у життєдіяльності суспільства, які основані на рушійній силі будьякої-діяльності – мотивації.
Поняття мотив означає спонукання до діяльності, причину дій і
вчинків. Види мотивів різноманітні: інтерес до змісту або процесу діяльності;
прагнення до самоствердження, самореалізації; матеріальні стимули; почуття
обов‘язку; набуття професійних вмінь, навичок, що дозволить ефективно
працювати у майбутньому; прагнення до встановлення або підтримання стосунків
з іншими людьми; переживання позитивних емоцій тощо (Складановська, 2010).
Мотивація враховує сукупність мотивів і ситуативні фактори. За М.
Вебером мотиви діяльності індивіда можна розподілити на на такі види:
1. традиційні мотиви;
2. афектні мотиви;
3. ціннісно-раціональні мотиви;
4. ціле-раціональний мотив.
На теренах України діє величезна кількість громадських організацій та рухів,
які займаються екологічними проблемами.
Із проаналізованих регіональних
молодіжних
громадських
громадських організацій України екологічного
спрямування основними напрямами діяльності є:
- наукові дослідження з проблем екології;
- збір, обробку і розповсюдження інформації проблем;
- розробці законодавчих і інших нормативних актів України з питань зміни
клімату;
- сприяння створенню нових природоохоронних об‘єктів;
- відстоювання недоторканності існуючих, вплив на енергетичну політику та
пропаганда нових підходів до розвитку енергетичного сектору з урахуванням
негативних наслідків для довкілля;
- запобігання фінансування будівництва міжнародними фінансовими
установами об‘єктів зі значним негативним впливом;
- зменшення негативних наслідків від глобальної зміни клімату на
національному та міжнародному рівнях;
- інформаційно-просвітницька діяльність;
- посилення впливу об‘єднаного громадського природоохоронного руху на
державну політику та суспільні процеси в країні;
- визначено збереження природної та історико-культурної спадщини;
- захист екологічних прав;
- екологічна інформація;
- просвітницька діяльність;
- освітлення еколого-небезпечного середовища та продуктів;
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- формування обізнаності громадян основним принципам сталого розвитку;
- забезпечення прав людини на життя в екологічно чистому середовищі;
- сприяння перегляду моделі споживання;
- співпраця з мас-медіа щодо розв‗язання екологічних проблем;
- пропаганда екологічного туризму;
- екологічна освіта;
- охорона довкілля
- охорона пам‘яток природи;
- захист екологічних прав.
Оскільки мотивація є рушійною силою екологічної діяльності, то із
різноманіття напрямів екологічної діяльності різних молодіжних громадських
організацій окреслено відповідність мотивів екологічній діяльності молоді (рис. 1):
1. традиційним мотивам екологічної поведінки індивіда обумовленої його
вихованням і способом життя його родини, оточення, в якому він проживав більшу
частину свого життя належить 8 %;
2. афектним мотивам екологічної поведінки, які пов‗язані з розвитком
емоційно-чуттєвого світу особистості (любові до життя, краси природи, співчуття
до живих істот, турбота про тварин та рослин) відноситься 23 %;
3. ціннісно-раціональним мотивам екологічної діяльності які в першу чергу
спираються на екоетичні цінності, поняття Добра і Зла належить 7%;
4. ціле-раціональних мотивів, які спрямовані на досягнення мети, засобами
яких є правові норми, наукові знання, технології та інше відноситься 62%.
Рис. 1.
Особливості розподілу мотивів екологічної діяльності молоді в регіональних
громадських організаціях України екологічного спрямування.
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Також слід зазначити, що важливе місце займають механізми створення
мотивації участі в екологічних заходах, які доцільно запровадити в процесі
формування екологічної культури молоді. Проаналізовано, які засоби
позитивного підкріплення можуть впливати на виникнення або актуалізацію
бажаних мотивів. Запроваджувати їх необхідно протягом тривалого часу або
систематичного повторення з варіативним зовнішнім відтворенням. Це може бути
схвалення, публічне визнання суспільно корисної поведінки молоді, оригінальності
його мислення, наявності творчих здібностей, чуттєвості до краси, сучасності
тієї чи іншої форми поведінки та порівняння її з відомими світовими акціями.
Наявність позитивних емоцій індивіда є необхідною для підкріплення
мотивації подальших дій в напряму розвитку екологічної культури молоді
(Складановська, 2010).
Провідна компонента сформованої екологічної культури особистості –
свідома екологічна діяльність, що є наслідком впливу всіх її складових,
інтегруючим утворенням. «Тільки через діяльність з вивчення й охорони
навколишнього середовища можна навчитися грамотного, компетентного
природокористування. ...практична діяльність водночас є трансформатором у
процесі вироблення переконань на магістральному напрямку виконання
свідомого і відповідального ставлення до природи, тобто високої екологічної
свідомості» (Хілько, 1999).
Найяскравішим прикладом створення позитивної мотивації участі в
екологічних заходах є:
І. Назва та завдання конкурсу. На початку березня в межах Тижня
всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх проектів «Україна-Європа-Світ2012» відбувся щорічний Всеукраїнський конкурс юних раціоналізаторів та
винахідників «Природа-людина-виробництво-екологія». Захід відбувся на базі
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за підтримки
Державної служби інтелектуальної власності України й Державного підприємства
«Український інститут промислової власності». Конкурс складався з таких секцій:
біологія, ресурси енергозбереження, екологічні технології та прикладна екологія,
фізика, хімія, медицина й охорона здоров‘я, сільськогосподарське дослідництво та
винахідництво. Фахівці Інституту взяли участь у роботі експертних груп конкурсу
для надання об‘єктивного аналізу та оцінювання авторських прикладних і
теоретичних розробок.
Висновки конкурсу. Переможці конкурсів і чемпіонату (за рекомендаціями
експертів) з урахуванням відповідності їх проектів вимогам будуть рекомендовані
до участі у фіналі Міжнародного конкурсу комп‘ютерних проектів «INFOMATRIX
2012» (3-7 травня, 2012 р., м. Бухарест, Румунія), Міжнародному конкурсі ISWEEEP (2-7 травня, 2012 р., м. Сан-Хосе, штат Каліфорнія, США), VІ
Міжнародній олімпіаді з екологічних проектів INEPO EUROASIA (4-8 квітня, 2012 р.,
м. Баку, Азербайджанська Республіка), Міжнародній олімпіаді «Genius Olympiade –
2012» (24-29 червня 2012 р., м. Нью-Йорк, США), 20-й Міжнародній олімпіаді з
екологічних проектів (м. Стамбул, Турецька Республіка) (http://mon.gov.ua).
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ІІ. Назва та завдання конкурсу. Обласний конкурсу "Галерея кімнатних
рослин" 2012 р. журі відмічає, проведення конкурсу сприяло поглибленню знань
учнівської молоді із ботаніки, біології, квітникарства, вихованню у них
працелюбності, формуванню екологічної культури» творчості, покрашенню
зовнішнього внутрішнього озеленення навчальних закладів.
Висновки конкурсу. У конкурсі-огляді "Галерея кімнатних рослин" активну
участь взяли заклади освіти Володимирецького, Дубенського, Деми-дівського,
Дубровицького, Корецького, Костопільського, Острозького, Млинівського,
Радивилівського, Рівненського, Рокитнівського, Сарненського районів та міста
Кузнецовськ. Журі оцінило змістовність та естетичний рівень поданих матеріалів, є
багато нових творчих знахідок. Доглядаючи за кімнатними рослинами, члени
гуртка "Юні квітникарі" Кузнецовськоі ЗОШ 1-ІІІ ст. і № 3, засвоюють важливі
прийоми і трудові навички догляду за ними, вчаться їх пересаджувати і
розмножувати.
Учні Красносільської ЗОШ І- ІІІст. Володимирецького району представили
своїх "зелених друзів" в класних кімнатах відповідно до їх походження. Однією із
складових естетичного оформлення Глибокодо-линоької ЗОШ І-ІІІ ст.
Демидівського району є кімнатні рослини. Члени біологічного гуртка склали
календар
догляду
за
кімнатними
рослинами
школи.
Підвівши підсумки обласного огляду-конкурсу "Галерея кімнатних рослин" журі
вирішило : Визнати переможцями обласного огляду-конкурсу в 2012р. і присудити :
- перше місце і видати грошову винагороду в сумі - 200,00 членам гуртка "Юні
квітникарі" Кузнецовської ЗОШ І-ІІІ ст. і № 3;
- друге місце і видати грошову винагороду в сумі -170,00 юним екологам
Красносьлької ЗОШ І ІІІ ст, Володимирецького району;
- трете місце і видати винагороду в сумі -130,00 членам біологічного гуртка
Глибокодолинської ЗОШ І-П ст. Демидівського району. (http:// ecorivne.gov.ua)
ІІІ. Назва та завдання конкурсу. 15-16 лютого 2013 р. у Національному
Еколого-Натуралістичному Центрі
відбувся захист робіт та церемонія
нагородження переможців конкурсу шкільних проектів з енергоефективності
«Енергія і середовище 2013».
Висновки конкурсу. За підсумками незалежного журі перші місця отримали:
Волков Максим, з роботою «Використання сонячних фотоелектростанцій для
енергозбереження та рішення екологічних проблем в Україні», Кривий Дмитро, з
роботою «Використання відновлювальних джерел енергії на прикладі приватної
садиби», Куриленко Віктор, з роботою «Експериментальне дослідження впливу
форми та матеріалу електроду на інтенсивність перебігу процесу електролізу в
енергетичній системі силової установки», Жукова Інеса, з роботою «Оптимізація
процесу вирощування спіруліни з метою отримання біопалива», Цурік Григорій та
Воропаєв Кирило з роботою «Врятуємо світ» та Сморгунова Катерина і Бабич
Тетяна з роботою «Результати дослідницької роботи зі збереження та
перерозподілу тепла в приватному будинку за допомогою радіаторного
терморегулятора». Школярі, що отримали перші місця, продовжать захист своїх
робіт на міжнародному рівні – їх роботи буде надіслано до Норвегії, де вони будуть
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змагатися з юними талантами з 18 країн світу, а переможець отримає цінний приз (
http://eremurus.org).
ІV. Назва та завдання конкурсу. ІІ (міський) етап Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН України відділення
екології та аграрних наук Київської Малої академії наук учнівської молоді.
Висновки конкурсу. 21 травня 2013 р., востаннє в цьому навчальному році,
зібралися київські юні екологи щоб підвести підсумки своєї роботи і отримати
заслужені нагороди. Серед присутніх члени секцій екології, гідроекології, зоології,
ботаніки, інших секцій відділення екології та аграрних наук, вихованці відділу
біології Київського палацу дітей та юнацтва, учні шкіл, ліцеїв і гімназій різних
районів міста. Всіх їх об‘єднує любов до екологічної науки, жадоба знань,
прагнення до творчої науково-дослідницької роботи, уболівання за рідну природу,
її охорону та примноження. Святково одягнені, з піднесеним настроєм та у
доброму гуморі заходили вони до однієї з добре відомих їм провідних академічних
установ – Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна. Саме на базі Інституту біохімії
щомісяця проходили лекції провідних вчених України в лекторії «Передові рубежі
біології», саме з Інститутом біохімії співпрацюють гурток біохімії КПДЮ та секція
екології МАН. В Інституті також працює Університет юних біохіміків, де юні науковці
виконують свої експериментальні роботи з застосуванням сучасних біохімічних,
екологічних та біотехнологічних методів. Добре відомий серед школярів міста
Києва і Меморіальний музей О.В. Палладіна, який вони часто відвідують і
знайомляться з життям і творчістю видатного вченого, засновника Інституту
біохімії та Українського біохімічного товариства, творця української біохімічної
школи. Експериментальні роботи, виконані юними дослідниками в інститутських
лабораторіях, як правило визнаються на різних юнацьких конкурсах кращими і їх
виконавці посідають призові місця (http://biochemistry.org.ua)
Висновки. Оскільки визначальним компонентом організації екологічної
діяльності є мотивація, то вона може бути внутрішньою або зовнішньою щодо
діяльності, однак завжди є внутрішньою характеристикою особистості як суб'єкта
екокультурної діяльності. Передумовою успіху в ній є сформованість спонукальної
сфери, розвиток якої потребує цілеспрямованого педагогічного впливу як
соціальних педагогів так і молодіжних громадських організацій екологічного
спрямування вцілому.
Особливу увагу треба звернути на традиційні та ціннісно-раціональні
мотиви. Тому, що відокремлення молоді від тих традицій та середовища в яких
вона формувалась як особистість спрямовує її лише на «результат за будь-яку
ціну». Про свідчить яскраво виражені ціле-раціональні мотиви, в основі яких
лежить спрямованість на досягнення мети, засобами яких є правові норми, наукові
знання, технології, які мають цінність «інструменту» і застосовуються з позиції
вигідно чи невигідно. Та законодавство чи соціальні норми не можуть охопити
«поради» на всі випадки життя. Часто рішення людини базується на розумінні
поняття Добра і Зла.
Наявність позитивних емоцій індивіда є необхідною умовою для
підкріплення мотивації подальших дій в напрямі розвитку екологічної культури
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молоді. Важливо організовувати конкурси чи акції так, щоб вони не виглядали як
«рейтинг», де важливо «боротись» за призові місця і приносити розчарування всім
іншим, а створили відчуття успіху і позитивні емоції у кожного учасника.
Використані джерела
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Jevtić Bisera: PEDAGOG U PODSTICANJU SOCIJALNOG IDENTITETA LIĈNOSTI
FILOZOFSKI FAKULTET, NIŠ, SRBIJA
bisera.jevtic@filfak.ni.ac.rs
Rezime
U savremenom obrazovnom svetu motivisanom odgovornošću i naglaskom na
povećanju nauĉnog dostignuća, ponovo se javila potreba da se razume uloga školskog
pedagoga. Profesionalni identitet školskog pedagoga je višestrana i višeslojna
konstrukcija. Spoljašnji uticaji kao što su socijalni identitet i ekološki odnosi utiĉu na
praksu školskog savetovanja. Identitet je multidimenzionalan, neodreĊen i refleksivan
koncept. Ljudi imaju sposobnost da komuniciraju u raznovrsnim društvenim
okruţenjima. Zbog toga što svaki pojedinac pripada mnoštvu društvenih kategorija,
razumljivo je da spoljašnji društveni uticaji i institucije mogu uticati na osećaj pojedinca
za liĉni i socijalni identitet. Prema teoriji socijalnog identiteta, liĉni identitet moţe biti
podeljen na tri razliĉite komponente- rezultat kognitivnog centraliteta, uticaja unutar
grupe i veza unutar grupe. Svrha ovog istraţivanja je da razjasni i produbi naše
razumevanje veze izmeĊu profesionalnog identiteta pedagoga, i socijalnog identiteta
liĉnsti. Cilj ovog istraţivanja jeste empirijskim putem ispitati kako sindrom podsticanja
utiĉe na razvoj kolektivnog-socijalnog identiteta liĉnosti. Rezultati istraţivanja nametnuli
su nekoliko pedagoških implikacija-kolektivno samopoštovanje, uloge pedagoga u
zavisnosti od profesionalnog identiteta.....
Kljuĉne reĉi: Socijalni identitet, profesionalni identitet, kolektivno samopoštovanje,
socijalna grupa, podsticanje.
EDUCATOR IN FOSTERING SOCIAL IDENTITY
Abstract
In today's educational world motivated accountability and a focus on increasing
scientific achievements, again there was a need to understand the role of the school
counselor. The professional school counselor identity is multi-faceted and multi-layered
structures. External influences such as social identity and environmental concerns
affecting the practice of school counseling. Identity is multidimensional, and reflective
vague concept. People have the ability to communicate in a variety of social
environments. Because each individual belongs to a host of social categories, it is clear
that external social influences and institutions can affect an individual's sense of
personal and social identity. According to the theory of social identity, personal identity
can be divided into three distinct components-the result of cognitive centrality, influence
and connections within the group within the group.The purpose of this study is to clarify
and deepen our understanding of the links between teacher professional identity, social
identity, and held back the people.The aim of this research is to empirically examine
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how the syndrome affects encourage the development of a collective identity and social
personality. The research results have imposed several pedagogical implicationscollective self-esteem, the role of teacher, depending on the professional identity.
Keywords: Social identity, professional identity, collective self-esteem, social groups,
encouraging.
Identitet je multidimenzionalan, neodreĊen i refleksivan koncept. Zbog toga što je
identitet tako bezobliĉan konstrukt, nastalo je mnogo konkurentnih teorija i termina u
pokušaju da se on objasni i kategoriše, ĉesto ĉineći istraţivanje teškim. Jedan tip
identiteta koji je posebno vidljiv kod školskih pedagoga je njihov profesionalni identitet.
Kao i identitet uopšte, profesionalni identitet je besmislen koncept, ali su Remley i
Herlihy (2010) potvrdili da je ipak znaĉajan za uspeh profesije.
Snaga profesionalnog identiteta u mnogome zavisi od prihvatanja i odbrane ovih
konstrukata. Ispostavlja se da školsko savetovanje ispunjava ove kriterijume i da bi
školski pedagozi trebalo da imaju jak profesionalni identitet. Kako god, kriterijumi nisu
bili primenjeni na profesiju školskog savetovanja na jedan kohezivan ili jednistven naĉin,
a kao rezultat toga profesija školskog savetovanja ima razbijen profesionalni identitet.
(Agresta 2004; Amatea, & Clark, 2005).
U razmatranju potrebe usklaĊivanja individualnog delovanja pedagoga sa
delovanjem ostalih ĉlanova školskog kolektiva i razvijanja socijalnih odnosa u
institucionalnom kontekstu moguće je izdvojiti i pitanje: da li usklaĊivanje individualnog
delovanja i ponašanja sa delovanjem i ponašanjem drugih moţe da vodi konformizmu?
Konformizam koji se odnosi na prihvatanje ponašanja grupe ili većine od strane
pojedinca zato što grupa takvo ponašanje zahteva ili oĉekuje, zbog svoje velike
socijalne i psihološke vrednosti postoji u svim grupama i jedan je od pokazatelja da
skup ranije meĊusobno nepovezanih osoba prerasta u nov socijalni i psihološki kvalitet
– u grupu, tj. u kolektiv.
Finalni kriterijum da bi profesija bila odgovorna jeste ponos biti ĉlan te profesije.
Remley i Herlihy (2010: 25) primetili su da pedagozi koji imaju snaţan profesionalan
identitet „osećaju jak ponos time što su ĉlanovi njihove profesije i tim posebnim
osećanjem pripadanja mogu da komuniciraju sa onima sa kojima su u interakciji―.
Školskim pedagozima, moţda ĉak više nego pedagozima koji rade u drugim oblastima,
moţe biti teško da steknu osećaj pripadanja njihovoj radnoj sredini. Pedagozi, posebno
oni koji su jedini savetnik u njihovoj zgradi, nemaju jasno definisano pripadanje grupi:
oni nisu ni nastavnici, ni administratori ni osoblje. Tako su školski pedagozi skloni da
stvaraju identitet ugledajući se na druge profesionalne kategorije ili grupe, kako je
utvrĊeno u teoriji socijalnog identiteta (Tajfel, 1978). Prema Teoriji socijalnog identiteta
osobe mogu videti sebe kao pripadnike nekoliko grupa razliĉitih nivoa prema socijalnom
okruţenju, i da se identifikuju prema ĉlanstvu u istim (Dietz-Uhler & Murrell, 1998).
Prema Tajfel (1978), socijalni identitet jedne osobe ili kolektiva moţe ukljuĉivati
profesionalno ĉlanstvo kao i versku pripadnost, pol ili pripadnost etniĉkoj grupi. Svrha
ovog istraţivanja je da razjasni i produbi naše razumevanje veze izmeĊu profesionalnog
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identiteta školskih pedagoga, merenog ponosom, pripadnošću, akretiditovanjem i
primarnim etiĉkim naĉelom, i kolektivnog/socijalnog identiteta, merenog rezultatima na
Skali kolektivnog samopoštovanja.
Teoretski, školski pedagog moţe pripadati nekolikim društvenim grupama unutar
društvenog konteksta školske sredine, i kao edukator i kao savetnik. Moţe se s
opravdanjem pretpostaviti da teorija društvenog identiteta moţe biti primenjena kako bi
se razumeo profesionalni identitet školskih pedagoga.
Prema teoriji socijalnog identiteta, liĉni identitet moţe biti podeljen na tri razliĉite
komponente. Tajfel (1978) je postavio tezu da se identitet javlja kao rezultat kognitivnog
centraliteta, uticaja unutar grupe i veza unutar grupe. Pojam kognitivnog centraliteta
bavi se psihološkim znaĉenjem kako pojedinac pristupa ĉlanstvu odreĊene grupe
(Cameron, 2004) Ovaj koncept pokušava da objasni u kojoj meri je ĉlanstvo u jednoj
grupi pozitivno ili negativno istaknuto. Pojedinac dodeljuje pozitivne ili negativne
osobine u zavisnosti od toga koliko je ta grupa poţeljna za njega. Uticaj unutar grupe
odnosi se na vrednosnu dimenziju pripadanja. Na primer, školski pedagog moţe
pokazati izvesna osećanja prema ĉlanstvu kao što su osećanja „srećan‖ ili „tuţan― da
bude deo profesije školskog pedagoga. Veze unutar grupe su najbolje opisane kao
stepen u kom se pojedinac oseća u skladu sa grupom ili prihvaćenim od grupe
(Cameron, 2004). Stets i Burke (2000) postavili su da je ponašanje pojedinca
zasnovano i normirano na ovim osnovnim interaktivnim pretpostavkama; tj. otvoreno
delovanje pojedinca postaje prototip reprezentativne grupe. Pojedinci izvode samozapaţene normativne i ne-normativne radnje u pokušaju da se prilagode postojećem
društvenom sistemu (Boen & Vanbeselaere, 2001). U izvesnom stepenu, ponašanje
postaje društveno strukturirano i ureĊeno kako bi se ojaĉalo liĉno (McDermott & Roth,
1978).
Najbitnije u evaluaciji neĉijeg socijalnog identiteta je pojam kolektivnog
samopoštovanja (Cameron, 2004; Crocker & Luhtanen, 2003). Crocker i Luhtanen
(2003) koristili su termin kolektivno samopoštovanje koliko i Tajfel (1978) termin
socijalni identitet. Kolektivno samopoštovanje obuhvata vrednovanje ĉlanstva, liĉno
kolektivno samopoštovanje, javno kolektivno samopoštovanje i identitet. Vrednovanje
ĉlanstva se odnosi na precepciju pojedinca da je njegovo ĉlanstvo u grupi vredno. Liĉno
kolektivno samopoštovanje odnosi se na subjektivnu procenu pojedinca grupe kao
celine. Javno samopoštovanje odnosi se na shvatanje pojedinca kako drugi vide grupu.
Identitet se odnosi na nivo vaţnosti koncepta liĉno koji jedan pojedinac dodeljuje grupi.
Društvena podrška i kolegijalnost mogu da utiĉu na praksu školskog savetovanja.
Tradicionalna obrazovna naĉela i pristupi upravnika i nastavnika su istaknutija u
školskim organizacijama nego naĉela savetnika. Kako je izjavio Clark i Amatea (2005),
podrška nastavnika i upravnika programu školskog savetovanja je najbitnija za uspeh
programa. Vrlo ĉesto, meĊutim, oĉekivanje školskih pedagoga ne podudara se da onim
drugog školskog osoblja. Liĉni koncept školskih pedagoga moţe postati uokviren u
društveno izgraĊenu realnost koja postoji u školskoj sredini i njihov sistem
profesionalnih uverenja moţe biti narušen (Amatea & Clark, 2005; Henderson et al.
2007; Lambie & Williamson, 2004). Nedostatak kohezije i pripadanja pokazalo se da
negativno utiĉe poslovnu satisfakciju i profesionalni identitet (Henderson i drugi, 2007).
233

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

Neki nastavnici i direktori ne vide ulogu školskog pedagoga kao presudnu.
Nemogućnost da se radi u saradnji moţe u školskoj sredini negativno uticati na
profesionalni identitet.
Kao što je vaspitanje uslovljeno ţivotom pojedinca u zajednici, tako je i
oblikovanje pojedinca u zajednici fundamentalno uslovljeno vaspitanjem. Vaspitno
delovanje osposobljava pojedinca za odgovorno medjuljudsko ponašanje u socijalnoj
strukturi i zajedništvu. Moralno socijalno ponašanje odnosi se na formiranje pozitivnih
intrapersonalnih i interpersonalnih moralnih osobina u cilju socijalne integracije i
prevencije socijalne ekskluzije pojedinca.
Vaspitna sredstva imaju svoju specifiĉnu aplikaciju pa je stoga njihova primena
od strane razliĉitih aktera od velikog znaĉaja na moralni razvoj liĉnosti. Da bi se
razvijala i formirala moralna liĉnost dece i mladih, nuţno je razvijati u porodiĉnom i
školskom vaspitanju sposobnost upotrebe i razumevanja kulturnih pravila, potreba,
oĉekivanja i znaĉenja u svim sferama kompetencija: u kognitivnim, emocionalnim,
socijalnim i radno-akcionim. Prema istraţivanju (Jevtić, 2012), na osnovu aktuelnih
vaspitnih postupaka podsticanja koja se primenjuju u porodiĉnom i školskom vaspitanju,
izvršili smo grupisanje vaspitnih postupaka na osnovu identiĉnih pojmovnih odreĊenja,
primene, znaĉaja, pri ĉemu smo predstavili strukturu podsticanja i stekli uvid u stepen
korelacije podsticajnih elemenata znaĉajnih za porodiĉno i školsko vaspitanje.
Postupci podsticanja u porodiĉnom vaspitanju
1. Anticipacija
2. Emancipacija
3. Usmeravanje ponašanja
Postupci podsticanja u školskom vaspitanju
1. Podsticanje metakognicije
2. Supsidijarnost
3. Usmeravanje ponašanja na primerima
4. Sloboda liĉnosti
1. Podsticanje u porodici
metakognicije (0.392);

anticipacijom

i

podsticanje

u

podsticanjem

* U porodici roditelj predviĊa zbivanja ili stanja u kome se dete moţe naći,
usmerava tok aktivnosti pri ĉemu sluţi kao merilo uspeha ili neuspeha u cilju
usklaĊivanja pravih anticipacija za kasnije postupke pri ĉemu oblikuje
odgovarajuće vaspitne postupke za njihovu primenu. U školi, nastavnik
podrţava steĉenu samoregulaciju ispitanika, usmeravanjem, ohrabrivanjem,
odobravanjem... uĉeniĉkih misli, ideja, pri ĉemu zajedno sa ispitanikom kao
ravnopravnim sagovornikom registruje progres u metakogniciji.
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2. Podsticanje u porodici anticipacijom i podsticanje u školi supsidijarnošću
(0.452);
* S obzirom da se u porodiĉnom vaspitanju dete vaspitava za budućnost,
unapred, ukazivanjem na razliĉite postupke, savetovanjem, ohrabrivanjem za
samostalno donošenje odluka... takoĊe nastavnik nastavlja da pruţa pomoć
u razumevanju i prihvatanju vrednosti, razvija samostalnost, samoaktivnost,
samokontrolu... pri ĉemu ne oduzima inicijativu ispitaniku i ne oslobaĊa ga od
individualnog stvaralaĉkog napora.
3. Podsticanje u porodici usmeravanjem ponašanja i podsticanje u školi
usmeravanjem ponašanja na primerima (0.343);
* Metodu podsticanja u porodiĉnom i školskom vaspitanju - usmeravanje
ponašanja grupisali su vaspitni postupci koji u većoj meri opisuju
jednosmernu komunikaciju u kojoj dominira roditelj i nastavnik. Sadrţaj
komunikacije najĉešće se tretira kao poruka, zato se u literaturi poruka uzima
kao sinonim za sadrţaj komunikacije. Sadrţaj poruke obiĉno su neki
zakljuĉci, obrazloţenja, konstatacije... na osnovu primera, iskustava.
Struktura komunikacije bilo roditelja ili nastavnika, ukljuĉuje kognitivnu,
emotivnu i akcionu dimenziju u primeni vaspitnih postupaka metode
podsticanja.
4. Negativna korelacija koja je malo znaĉajna izmeĊu podsticanja u porodici
anticipacijom i podsticanja u školi promovisanjem slobode liĉnosti (–0.153);
* Na osnovu prethodno navedena dva tumaĉenja o meĊusobnoj korelacija
podsticanja u porodici i školi (broj 1 i 2), potpuno je opravdana negativna
korelacija. Iako ova korelacija spada u kategoriju malih korelacija, veća
uĉestalost anticipacije podrazumeva manju uĉestalost slobode liĉnosti i
obrnuto ( Jevtić, 2012).
Postupak podsticanja u porodici koga smo nazvali na osnovu grupisane strukture
vaspitnih postupaka - emancipacija, nije u korelaciji ni sa jednim postupkom podsticanja
u školskom vaspitanju. Drugim reĉima, emancipacija u porodici je autonomna i
nezavisna oblast u odnosu na sve ostale oblike vaspitanja.
Poĉetni korak u pripremi pedagoga za uspešniju primenu mera podsticanja
predstavlja njihovo upoznavanje sa znaĉenjem i ulogom sredstava u vaspitnom radu. Iz
toga proizlazi i potreba za utvrĊivanjem razliĉitih funkcija vaspitnih postupaka i
mogućnosti njihovog efikasnog delovanja. Pri tom, bitno je da pedagog zna da su
postupci vaspitnog delovanja ĉvrsto povezani s opštim kvalitetom njegovih odnosa s
uĉenicima, te da od toga zavisi i njihova uspešnost. Na primer, pohvala, upotrebljena
bez jasnog razloga ili svrhe, kao »fraza«, izreĉena kratko, suviše stereotipno (na primer,
»Dobro«, »Fino«, »Tako je«) i »mehaniĉki« nema bitnijeg delovanja. Pohvala koja je
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obrazloţena, posebno naglašena, bilo da je upućena pojedincu, grupi ili ĉitavom
razredu, deluje motivišuće.
Primena mera podsticanja po svojoj prirodi treba da bude u logiĉnoj vezi s
postupkom koji ţelimo odobriti, pohvaliti, ili nagraditi. Sredstva koja primenjujemo treba
da prate sadrţaj ponašanja ili aktivnosti koju podstiĉemo. Kao i svaka motivaciona
osnova ponašanja, primena sredstava podsticanja, mora imati svoju meru. TakoĊe,
postepena ponavljanja istog sredstva mogu dovesti do smanjenja njegove efikasnosti.
Dakle, vaspitni postupci moraju biti primereni uĉeniku i njegovom iskustvu, što moţe
delovati stimulativno na dalje ponašanje ili aktivnosti uĉenika. Poţeljno je koristiti
razliĉite vrste podsticaja i dopustiti uĉenicima da predloţe svoje naĉine podsticanja.
Rezultati pojedinih istraţivanja pokazuju da su nagrade koje su omiljene meĊu
uĉenicima u suprotnosti sa onim koje biraju nastavnici, što potvrĊuje stav da je
nastavnikovo interpretiranje uĉenikovog mišljenja i doţivljaja nagraĊivanja pogrešno.
Metodologija empirijskog istraţivanja
Cilj i problemi istraţivanja
Iako postoje obimna istraţivanja na temu identiteta školskog pedagoga, malo je
onih koja su raĊena o uticaju socijalnog/kolektivnog identiteta na profesionalni identitet
školskog pedagoga. Iz perspektive teorije socijalnog identiteta školski pedagozi mogu
pokušavati da koriste ĉlanstvo u grupama da bi promovisali njihovo liĉno vrednovanje,
oblikovali svoj profesionalni identitet kroz ĉlanstvo u grupama i odrţali svoj identitet tako
što se razlikuju od drugih relevantnih grupa. Pedagoško voĊenje je ukorenjeno u
akademskom savetovanju i rasporeĊivanju viĊenom u poreklu školskog savetovanja. Ne
postoji uniformnost u praksi školskog savetovanja u razliĉitim organizacijama. Obim
kojim pripadanje i socijalni identitet na školskom polju utiĉe na profesionalni identitet
školskog pedagoga je nepoznat.
U prethodnom delu rada izneta su teorijska razmatranja o ulozi koju pedagog ima
u podsticanju socijalnog identiteta liĉnosti. Na osnovu toga proizilazi da je predmet
našeg istraţivanja razumevanje veze izmeĊu profesionalnog identiteta pedagoga, i
socijalnog identiteta liĉnosti.
Cilj ovog istraţivanja jeste empirijskim putem ispitati kako sindrom podsticanja
utiĉe na razvoj
kolektivnog-socijalnog identiteta liĉnosti.
Iz postavljenog cilja proizilaze zadaci zasnovani na pretpostavkama teorije socijalnog
identiteta i definiciji profesionalnog identiteta:
- Ispitati uverenja pedagoga da li u svom radu osećaju zadovoljstvo, pripadnost,
samopouzdanje i ispunjenost u svojoj profesiji?
- Ispitati da li postoji povezanost izmedju kolektivnog samopoštovanja pedagoga i
podsticanja socijalnog identiteta liĉnosti?
- Ispitati da li postoji razlika u stepenu izraţenosti kolektivnog samopoštovanja s
obzirom na duţinu radnog staţa pedagoga?
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- Ispitati da li postoji razlika u naĉinu podsticanja socijalnog identiteta s obzirom na
duţinu radnog staţa pedagoga?
Varijable istraţivanja
- Nezavisne varijable- pol pedagoga, radni staţ i nivo kolektivnog
samopoštovanja-dihotomne varijable.
- Zavisna varijabla- uverenja pedagoga dobijena istraţivanjem stepena slaganja
ili neslaganja sa tvrdnjama datim u skali SKS Skali kolektivnog samopoštovanja-raciointervalna varijabla.
Metode, tehnike i instrumenti
Metoda primenjena u ovom istraţivanju odabrana je u skladu sa predmetom,
ciljem, zadacima istraţivanja, prirodom problema i postavljenim hipotezama. U
istraţivanju je korišćena servey istraţivaĉka metoda, tehnika skaliranja sa
instrumentom- Skala kolektivnog samopoštovanja. Pouzdanost instrumenata merena je
(Krombah Alpha) koeficijentom.
Uzorak
Uzorak istraţivanja je saĉinjavalo 52 pedagoga iz Osnovnih i srednjih škola sa
podruĉja Rasinskog okruga. Velika većina ipitanika je ţenskog pola. Razlika izmedju
muških i ţenskih ispitanika je na nivou statistiĉke znaĉajnosti 0,01.
Statistiĉka obrada podataka
Pre same statistiĉke obrade podataka upotrebili smo faktorsku analizu u cilju
redukcije faktora, zatim je korišćen Kolmogorov Smirnov test za testiranje distribucije,
neparametrijske tehnike-AS, SD, empirijske i teorijske frekvencije, hi-kvadrat, Kruskal
Walis test.
Analiza i interpretacija rezultata
U cilju otkrivanja latentnih struktura i redukovanja upitnika na manji broj faktora,
primenili smo ekspanatornu faktorsku analizu sa Varimax rotacijom u kojoj su date
svojstvene vrednosti faktora predstavljene kao procenti od ukupne objašnjene varijanse
i kao kumulativni procenti od toga. U prve tri kolone (Inicijalne svojstvene vrednosti –
Initial Eigenvalues) su podaci za sve faktore, u druge tri (Ekstrakcione sume kvadriranih
opterećenja/zasićenja – Extraction Sums of Squared Loadings) samo za one faktore
koji ispunjavaju kriterijum da budu zadrţani. Faktorskom analizom glavnih komponenti
izdvojeno je 2 faktora koje imaju najveći uticaj, tj. faktorsko opterećenje. Tih nekoliko
glavnih komponenti predstavljaju faktore.
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Prvi faktor koji se izdvojio objašnjava 63.312 % varijanse i imenovali smo ga kao
ponos profesionalnog identiteta, drugi faktor koji se izdvojio iznosi 36.688% varijanse i
imenovali smo ga kao podsticanje kolektivnog identiteta.
Nakon grupisanja faktora na osnovu dobijenih nalaza utvrdjen je nivo kolektivnog
samopoštovanja, a zatim ispitana razlika u naĉinu podsticanja socijalnog identiteta u
odnosu na navedenu kategoriju. Takodje ispitana je razlika u stepenu izraţenosti
kolektivnog samopoštovanja i razlika u naĉinu podsticanja socijalnog identiteta s
obzirom na duţinu radnog staţa pedagoga. Dobijeni nalazi biće od koristi školskim
pedagozima, jer će koristiti kao smernice za segmente u kojima treba najpre delovati.
Ovim istraţivanjem omogućavamo uvid u situaciju na terenu i svakodnevnoj praksi o
sindromu podsticanja na razvoj kolektivnog-socijalnog identiteta liĉnosti.
Pedagozi koji osećaju zadovoljstvo, pripadnost, samopouzdanje i ispunjenost u
svojoj profesiji, rezultat je uspešnosti u savladavanju prepreka na radnom mestu, što se
pozitivno odraţava na celokupni vaspitno-obrazovni proces, a i na samu liĉnost
pedagoga. Rezultati pokazuju da od ukupnog broja ipitanika, veliki broj, ĉak 80% ima
visok nivo sindroma iscrpljenosti podsticanja na razvoj kolektivnog-socijalnog identiteta
liĉnosti. Visok nivo navedenog sindroma moţe se objasniti kompleksnošću pedagoške
profesije. Uzevši u obzir sve ĉinjenice moţemo konstatovati da je neophodno utvrditi
uzroke koji su doveli do iscrpljenosti podsticanja na razvoj kolektivnog-socijalnog
identiteta liĉnosti, i preduzeti mere koje bi mogle uticati na poboljšanje njihovog
kolektivnog samopoštovanja.
Kada je reĉ o razlici u naĉinima podsicanja socijalnog identiteta liĉnosti u odnosu
na kolektivno samopoštovanje, vidimo da postoji statistiĉki znaĉajna razlika u stepenu
izraţenosti pripadnosti sebi i drugima izmeĊu pedagoga sa visokim i niskim nivoom
kolektivnog samopoštovanja, odnosno pedagozi sa visokim nivoom kolektivnog
samopoštovanja pokazuju viši stepen izraţenosti u podsticanju sindroma pripadnosti.
Ovaj nalaz nam govori da pedagozi koji se znaĉajno ulaţu u proces podsticanja razvoja
socijalnog identiteta liĉnosti, u svom radu pokazuju i visok nivo kolektivnog
samopoštovanja.
Analizom razlike izmeĊu stepena izraţenosti kolektivnog samopoštovanja s
obzirom na duţinu radnog staţa pedagoga, dobili smo nalaze da mlaĊi pedagozi
iskazuju viši stepen kolektivnog samopoštovanja nego njihove starije kolege, dok
pedagozi sa više radnog iskustva iskazuju visoke procene podsticanja socijalnog
identiteta liĉnosti. Ovo se moţe objasniti ĉinjenicom da iskustvo pedagoga sa duţim
radnim staţom omogućava da se bolje nose sa naĉinima podsticanja socijalnog
identiteta liĉnosti, odnosno njihovo iskustvo im pomaţe da smanje nivo kolektivnog
samopoštovanja.
Sa druge strane moţemo pretpostaviti da pedagozi sa kraćim radnim staţom
više ulaţu u rad na kolektivnom samopoštovanju što dovodi do višeg nivoa
profesionalnog identiteta.
Na osnovu dobijenih rezultata moţemo zakljuĉiti da je naša hipoteza delimiĉno
potvrĊena zbog toga što u stepenu izraţenosti podsticanja socijalnog identiteta liĉnosti s
obzirom na duţinu radnog staţa ne postoji statistiĉki znaĉajna razlika, dok kod
kolektivnog samopoštovanja to nije sluĉaj.
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U istraţivanju se pošlo od pretpostavke da će rezultati pokazati da su pedagozi
koji imaju kraći radni staţ motivisaniji za rad i orijentisani na produktivne naĉine
podsticanja socijalnog identiteta liĉnosti, kao i da oni koji imaju duţi radni staţ više
preferiraju ka kompromisu, jer ne zahtevaju puno energije i udubljivanje u problem.
Na osnovu rezultata istraţivanja vidimo da postoji statistiĉki znaĉajna razlika u stepenu
izraţenosti kolektivnog samopoštovanja i podsticanja socijalnog identiteta s obzirom na
duţinu radnog staţa pedagoga. Što se tiĉe kolektivnog samopoštovanja u odnosu na
duţinu radnog staţa, pedagozi sa radnim staţom od pet do jedanaest godina pokazuju
najveći skor (M = 117,42) u odnosu na pedagoge sa duţim radnim staţom.
Što se podsticanja socijalnog identiteta liĉnosti tiĉe, iz dobijenih rezultata vidimo
da postoji statistiĉki znaĉajna razlika izmeĊu godina radnog staţa pedagoga i naĉina na
koji podstiĉu socijalni identitet liĉnosti. Pedagozi sa radnim staţom od jedanaest do
dvadeset godina teţe produktivnijim naĉinima podsticanja socijalnog identiteta liĉnostisavetovanje. Oni svoju ulogu ispunjavaju u celini, tako što primenjuju adekvatne tehnike
i vaspitne postupke koje podstiĉu socijalni identitet. Najveći skor u ispoljavanju
podsticanja socijalnog identiteta pokazuju pedagozi sa najkraćim radnim staţom, iz
ĉega proizilazi potreba da sa ovom grupacijom najviše treba raditi na osnaţivanju
njihovih kompetencija u oblastima koje su vezane za motivaciju, za komunikaciju i
uspostavljanju poverenja.
Zakljuĉna razmatranja
Istorijski, nije bilo konsenzusa za univerzalnu definiciju školskog savetovanja;
stoga nije bilo trajnosti u praktikovanju školskog savetovanja. Od nastanka školskog
savetovanja, ta profesija je bila karakterisana kao neodreĊena (Agresta, 2004; Amatea
& Clark, 2005). Školski pedagozi koji ne osećaju podršku prosvetne ili zajednice
savetnika ne mogu osećati povezanost sa profesijom i, stoga, ne mogu imati jak osećaj
profesionalnog identiteta. Štaviše, na identitet školskog pedagoga uticala je i oblikovala
ga je ne samo interna percepcija školskog pedagoga, nego i izgraĊena društvena
realnost i okruţenje kreirano i odrţano od strane drugih.
Savremena profesija školskog savetovanja i dalje doţivljava neodreĊenost.
Trenutne kontroverze oko definisanja kamena temeljca školskog savetovanja pojaĉava
dvosmislenost i cepa profesiju od vrha ka dnu. Razvila su se dva razliĉita identiteta i
nastavila istorijsku neusaglašenost koja je postojala u profesiji. Školski pedagozi skloni
su da vide sebe ili kao pedagoge koji rade u školskim uslovima ili kao edukatore koji
koriste savetniĉke sposobnosti. Studija sa školskim pedagozima Nju Dţerzija je
pokazala da je blizu tri ĉetvrtine anketiranih videlo sebe kao pedagoge koji rade u
školskim uslovima, dok je samo 20% pedagoga videlo sebe prvenstveno kao edukatore.
Perkins (2006) je ukazala na to da je za savetnika za mentalno zdravlje na prvom mestu
pridobijanje podrške u obrazovnoj zajednici. U svojoj studiji Perkins (2006) je pronašla
da su zainteresovane strane, kao što su nastavnici i direktori, visoko ocenile
liĉno/socijalno savetovanje, istiĉući argument da su školski pedagozi više nego samo
edukatori.
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U savremenom obrazovnom svetu motivisanom odgovornošću i naglaskom na
povećanju nauĉnog dostignuća, ponovo se javila potreba da se razume uloga školskog
pedagoga. Profesionalni identitet školskog pedagoga je višestrana i višeslojna
konstrukcija. Spoljašnji uticaji kao što su socijalni identitet i ekološki odnosi utiĉu na
praksu školskog savetovanja. Na primer, kako drugi (nastavnici i savetnici) doţivljavaju
da profesija školskog savetovanja moţe uticati na to šta ĉlanovi profesije misle o
profesiji. Ljudi imaju sposobnost da komuniciraju u raznovrsnim društvenim
okruţenjima. Zbog toga što svaki pojedinac pripada mnoštvu društvenih kategorija,
razumljivo je da spoljašnji društveni uticaji i institucije mogu uticati na osećaj pojedinca
za liĉni identitet. Identitet pojedinca zavisi od socijalnog grupisanja jedne osobe.
Školski pedagozi moraju da se suoĉe sa pitanjima u vezi sa njihvim identitetom i
razvojem kroz socijalni kontekst u kojem oni rade. Škole su posrednici u socijalizaciji
koji ĉesto reflektuju šta se dešava na većem nivou. Status identiteta izgleda da ima
prototipsko ponašanje povezano sa kolektivnim identitetom grupe. Jedan pojedinac
moţe dodati i liĉnu vrednost ĉlanstvu u grupi (Dimmock, Grove, & Eklund, 2005). Za
školske pedagoge, ovo bi moglo da se raĉuna u trendove i promenljivost koja postoji u
selekciji duţnosti.
Školski pedagozi bi se osećali povezanijim sa profesijom kada bi bili u
mogućnosti da izvode prikladne duţnosti, iako je mnogo njih pronašlo sebe u obavljanju
duţnosti koje nisu u polju najbolje prakse. Malo je istraţivanja o tome kako socijalni
identitet utiĉe na izbor duţnosti školskih pedagoga.
U zavisnosti od sredine, školski pedagozi mogu doţiveti razliĉite nivoe društvene
podrške i posvećenosti. Školski pedagozi osnovne škole ukazali su na to da su radili
kako su sami ţeleli. Jedno moguće objašnjenje je da je osnovnoškolsko savetovanje
ukorenjeno u holistiĉkom razvoju dok pedagoško voĊenje ostaje sveobuhvatna tema
većine mlaĊih i starijih srednjoškolskih savetovanja. Pedagoško voĊenje je ukorenjeno u
akademskom savetovanju i rasporeĊivanju viĊenom u poreklu školskog savetovanja. Ne
postoji uniformnost u praksi školskog savetovanja u razliĉitim organizacijama. Obim
kojim pripadanje i socijalni identitet na školskom polju utiĉe na profesionalni identitet
školskog pedagoga je nepoznat.
Na osnovu svega priloţenog moţemo sa sigurnošću reći da postoji empirijska
potreba za bavljenje ovom temom. Rezultati istraţivanja nametnuli su nekoliko
relevantnih pedagoških implikacija - kolektivno samopoštovanje, uloge pedagoga u
zavisnosti od profesionalnog identiteta.....
Rad je nastao u okviru projekta br.179074, koji finansira Ministarstvo za nauku i
tehnološki razvoj RSrbije, koji izvodi Centar za sociološka istraţivanja Filozofskog
fakulteta Univerziteta u Nišu u periodu od 2011-2014.god.
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Kurtuma Nataša: ULOGA I UTICAJ NASTAVNIKA NA MOTIVACIJU I ODRŢAVANJE
PAŢNJE TOKOM UĈENJA NEMAĈKOG JEZIKA U ŠKOLI STRANIH JEZIKA
FILOZOFSKI FAKULTET, NOVI SAD, SRBIJA
natasakurtuma@hotmail.com
Saţetak
Problem motivacije i odrţavanja paţnje se, pri uĉenju stranog jezika, razmatra na
drugaĉiji naĉin u odnosu na uĉenje ostalih predmeta. Stoga se rad bavi istaţivanjem
motivacije i odrţavanja paţnje pri uĉenju nemaĉkog jezika. U kontekstu globalizacije,
sve je ĉešća potraţnja za uĉenjem nemaĉkog jezika u školama stranih jezika. Poznato
je da na intenzitet motivacije deluju stavovi prema okolnostima u kojima se jezik uĉi, te
se posebna paţnja posvećuje ulozi i uticaju nastavnika. Postavlja se pitanje, na koji
naĉin nastavnik moţe da utiĉe na motivaciju i odrţavanje paţnje pri uĉenju nemaĉkog
jezika, kako se motivacija i paţnja uĉenika, tokom nastave od dva semestra poĉetnog
nivoa, razvija, dakle, raste ili opada i kako nastavnik moţe da utiĉe na to, koja je
njegova uloga i uticaj? Istraţivanje je izvršeno na uzorku od 7 polaznih grupa A1 nivoa
nemaĉkog jezika, u školi stranih jezika na podruĉju Novog Sada.
Kljuĉne reĉi: motivacija, paţnja, odrasli uĉenici, škola stranih jezika, nemaĉki jezik,
uloga nastavnika, uticaj nastavnika
ROLLE UND EINFLUSS DES LEHRERS AUF DIE MOTIVATION UND DIE
AUFMERKSAMKEIT DER SCHÜLER BEIM LERNEN DER DEUTSCHEN SPRACHE
IN FREMDSPRACHENSCHULEN
Zusammenfassung
Man muss das Problem der Motivation und der Aufmerksamkeit beim
Fremdsprachenlernen auf andere Weise betrachten, als beim Lernen anderer Fächer.
Deswegen wird in der Arbeit die Motivation und die Aufmerksamkeit beim Lernen der
deutschen Sprache analysiert. Im Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen ist das
Deutschlernen in Fremdsprachenschulen eine immer öftere Angelegenheit. Bekannt ist,
dass die Intensität der Motivation von mehreren Faktoren abhängt, deswegen ist die
Rolle und der Einfluss des Lehrers von großer Bedeutung. Man stellt sich die Frage, auf
welche Art und Weise der Lehrer auf die Motivation und die Aufmerksamkeit Einfluss
ausüben kann, wie die Motivation und die Aufmerksamkeit der Schüler des
Anfangsniveaus im Unterricht sich verändert, d. h. steigt oder sinkt und welche Rolle
der Lehrer dabei hat. Die Analyse basiert auf 7 Gruppen des Anfangsniveaus A1 der
Fremdsprache Deutsch, im Zeitraum von zwei Semestern, in einer
Fremdsprachenschule in Novi Sad.
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1. Uvod
Svaki strani jezik predstavlja kljuĉ komunikacije meĊu ljudima širom sveta, te se,
u kontekstu društvenih promena, sve veća paţnja posvećuje nastavi stranih jezika,
usled sve veće potraţnje uĉenja, recimo, nemaĉkog jezika. Nastava stranog jezika je
kompleksan fenomen na koji deluje veoma veliki broj faktora. MeĊu istraţivaĉima ne
postoji saglasnost taĉne klasifikacije ĉinilaca.
S obzirom na ciljeve rada, bilo bi nepotrebno navoditi klasifikacije raznih autora,
analizirati podele i komentarisati ih. Svakako prihvatljivo je, meĊutim, da su uloga i uticaj
nastavnika na motivaciju i odrţavanje paţnje, nezanemarljiv faktor pri uĉenju stranih
jezika. Ĉinjenica je da su mnogi faktori meĊusobno povezani i da utiĉu jedan na drugi,
no u ovom radu, paţnja će biti posvećena jednom faktoru - ulozi i uticaju nastavnika na
uĉenje nemaĉkog jezika.
Cilj je rada da se s jedne strane opišu pojmovi kao što su motivacija, uloga i
uticaj nastavnika, a sa druge strane da se, ustanovi na koji naĉin nastavnik moţe da
utiĉe na motivaciju i odrţavanje paţnje pri, uĉenju nemaĉkog jezika, kao stranog i da se
obrati paţnja na to kako se motivacija razvija, dakle, raste ili opada.
2. Motivacija
Neophodno je definisati pojam motivacije, jer je njen uticaj u nastavi stranih
jezika od velikog znaĉaja.
Za poĉetak, bilo bi od znaĉaja navesti ĉinjenicu da postoje razne teorije ljudske
motivacije. Imena koja su, u ovom kontekstu, nezaobilazna su svakako Frojd (Freud),
Hul (Hull), Levin (Lewin), Atkinson, Rodţers (Rogers), Maslov (Maslow), kao i mnogi
drugi. Prouĉavajući Frojda i njegovu psihoanalitiĉku teoriju, koja predstavlja jednu od
najuopštenijih i najpoznatijih koncepcija, koja je toliko sveobuhvatna i detaljna, da bi,
kada je motivacija u pitanju, bilo, dakle, po svemu sudeći, krajnje suludo, zalaziti u
detalje (up. Weiner 1984: 17). Nadovezujući se na psihoanalitiĉku teoriju, Rajnberg
(Rheinberg 2006: 211) smatra da se motivaciono-psihološki koncepti ne trebaju samo
teoretski doterivati i interpretirati, već bi bilo poţeljno da se apstrakcija zanemari, te da
se preĊe na konkretne/opipljive rezultate – što predstavlja, ujedino, fokus sledujućeg
istraţivanja.
Pojam motivacije se moţe definisai i istrţivati iz raznih uglova. MeĊutim, u cilju
fokusiranja na temu istraţivanja ovog rada, samo neka definisanja će biti prikazana.
Tako npr. Rajnberg (Rheinberg 2006: 13-15), motivaciju smatra kljuĉem za sve
naše uspehe ili poraze, a definiše je kao misaonu nehomogenu konstrukciju, koja se
uvek vezuje za trud, volju, ţelje i nadanje, te da motivacija pokreće ljudsku aktivnost,
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usmerava je u odreĊenom pravcu i odrţava sve dok se cilj ne ispuni, drugim reĉima –
motivacija predstavlja proces pokretanja, usmeravanja i odrţavanja ljudskog ponašanja
ka odreĊenom cilju dok se on ne ostvari10.
Šnajder – Šmalt (Schneider – Schmalt) istiĉu, da se pri procesu motivacije
aktiviraju perceptivne, kognitivne i motoriĉke funkcije, ali i da se pojam motivacije usko
veţe za pojam nagona11, te da je motivacija glavni pokretaĉ svih naših aktivnosti radi
ostvarivanja odreĊenog cilja (up. Schneider – Schmalt 1994: 16; Hammel 1994: 73).
Pojam motivisanje se definiše i kao sveukupnost emotivnih i kognitivnih procesa, koji u
velikoj meri utiĉu na ponašanje (ibid). Sudeći po Wajneru (Weiner) motivacija se lako
moţe definisati i ograniĉiti. On smatra da je cilj i verovatnoća uspeha, kljuĉ stepena
motivacije. Dakle, ako verujemo u ostvarenje ţelje/cilja, motivacija ne moţe naići na
prepreku (up. Weiner 1984: 143). Interesantan je podatak, koji nalazimo kod Rajnberga,
da se motivacija ne moţe prepoznati ĉulima, već samo naslutiti, dakle prepoznati 12
(Rheinberg 2006: 13).
3. Uloga nastavnika13
Uloga nastavnika je ureĊena, dakle, propisana od strane drţave/politike (up.
Nave-Herz 1977: 25), ali se i dalje postavlja pitanje, šta je, zapravo, uloga nastavnika?
Svaki odrasli ĉovek veruje da zna odgovor na postavljeno pitanje, jer je i sam
nekada bio uĉenik. No, ukoliko se dublje „zagrebe― pitanje tj. sledujući odgovor,
shvatamo da to i nije baš tako prosto definisati.
Tako se Gizeke (Giesecke 2001: 7) nadovezuje i istiĉe da, posmatrajući
nastavnike u uĉionicama, ne primećujemo ništa naroĉito. Jedino što uoĉavamo, laiĉki
posmatrano, je da nastavnik priĉa svojim uĉenicima, pokazuje nešto na tabli, uĉenici mu
nešto odgovaraju, postavljaju pitanja...Ništa specijalno – pomislili bi mnogi. Sa lakoćom
zakljuĉujemo da zanimanje nastavnika, uporeĊujući ga sa nekim drugim zanimanjem,
recimo advokata ili lekara, ispada banalno - ali iza, naizgled, prostog zanimanja, se krije
mnogo više. Šta se od advokata/doktora oĉekuje je krajnje jasno, ali od nastavnika ne –
da definicija, u proteklih nekoliko decenija, ne postoji (up. Giesecke 2001: 187).
Mnogi autori/istraţitelji su se posvetili definisanju uloge „dobrog nastavnika―. U
nastavku će neka razmišljanja i definisanja pomenutog biti predstavljena.
Od znaĉaja je navesti da se uloga i uticaj nastavnika u proteklim decenijama, pa
sve do danas, uvek iznova definiše i dopunjava, a sve pod uticajem školsko-pedagoške

10

Prototip situacije: Osoba koja na dohvat ruke ima ono za ĉime ţudi/ono što ţeli, mora da se
potrudi da bi stigla do cilja (up. Rheinberg 2006: 13).
11

Kod Rajnberga je evidentno da se pojam motivacije vezuje i za pojam opsednutosti (up. Rheinberg
2006: 14).
12
Rajnberg istiĉe da se neĉija motivacija/motivi mogu prepoznati samo, kada su identiĉni onima koje mi
poznajemo iz liĉnog iskustva, dakle, kada se interpretacija tuĊeg ponašanja prepozna u sopstvenom (up.
Rheinberg 2006: 13-14).
13
Pojam nastavnika se u ovom radu uzima kao hiperonim za uĉitelja, nastavnika i profesora. Dakle,
razmatra se uloga predavaĉa/pedagoga.
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propagande14 (up. Giesecke 2001: 179). Sudeći po Kutingu moţemo se sloţiti sa
ĉinjenicom, da samo profesionalost u ulozi nastavnika, nije kljuĉna, da bi nastavnik bio
dobar nastavnik (Kutting 2008: 7), ali se postavlja pitanje, šta je to što nedostaje?
Hirš (Hirsch 1990: 9), recimo, smatra da nisu samo didaktiĉke kvalifikacije, već
ĉitava liĉnost nastavnika, kljuĉne za kvalitetnu nastavu, a pre svega, za uspešno
savladavanje gradiva od strane uĉenika.15 Dalje navodi, da se ovo mišljenje ne moţe
lako empirijski dokazati, no da, ipak, mnoga autobiografska sećanja 16 svedoĉe o
istinitosti teze. Istiĉe da su oĉekivanja nastavnika veoma vaţna u procesu, pa i samom
uspehu uĉenja - što su oĉekivanja veća, tako je angaţovanost, kako nastavnika, tako i
uĉenika, veća (ibid).
Kuting navodi da je nastavnik uspešan u svom cilju – prenošenju znanja/gradiva,
ako se sluţi odgovarajućom metodom, koja je uspešna samo ako se problem/zadatak
moţe rešiti na više naĉina, dakle, da ne postoji jedno, jedino, taĉno rešenje (Kutting
2008: 11). Tako npr. dodaje, da se fokus ne treba usmeriti na probleme i poteškoće,
nego na moguća rešenja i da „se posmatra sir u celini, a ne rupe u njemu― 17 (Kutting
2008: 95).
Kljuĉ uspeha pri prenošenju znanja je, sudeći po Hamelu (Hammel 1994: 73), da
nastavnik usmeri svu svoju snagu na ishod koji predstavlja samoangaţovanje uĉenika i
samoinicijativu za uĉenjem. Dakle, uĉenik koji je zainteresovan/motivisan od strane
nastavnika za rezultat nekog problema, sam ulaţe trud za rešenjem. Tako moţemo
zakljuĉiti, da su buĊenje interesovanja, inicijativa i upravljanje probuĊenim
interesovanjima najvaţniji zadaci nastavnika koji ţeli uspeh u svom poslu, dakle,
prenošenju znanja na svoje uĉenike (ibid). Meninghof (Mönninghoff) nam skreće paţnju
na, ĉesto zanemarenu, ĉinjenicu, da „ko uĉi – taj i greši―18 (up. Mönninghoff 1992: 40).
Jasno naglašava da onaj ko ne pravi greške - nema potrebu da uĉi, a sloţićemo se i sa
iskazom da ko nikada ne greši – nije u stanju da nešto ispravno uĉini (ibid). Naţalost,
mnogi nastavnici zaboravljaju na tu ĉinjenicu. Uloga nastavnika je nekada shvaćena
veoma prosto, u smislu da je nastavnik taj, ĉiji je zadatak da ispravlja greške koje
uĉenici prave. Dakle, sve se vrti oko grešaka i njihovog eleminisanja. Tako Meninghof
smatra da je pritisak nametnut sa obe strane – uĉenik treba da izbegava greške, a
nastavnik da ih eleminiše, što dovodi do pogrešnog akcentovanja školovanja/uĉenja
(Mönninghoff 1992: 41, Weigmann 1992: 20). Tako se Jung-Straus (Jung-Strauß 2000:
73) nadovezuje na Meninghofa, smatrajući da nastavnik treba da ispunjava sledeće
zadatke:

14

Nastavnik, Michael Felten, ironiĉno je, ali istinito, prokomentarisao ovu ĉenjenicu (up. Giesecke 2001:
179).
15
Isto mišljenje - sudeći po istraţivanju, koje je sprovedeno u nekoliko osnovnih i srednjih škola, kao i
fakulteta u Nemaĉkoj - dele drugi profesori i studenti završnih godina (up. Hirsch 1990: 9).
16
Autobiografska sećanja o kojima je reĉ, su, recimo, od Marka Tvejna (Mark Twain), Ĉarlsa Dikensa
(Charles Dickens) i Roberta Muzila (Robert Musil) (up. Hirsch 1990: 9).
17
Kuting svoje uverenje definiše pomoću citata koji glasi „Wir sollen auf den Käse schauen und nicht auf
die Löcher!― (Kutting 2008: 95) i na taj naĉi skreće paţnju na oĉekivani fokus nastavnika.
18
Meninghof tvrdi „lernen heißt Fehler machen― (Mönninghoff 1992: 40), sa ĉim ukazuje na to, da su
greške sastavni deo uĉenja.
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- stvaranje timova (uĉenik, nastavnik, uĉenik-nastavnik)
- organizacija i uvoĊenje projekata u nastavu
- ĉeste evaluacije (minimun dva puta godišnje)
- permanentno posmatranje (uĉenika, škole u celini, kolega).
Svakako je neophodno spomenuti da Hirš (Hirsch), u kontekstu razvojne
psihologije, istiĉe ĉinjenicu da je proces psihološkog razvoja kod svakog ĉoveka
doţivotan – tako se lako da zakljuĉiti, da se nastavnik menja/razvija permanentno, a
samim tim i njegova uloga, iz ĉega zakljuĉujemo da uloga nastavnika nikada nije
konaĉno definisana i zakljuĉena (Hirsch 1990: 9).
4. Uloga nastavnika tokom uĉenja stranog jezika
Helšer - Rabiĉ istiĉu da svaki nastavnik, u odnosu na predmet koji predaje, ima
odreĊene uloge. Od nastavnika fiziĉkog vaspitanja oĉekuje se fiziĉka spremnost, kako
bi uĉenicima na adekvatan naĉin izveo odreĊene fiziĉke veţbe, ali ni struĉno
poznavanje ĉoveĉijeg tela ne sme da nedostaje, kako bi znao, koja veţba je za šta
propisana i na koji naĉin se veţbe izvode, kako se uĉenici ne bi izloţili zdravstvenoj
opasnosti. Analogno tome, nastavnik stranog jezika ima sposobnosti/znanja koje mora
da nosi sa sobom ako ţeli da se bavi pomenutim pozivom (Hölscher – Rabitsch 1993:
7).
Sudeći po njima (ibid) nastavnik mora da ispunjava sledeće uloge/zadatke:
- besprekorno poznavanje stranog jezika koji se predaje
- poznavanje gramatiĉkih normi/pravila jezika koji se predaje
- poznavanje procesa na koji naĉin se strani jezik uĉi, obraĊuje, pamti i trajno
zadrţava kod uĉenika19.
U nastavku se objašnjava (up Hölscher – Rabitsch 1993: 25), kako svaki nastavnik
treba da se pridrţava, naizgled jednostavnog, ali u praksi ĉesto teško izvodljivog,
didaktiĉkog principa, koji ukazuje na redosled radnji pri uĉenju stranog jezika:
- slušanje
- govor
- ĉitanje
- pisanje.
Proces na koji naĉin se strani jezik uĉi, obraĊuje, pamti i trajno zadrţava kod
uĉenika, mnogi bi rekli da je prost i, posve, poznat. Dakle, ĉovek/uĉenik ĉulom sluha
pamti strani jezik, zadrţava ono što je ĉuo u kratkotrajnom pamćenju, te reprodukuje
19

Ovoj podeli se, svakako, mora dodati angaţovanost nastavnika za motivaciju uĉenika, koja se ispoljava
u vidu kreativnih ĉasova.
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ono što je ĉuo – mnogi bi se sloţili sa tvrdnjom i zakljuĉili da je zadatak, nastavnika
stranog jezika, prost. Te da, ukoliko, se ne ostvare ţeljeni ciljevi/ne nauĉi strana reĉ –
objašnjenje moţe biti dvojako: Ili nastavnik nije dovoljno puta ponavljao ţeljenu
reĉ/davao uĉenicima dovoljno vremena/manjkalo je na njegovom angaţovanju ili je
uĉenik bio nezainteresovan/dekoncentrisan, laiĉki zakljuĉeno (Hölscher – Rabitsch
1993: 11).
MeĊutim, nije sve baš tako jednostavno, kako dokazuje jedno istraţivanje koje je
sprovedeno u Nemaĉkoj (up. Hölscher – Rabitsch 1993: 12).
Naime, majka je svom detetu ponavljala reĉenice koje se statistiĉki na sledeći
naĉin mogu prikazati:
tabela 1.
Vrsta i primer reĉenice
vrsta reĉenice
imperativ: 78%
izriĉna reĉenica: 12%
upitna reĉenica: 10%

primer reĉenice
DoĊi!
On dolazi.
Da li ti dolaziš?

Jasno uoĉljivo je, da je majka u prisustvu deteta koristila najĉešće imperativ, u
kojem se ne naglašava liĉna zamenica. Uprkos tome, dete je bez greške u svom govoru
upotrebljavalo liĉne zamenice u upitnim reĉenicama.
Nadovezujući se na Helšer – Rabiĉa (Hölscher – Rabitsch), Rotger – Cimerman
(Röttger – Zimmermann 2012: 33), smatraju da uloga nastavnika, u odnosu na uspeh
uĉenja stranog jezika, se moţe posmatrati iz više uglova.20
U cilju istraţivanja, uloga nastavnika će biti posmatrana kroz prizmu motivacije i
odrţavanja paţnje uĉenika.
5. Uticaj nastavnika na motivaciju i odrţavanje paţnje tokom uĉenja stranog
jezika
U nastavku se postavlja pitanje kako nastavnik moţe da doprinese kvalitetu
nastave, kako moţe da odrţi paţnju/motiviše uĉenika tokom uĉenja stranog jezika?
Frontalni vid nastave je dosta vremena bio jedan od osnovnih, meĊutim, od
nastavnika se oĉekuje sve veća angaţovanost u smislu motivisanja uĉenika, a samim
tim postizanja veće efikasnosti nastave.
Veoma vaţan faktor motivisanja uĉenika se krije, sudeći po Helšer – Rabiĉu (Hölscher –
Rabitsch 1993: 48; Brill 2005: 55), u banalnim predmetima – udţbeniku. Shodno
njihovim zapaţanjima, udţbenik mora da ispunjava sledeće taĉke21:

20

Uglovi o kojima je reĉ su internog i eksternog karaktera (up. Röttger – Zimmermann 2012: 33)
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- teme su ciljno odabrane
- jezik je autentiĉan
- zadaci su koncipirani tako da se zahteva da uĉenici/grupa komunicira
- udţbenik daje mogućnost samokontrole od strane uĉenika
- udţbenik govori o govornom podruĉju jezika o kojem se uĉi
- udţbenik je koncipiran na kreativan i motivišući naĉin
- testovi za proveru savladanog gradiva su deo udţbenika
Vaţno je da nastavnik ne insistira na „klasiĉnoj obradi― teksta (Hölscher –
Rabitsch 1993: 23), već da se forsira razumevanje teksta, bez poznavanja svake
pojedinaĉne reĉi – bitno je razumeti smisao teksta i iz konteksta nauĉiti/zakljuĉiti
nepoznate reĉi.
Sudeći po Helšer – Rabiĉu, posebno u nastavi stranih jezika, akcenat se stavlja,
izmeĊu ostalog, i na kreativnost tj. „razigrane metode uĉenja―22 (Hölscher – Rabitsch
1993: 7), jer kreativni ĉasovi doprinose zainteresovanosti/motivaciji i fokusiranoj paţnji
uĉenika. Prednost, na koju se ukazuje, je da se na kreativnim ĉasovima stvara prostor
za komunikaciju, dakle povratnu informaciju uĉenika, a samim tim se otvara mogućnost
komunikacije, koja nije uvek usko vezana za gradivo – što je od velikog znaĉaja,
naroĉito, za nastavu stranih jezika. Uĉenici se angaţuju, ukljuĉuju i meĊusobno
komuniciraju – što produţava fazu razgovora na stranom jeziku (ibid).23
Dakle, akcenat se stavlja kako na kreativnost na ĉasu, tako i na komunikaciju
tokom uĉenja stranog jezika, što predstavlja fokus istraţivanja ovog rada.
Pasivno znanje jezika bi trebalo da se izbegava. Razgovori, koji zahtevaju
nenapregnutost i realne situacije iz svakodnevnog ţivota su od velikog znaĉaja za
nastavu stranog jezika na bilo kojem nivou. Pre svega, vaţno je da uĉenik zna zašto
nešto uĉi. Dakle, nastavnik mora da izbegava apstrakciju i da se sve više okreće
realnim ţivotnim situacijama, koje treba da primenjuje u nastavi stranih jezika, pritom,
nikadas da ne izgubi jasan fokus ciljnog uĉenja (up. Hölscher – Rabitsch 1993: 24).
6. Metodologija ispitivanja
Cilj ispitivanja je bio uvid u razvoj, dakle rast ili opadanje, motivacije u nastavi
nemaĉkog jezika u školi stranih jezika u trajanju od 2 semestra. Ispitivanje je izvršeno
na 7 polaznih grupa A1 nivoa (ukupno 35 uĉenika), na podruĉju Novog Sada 24. Ĉasovi
na kojima se vršilo ispitivanje su trajali po 90 minuta, a pohaĊali su se dva puta
21

Taĉke koje se navode kao znaĉajne, koje udţbenik mora da ispunjava, su sastavljene na osnovu
dugogodišnjeg iskustva nastavnika koji nemaĉki jezik predaju kao strani jezik (up. Hölscher – Rabitsch
1993: 22).
22
„Spielerische Formen der Sprachvermittlung― su, sudeći po Helšer – Rabitĉu, od velikog znaĉaja za
nastavu stranih jezika (Hölscher – Rabitsch 1993: 7).
23
Istraţivanja, sprovedena u Nemaĉkoj, svedoĉe o većoj zainteresovanosti – kako uĉenika, tako i
nastavnika – na ĉasovima koji su bili kreativni (Hölscher – Rabitsch 1993: 7).
24
Ovim putem se zahvaljujem svim uĉenicima koji su sudelovali u ispitivanju i na taj naĉin omogućili
sprovoĊenje i analiziranje istraţivanja.
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nedeljno. Za prikupljanje podataka, sastavljen je anonimni upitnik, koji se sastojao od 8
pitanja, podeljenih u 2 grupe. Prvi deo se odnosio na individualne ciljeve uĉenja
nemaĉkog jezika kao stranog, drugi deo se odnosio na zainteresovanost i motivaciju
svakog pojedinca (ocenjivanje ĉasa). Upitnici su bili anonimno, periodiĉno podeljeni,
nakon svakog meseca uĉenja nemaĉkog jezika. Dakle, u periodu od dva semestra koji,
u školi stranih jezika u Novom Sadu, traju osam meseci, podeljeno je osam upitnika.
U cilju istraţivanja, paţnja je posvećena:
(1) kreativnosti/angaţovanosti nastavnika
(2) komunikaciji uĉenika na stranom jeziku
(3) jasnom definisanju ciljeva uĉenja od strane nastavnika
U prvom semestru, koji traje 4 meseca, se radilo po udţbeniku bez dodatnog
angaţovanja nastavnika, donošenja dodatnog materijala, kreativnih igara. Ĉasovi su
komunikaciji bili posvećeni samo nuţno, koliko to program udţbenika dozvoljava, nije se
skretalo sa teme, teme su se strogo pridrţavale predviĊenog udţbenika. Ciljevi uĉenja
nisu bili ĉesto, ni jasno definisani, u nedostatku vremena, usled truda postizanja svih
nastavnih jedinica i pratećih veţbi.
U drugom semestru se velika paţnja posvetila kreativnosti, dodatni materijal je
bio zastupljen na ĉasovima, igre su bile sastavni deo svakog ĉasa. Svaka nastavna
jedinica se koncipirala tako, da se, u nastavni program/svaki ĉas, integrisala po jedna
nova, ciljno orijentisana igra. Drugi semestar je, takoĊe, trajao 4 meseca. Uĉenici su
meseĉno imali po 8 ĉasova, u trajanju od 90 minuta. Dakle, 32 igre su ukljuĉene u svrhu
istraţivanja.
Komunikacija na ĉasu je izlazila van okvira udţbenika, razgovori su bili spontani i
ĉesto prilagoĊeni svakodnevnom ţivotu. Ciljevi uĉenja bili su jasno definisani i nekoliko
puta u toku ĉasa ponavljani.
Dodatni materijal, odnosno kreativnost nastavnika, se ispoljavala kroz igre, koje
su bile sastavni deo svakog ĉasa. Kreativno osmišljavanje ĉasova/predavanje gradiva je
vršeno po uzoru na metodiĉki savetnik za nastavnike koji predaju nemaĉki jezik kao
strani25.

25

Hölschner, Peter – Rabitsch, Erich 1993. Methodenbaukasten: Deutsch als Fremd- und Zweitsprache.
Frankfurt am Main: Cornelsen Scriptor.
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tabela 2.
Kreativno osmišljavanje ĉasova pomoću ciljno orijentisanih igara26
Naziv igre: (prevod u originalu)
(1) Bingo (Bingo)
(2) Dobijaš zadatak... (Du bekommst einen
Auftrag)
(3) Ĉinjenica ili mišljenje (Tatsache oder
Meinung)
(4) Spavalica (Schlafmütze)
(5) Ko sam ja? (Wer bin ich)

Cilj igre:
- efikasno savladavanje spelovanja
- veţba za komunikaciju i proširivanje
reĉnika
- veţba za weil-reĉenice

- svakodnevna komunikacija
- veţba za graĊenje upitnih reĉenica i
davanje odgovora na postavljeno pitanje,
proširivanje reĉnika: ţiva bića, predmeti
(6) Igra empatije (Empathie – Spiel)
- utvrĊivanje pojmova, veţba iskazivanja
sopstvenog mišljenja
(7) Ko je gospodin X? (Wer ist Mister X?)
- veţba za prideve, upitne reĉenice,
proširivanje reĉnika: delovi tela, odeća
(8) Gde su ţivotinje? (Wo sind die Tiere?) - veţba za predloge, dativ
(9) Pantomima (Pantomime)
- veţba za graĊenje reĉi
(10) Mi smo zaĉarani (Wir sind verzaubert) - veţba za prideve
(11) Ko poznaje svoje telo? (Wer kennt - veţba za prideve, proširivanje reĉnika:
seinen Körper?)
delovi tela, odeća
(12) Pakovanje kofera (Kofferpacken)
- veţba za akuzativ, proširivanje reĉnika:
ţivotne namirnice, odeća, predmeti
(13) Uĉenje pomoću kartica (Lernen mit - proširivanje reĉnika za svakodnevnu
Wortkarten)
komunikaciju
(14) Šta se razlikuje? (Was ist anders?)
- proširivanje reĉnika: odeća, nakit
(15) Kim igra (Kim – Spiel)
- proširivanje reĉnika za svakodnevnu
komunikaciju
(16) Zašto – Zato (Warum – Weil)
- veţba za weil – reĉenice, kako upitne,
tako i zavisne
(17) Ko hoće u Vili klub (Wer will in den - veţba za upitne reĉenice
Willi - Club?)
(18) Šta si radio/radila? (Was hast du - veţba za perfekat
gemacht?)
(19) Zec – Jeţ – Igra ( Hase – Igel – Spiel) - veţba za nominativ, dativ, akuzativ
(20) Slon – Igra (Elefantenspiel)
- veţba za upitne i izriĉne reĉenice
(21) Ja pitam – ti odgovaraš (Ich frage – - veţba za upitne reĉenice i odgovore na
du antwortest)
postavljanjo pitanje
(22) Miks Maks Reĉenice (Sätze – Mix – - veţba za sporedne reĉenice, modalne
26

Ciljno orijentisane igre su preuzete po uzoru na Helšer – Rabiĉa (Hölscher – Rabitsch 1993: 62-224),
gde su detaljno objašnjene i jasno koncipirane.
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Max)
glagole
(23) Od 2 napravi 1 (Aus 2 mach 1)
- veţba za sloţenice, odreĊene ĉlanove
(24) Uzmi reĉ - igra ( Wortschnapp – Spiel) - veţba za modalne glagole, pomoćne
glagole
(25) Reĉ – Kockica – igra (Wort – Würfel – - veţba za odreĊeni i neodreĊeni ĉlan
Spiel)
(26) Crna maca – igra (Schwarzer – Kater - veţba za glagole u prezentu i perfektu
– Spiel)
(27) Loto – igra (Lottospiel)
- veţba za liĉne zamenice
(28) Reĉeniĉne puzle (Satz – Puzzle)
- veţba za graĊenje reĉi
(29) Koliko vremena je prošlo? (Wieviel - veţba za brojeve i sat
Zeit ist vergangen?)
(30) Orijentacija (Orientierung)
- veţba za predloge i padeţe
(31) Moja maĉka ima... (Meine Katze - veţba za iskazne reĉenice
hat...)
(32) Zamišljam... (Ich denke mir...)
- proširivanje reĉnika: voće, povrće,
predmeti
7. Rezultati istraţivanja i interpretacija
Na ĉasovima nemaĉkog jezika, koji se uĉio kao strani jezik, paţnja se obratila na
liĉne
ciljeve
svakog pojedinca/uĉenika,
kao
i na zainteresovanost
i
motivaciju/ocenjivanje ĉasova/nastave. Anonimnim upitnicima je izvršeno propitivanje.
Anonimnost, u ovom sluĉaju, garantuje verodostojnije analize, jer se po uzoru na
Kutinga (Kutting 2008: 6), u validnost ispitivanja veruje u mnogo većoj meri, nego da je
propitivanje izvršeno na drugaĉiji naĉin.

251

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

tabela 3.
Nemaĉki jezik uĉim
broj uĉenika (procenti)

odgovori:

nedelja:

1. jer sam zbog škole/posla
primoran/primorana da ga
nauĉim.
2. jer ţelim turistiĉki da
otputujem na nemaĉko
govorno podruĉje.
3. jer smatram da je
nemaĉki jezik sve
zastupljeniji u našoj drţavi,
a moţda bih otišao/otišla
da radim na nemaĉkom
govornom podruĉju.
4. iz hobija/dosade
ukupno uĉenika:

1.

2.

3.

13
(37,
14 %)

13
(37,
14 %)

14
(40
%)

6
(17,
14 %)

6
6
5
(17,
(17,
(14,
14 %) 14 %) 29 %)

12
(34,
29 %)

12
10
6
6
9
13
17
(34,
(28,
(17,
(17, (25,71 (37,
(48,
29 %) 57 %) 14 %) 14 %)
%)
14 %) 57 %)

4
(11,
43 %)

4
5
8
6
(11,
(14,
(22,
(17,
43 %) 29 %) 86 %) 14 %)

35

35

35

4.

5.

16
16
(45,
(45,
71 %) 71 %)

35

7
(20
%)

35

6.

7.

8.

13
(37,
14 %)

10
(28,
57 %)

7
(20
%)

7
(20
%)

9
10
(25,
(28,
71 %) 57 %)

6
(17,
14 %)

3
(8, 57
%)

1
(2, 86
%)

35

35

35

Rezultati istraţivanja, koji su dobijeni na osnovu prvog upitnika, koji se odnosio
na ciljeve uĉenika, su sledeći:
Dolaskom u školu stranih jezika uĉenici su, nakon prvog meseca uĉenja, iskazali,
da su na ĉasovima, jer su primorani da nauĉe nemaĉki jezik (odgovor 1.), kako zbog
posla, tako zbog škole (37,14%). Nakon osam meseci, dakle na samom kraju drugog
semestra, samo 20% uĉenika je imalo istu tvrdnju, kao posle prvog meseca uĉenja
nemaĉkog jezika. Uoĉavamo, da se skoro polovina uĉenika, koja je zaokruţila prvi
odgovor, na kraju ispitivanja preusmerila na druge odgovore.
Analogno tome, uoĉavamo da su odgovori pod 2. i 3. na kraju ispitivanja
enormno ĉešće odabrani, što ukazuje na to, da su uĉenici izgradili viši cilj uĉenja
stranog, u ovom sluĉaju nemaĉkog, jezika. Na poĉetku ispitivanja su samo 17, 14%
ispitanika bili na ĉasovima, jer im je cilj bio da otputuju u zemlje nemaĉkog govornog
podruĉja, dok je broj istomišljenika na kraju ispitivanja porastao, na 28, 57%. Broj
uĉenika, koji su na poĉetku ispitivanja imali za cilj da rade u zemljama nemaĉkog
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govornog podruĉja ili su videli sve veću potraţnju nemaĉkog jezika u Srbiji, iznosio je 12
(34, 29%), dok se broj uĉenika na kraju ispitivanja, koji dele isto mišljenje, povećao ĉak
na 17 (48,57%). Uĉenici, koji su bili na ĉasovima iz hobija/dosade, su se, na poĉeku
ispitivanja, izjasnili da je tako sa 11, 43%, dakle 4 uĉenika, meĊutim, na kraju pri istom
mišljenju (odgovoru 4.) ostao je samo 1 uĉenik (2, 86%).
tabela 4.
Ĉasovi nemaĉkog jezika
broj uĉenika (procenti)
odgovori:
nedelja:

1. me motivišu da nauĉim i
usavršim nemaĉki jezik.
2. su kreativni, ciljno
orijentisani i jasno
koncipirani. Razumem
gradivo koje mi se predaje.
3. su nejasno koncipirani,
naporni, ali nisu dosadni.
4. su dosadni. Ne vidim
svrhu dolaska.
ukupno uĉenika:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

13
(37,
14 %)
10
(28,
57 %)

13
(37,
14 %)
9
(25,
71 %)

10
(28,
57 %)
7
(20
%)

6
(17,
14 %)
2
(5, 71
%)

8
(22,
86 %)
4
(11,
43 %)

12
(34,
29 %)
11
(31,
43 %)

14
(40
%)
18
(51,
43 %)

15
(42,
86 %)
19
(54,
29 %)

10
(28,
57 %)
2
(5, 71
%)

10
(28,
57 %)
3
(8, 57
%)

13
(37,
14 %)
5
(14,
29 %)

20
(57,
14 %)
7
(20
%)

18
(51,
43 %)
5
(14,
29 %)

11
(31,
43 %)
1
(2, 86
%)

3
(8, 57
%)

1
(2, 86
%)

0

0

35

35

35

35

35

35

35

35

Rezultati istraţivanja, koji su dobijeni na osnovu drugog upitnika, koji se odnosio
na zainteresovanost i motivaciju uĉenika, izgledaju na sledeći naĉin:
Obiĉno, svako ko doĊe u školu, sa sobom ponese odreĊenu dozu
interesovanja/motivacije, jer je, mahom, slobodan izbor svakog pojedinca da pohaĊa
nastavu nemaĉkog jezika u školi stranih jezika. To je dokazalo i istraţivanje, naime, na
poĉetku ispitivanja su 23 ipitanika, od ukupnih 35 uĉenika, bila zainteresovana i
motivisana za nastavu. Odgovor pod 1. je zaokruţilo 37, 14% (13 uĉenika), a odgovor
pod 2. je zaokruţilo 28, 57% (10 uĉenika). Motivacija i zainteresovanost uĉenika se
zadrţala sve do kraja treće nedelje pohaĊanja ĉasova nemaĉkog jezika, nako ĉega
procenat motivisanih/zainzeresovanih nakon ĉetvrte nedelje, naglo opada. Sada je
samo 17, 14 % ( 6 ispitanika) zaokruţilo odgovor u kojem tvrde da su motivisani, a
odgovor pod 2. samo dva uĉenika, koji tvrde da su ĉasovi jasno koncipirani, kreativni i
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ciljno orijentisani, dakle poraţavajućih 5, 71% uĉenika ima pozitivnu predstavu o ĉasu
koji pohaĊaju.
MeĊutim, nakon uvoĊenja kreativnih metoda i ciljno orijentisanih ĉasova – koji su
bili proţimani komunikacijom, koja je izlazila van okvira udţbenika – broj pozitivno
orijentisanih ispitanika se vrtoglavo povećao. Naime, nakon osme nedelje nastave 42,
86% (15 uĉenika) je bilo motivisano, a ĉitavih 54, 29% (19 ispitanika) je smatralo da su
ĉasovi kreativni, interesantni, ciljno orijentisani, da imaju svrhu.
Analogno tome, broj uĉenika koji su na poĉetku ispitivanja smatrali da su ĉasovi
naporni, nejasno koncipirani – ali ne i dosadni, iznosio je 10 (28, 57%), meĊutim, na
kraju ispitivanja, istog mišljenja je ostao samo jedan uĉenik (2, 86%).
Interesantno zapaţanje se moţe uoĉiti kod uĉenika koji su zaokruţivali odgovor
pod 4., koji ukazuje na to da su ĉasovi dosadni i da nemaju svrhu. Nakon prvog
upitnika, 2 uĉenika (5,71%) su smatrala pomenuti odgovor taĉnim, meĊutim, nakon
ĉetrvte nedelje pohaĊanja ĉasova, broj istomišljenika se povećao na poraţavajućih 20%
(7 uĉenika). Nakon uvoĊenja predhodno pomenutih promena, taĉnije posle sedme
nedelje nastave, nijedan uĉenik nije smatrao da su ĉasovi besmisleni i dosadni, a tako
je ostalo i do kraja ispitivanja.
8. Zakljuĉak
Cilj je istraţivanja je bio da se ustanovi na koji naĉin nastavnik moţe da utiĉe na
motivaciju i odrţavanje paţnje pri uĉenju nemaĉkog jezika, kao stranog, i da se obrati
paţnja na to kako se motivacija razvija, dakle, raste ili opada.
Rezultati istraţivanja su jasno pokazali kako je nastavnik, zaista, kljuĉni faktor,
kada su u pitanju motivacija i odrţavanje paţnje kod uĉenika koji uĉe nemaĉki jezik.
Motivacija/zainteresovanost uĉenika, na poĉetku ispitivanja, je bila
zadovoljavajuća. MeĊutim, vrlo brzo se mogla uoĉiti opadajuća vrednost kako su ĉasovi
proticali. Tek nakon nastavnikove angaţovanosti, donošenja dodatnog materijala i
svega predhodno pomenutog, motivacija i pozitivno ocenjivanje ĉasova su se odrazili.
Nakon poslednje/osme nedelje ispitivanja, zainteresovanost i motivacija ispitanika je
procentualno bila veća u odnosu na poĉetak istraţivanja. Dakle, uloga i uticaj
nastavnika su od velikog znaĉaja za zainteresovanost, samoangaţovanje uĉenika i, pre
svega, savladavanje nastavnog gradiva. Uĉenici, uz pomoć kreativnosti nastavnika, a
samim tim kreativno/ciljno orijentisanih ĉasova, lako prepoznaju svrhu pohaĊanja
nastave i uĉenja nemaĉkog jezika.
Ovakva i sliĉna istraţivanja mogu da steknu svoj doprinos nauci, jer pomaţu da
se ĉasovi, ne samo stranog jezika već i ĉasovi drugih predmeta, posmatraju/koncipiraju
na drugaĉiji naĉin. Potrebno je odvojiti se okvira „standardne/dosadne― nastave i u svoja
predavanja ukljuĉiti kreaciju, dodatne materijale – a sve to, naravno, propraćeno ciljno
orijentisanim ĉasovima. Nastavnik, sudeći po istraţivanju, nije uvek primoran da se
„slepo― pridrţava udţbenika – dozvoljene su i kreativnije metode. Uz pomoć ovakve i
sliĉnih analiza se moţe ukazati na najĉešće greške nastavnika u cilju kvalitetne
nastave.
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Németh Ferenc: POLGÁRI ÉRTÉKREND – ISKOLAI FEGYELEM –
VISELKEDÉSKULTÚRA
MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR, SZABADKA, SZERBIA
ferencnemet@yahoo.co.uk
Összefoglaló
A fegyelem, akárcsak az illem és az illendőség szokásai, világszerte együtt
járnak a társadalom fejlődésével, s koronként változnak. Az utóbbi másfél-két
évszázadban a polgári értékrendből adódóan alakultak ki vidékünk iskoláinak fegyelmi
szabály(zat)ai, amelyek egyrészt a diákok (elfogadható) viselkedési formáit
uniformizálták, másrészt annál fontosabb szerepet is felvállaltak. Nevezetesen, hogy
modellt állítsanak a diákok viselkedés- és magatartás-kultúrájának.
A diákok cselekvésének ilyen irányú befolyásolása két dolgot eredményezett:
elsősorban azt, hogy megismerték a tőlük elvárt helyes magatartási formákat, másrészt,
idővel e követelmények belső indítékká váltak, azaz a diákok természetes
cselekedetévé, tulajdonságává, magatartásává. E fegyelmi szabályzatok tartalmilag –
viselkedési követelmények szempontjából – idővel változtak, a polgári értékrend
változásával összhangban. Fontos befolyásolói voltak a bonton, az etikett és a protokoll
éppen aktuális szabályai, de a társadalmi közfelfogás és közerkölcs is.
Az alábbi tanulmányban egy 19. század végi s egy 20. század eleji
nagybecskereki iskolai fegyelmi szabályzat példáján (valamint két Torontál megyei
szabályrendeleten) keresztül mutatjuk be a korabeli polgári értékrend fegyelmi,
viselkedési és magatartásbeli elvárásait, amelyek napjaink gyakorlatára is hatással
vannak, s melyeket mindenképpen ismernünk kell. Hiszen a szakemberek
megállapítása szerint a 20. század a legtöbbet éppen a polgári illemtanból mentett át
világszerte, s ez a trend a 21. század elejére is érvényes. Csakhogy idővel a korábbi
(igen bonyolult és szinte mindenre kiterjedő) fegyelmi regulák, illemszabályok
jelentősen leegyszerűsödtek, az erkölcsi normák és a viselkedési szabályok
változásainak megfelelően.
Kulcsszavak: polgári értékrend, iskolai fegyelem, viselkedéskultúra, viselkedési
formák, magatartásformák, fegyelmi szabályzat.
SYSTEM OF CIVIC VALUES – SCHOOL DISCIPLINE – BEHAVIOURAL CULTURE
Abstract
All over the world, the customs of discipline, just like those of decency and
propriety, go alongside with the development of the society, changing according to
times. In the past one and a half-two centuries, the system of civic values has served as
a basis for rules (and regulations) of schools in our region, thus on one hand, uniforming
students‘ (acceptable) forms of conduct, while on the other hand taking up an even
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more significant role. Namely, it set up a model for students‘ culture of conduct i.e.
behaviour.
This way of influencing students‘ behaviour has resulted in two things: firstly,
students get to know the proper patterns of conduct they are expected to exercise, and
secondly, by time these demands become inner stimuli, natural manner, personal
quality, and demeanour. With time, these disciplinary rules change in content, in their
expectations, according to the changes in the system of civic values. Key influences
have been brought about by contemporary bon ton, etiquette, and protocol, as well as
social common sense and morality.
This study uses the example of a School Code of Behaviour in Nagybecskerek
(and also two ordinances of the County of Torontal) at the turn of the 19 th-20th century to
show the demands of contemporary disciplinary and behavioural demands, which have
influenced today‘s conduct, and which we should certainly be familiar with. To be exact,
it has been proved that the 20th century has salvaged the majority of its manners exactly
from civic/middle-class etiquette worldwide, which also apply to the 21st century.
Nevertheless, new times have brought that the earlier (very complex and almost allinclusive) rules of discipline and good manners have become significantly simplified, in
accordance with the changes in moral norms and rules of behaviour.
Keywords: system of civic values, school discipline, culture of behaviour, forms of
behaviour, forms of conduct, disciplinary regulations.
Bevezetés
A polgárság létrejöttének és felvirágzásának jogi kereteit az 1848-as forradalom
teremtette meg, amelynek leverése csak rövid időre állította le ezt a folyamatot. A
kiegyezést (1867) követően újabb lendületet kapott a polgárosodás. A 19. század
második felében és a 20. század elején Európa-szerte – így az egykori Osztrák–Magyar
Monarchiában is – a gazdasági-politikai változások serkentőleg hatottak a polgári
középréteg
kibontakozására,
erőteljesen
ösztönözve
a
polgári
életmód
megnyilatkozásainak sokszínűségét és sokrétűségét. Gerő András nyomán a polgár
fogalma alatt legalább három tényező együttesét értjük: az „egyszerre társadalmi
helyzet, értékrend és életmód, életstílus.‖ (Gerő 1993:9) S éppen e három jellemző
mentén bontakoztak ki a polgárságnak mint társadalmi-szociális rétegnek máig is
felismerhető (a polgári értékrendből adódó) jellegzetességei, amelyeket népszerű
megfogalmazásban polgári szokáskultúrának nevezünk. Gazdag, szerteágazó és
sokrétű e fogalom tartalma, hiszen benne foglaltatnak a polgárság sajátos ismérvei, a
lakáskultúrától és életviteltől (szalon kialakítása, szolgáló meg szakács alkalmazása)
kezdődően a divaton át, a társasági életbe való integrálódás válfajain keresztül
(kaszinó, egyesületek, kávéház, színház stb.) a kötelező nyaralásig és fürdőlátogatásig.
Mindez együttvéve legitimálta a polgári réteghez való tartozást, s ezért volt oly fontos
látványosan demonstrálni a nyilvánosság előtt. A polgárság tanulmányozóinak
egyébként, éppen a polgári szokáskultúra megnyilatkozásai nyújtják az oly fontos és
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szükséges értelmezési keretet.
A szokáskultúra által szervezett és szabályozott mindennapok természetszerűen
– a múltban és ma is – az iskolai fegyelemre is kiterjedtek. Az iskolai fegyelem fogalma
alatt „azoknak az írott vagy íratlan szabályoknak, rendelkezéseknek a megtartását
értjük, amelyek valamely közösség (tanulóközösség, vagy a pedagógusok és a tanulók
közössége) vagy szervezet (az iskola) eredményes működését biztosítják‖. (FehérWargha 2003: 107–112) Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az iskolai fegyelem „a tanításitanulási folyamat sikerességének egyik fontos előfeltétele‖. (Fodor: internetes forrás)
Ebből adódóan a fegyelmezettségre nevelés (amely nem csupán szófogadást és
engedelmességet jelent) központi fontosságú nevelési feladat. (Uo.) Hiszen,
egyszerűbben fogalmazva, a zavartalan együttéléshez, együttműködéshez való
alkalmazkodást jelenti, s ezért nemcsak pedagógiai probléma, hanem társadalmi ügy.
(Fehér-Wargha 2003: 107–112) A fegyelem jelenti „egyrészt a viselkedés külső
kontrollálását, illetve a belső kontroll kifejlesztésének készségét‖. (Mihály Ildikó:
internetes forrás) Mindig kultúra- és társadalomfüggő jelenség volt. Úgy is definiálható,
mint „rendkívül értékes általános erkölcsi magatartás‖. (Fodor: internetes forrás) Az
ezzel kapcsolatos fegyelmezés az az eljárás (gyakran a büntetés szinonimája!)
amelynek végkimenetele a fegyelem. (Fehér-Wargha 2003: 107–112) Egy folyamatról
van szó, amelynek eredménye a viselkedésmódosítás: az elfogadhatatlan vagy
nemkívánatos viselkedés kívánatos viselkedéssé való megváltoztatása. (Fodor:
internetes forrás) Mint a szakemberek is hangsúlyozzák, a fegyelmezési eljárás során
„érdemesebb inkább a tanulók motiválására építeni […], mindenekelőtt azonban az
adott szabályokat kell világossá, érthetővé és tudatossá tenni a tanulók számára‖.
(Mihály Ildikó: internetes forrás)
Az embernek szinte minden cselekedete, magatartása társadalmilag
szabályozott. Az iskolákban is az oktató-nevelő munkát csak szabályok és előírások
betartásával lehet végezni. (Fehér-Wargha 2003: 107–112) Az iskolai (fegyelmi)
szabályzatok azok, amelyek írásos formában is rögzítik a megkövetelt viselkedés- és
magatartásformákat. A viselkedésformák azonos jellegűek a szokáskultúra egyéb
részeivel, és mindig az adott kor értékrendjét követik. Ezek áthagyományozott
ismeretek, akárcsak a polgári élet más szokásai is, s betartásuk nem az egyén értelmi
megítélésének függvénye, hanem a társadalmi és erkölcsi normák autoritása nyomán
válik kötelezővé. Méghozzá természetes, evidens, elemi magatartás-, illetve
viselkedésformaként, amelyet nem lehet kritikai mérlegelés alá vetni.
Amióta van iskola, azóta vannak működési szabályok is, amelyek voltaképpen az
iskolai tevékenység társadalmi keretét jelentik. E működési szabályok rendezik a
fegyelem kérdését is, amelyet, regulatív funkcióján túl, a polgári értékrend
kivetítéseként is értelmezhetünk, a polgári viselkedésformák tükreként. A korabeli
szakirodalom az iskolai fegyelmezettség alábbi elemeit (vagy helyesebben képletét)
tartja kiemelten fontosnak: a tanítónak ellenőriznie kell a tanulók tisztaságát
(mosakodás, lábbeli, ruházat, tanszerek); a gyermekeknek el kell sajátítaniuk az
illedelmes köszönést, beleértve a tanító előtti udvarias meghajlást is a tanteremből való
kilépés előtt vagy belépéskor; az órák látogatását a legszigorúbban szükséges
ellenőrizni; meg kell szoktatni a tanulókat, hogy se későn, se túl korán ne jöjjenek az
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iskolába; amikor a tanító a terembe lép, minden gyerek a saját helyén legyen; tanítás
közben a tanító modora mindig komoly legyen; a tanulótól a feszült figyelmet nem lehet
mindenkor megkövetelni; a fegyelmezés két legfontosabb eszköze a tanító kezében a
jutalmazás és a büntetés; a büntetés iskolai fokozatai a „szelíd szavakkal való intés‖, a
„szigorú intés‖, a „fenyegetés szigorú büntetéssel‖, a „kiállítás‖, valamint „az igazgató
elé idézés‖. (Kőrösi–Szabó 1911: 354–356) Az itt elmondottak alkotják azt a viselkedési
keretet, azaz a viselkedéskultúra elvárásait, amelyet a 19. század végén és a 20.
század elején büntetlenül nem lehetett túllépni. Ez volt az a „fegyelmi minimum‖, amely
nem hiányozhatott az egykori iskolai szabályzatokból.
A viselkedéskultúra fogalma alatt a mindennapi magatartás27 formáinak
összességét értjük, amelyben e magatartás erkölcsi és esztétikai normái külsőleg is
kifejeződnek. (Ottlik: internetes forrás) A viselkedéskultúra tárja fel, hogy a
viselkedésben milyen módon valósuljanak meg az erkölcsi követelmények, s hogy
milyen legyen az egyén viselkedésének külső formája. (Uo.) Az emberi viselkedés
megértéséhez elengedhetetlenül fontos a motiváció, az indítóok ismerete. (Uo.)
Ugyanis az emberi tevékenység egyik legalapvetőbb törvénye a motivációtörvény,
amely a cselekvés végrehajtását belsőleg indokolja és mozgatja. Az ember semmilyen
cselekvést nem hajt végre belső vagy külső indítóok nélkül. (Uo.)
Ezúttal az iskolai fegyelem problematikájával nem neveléselméleti, vagy
pszichológiai, hanem művelődéstörténeti megközelítésben foglalkozunk. Mindenekelőtt
a polgári értékrend és magatartás szemszögéből.
Az Osztrák–Magyar Monarchia törvénybe foglalt rendelkezései mellett,
valamennyi megyének volt meghatározott (törvényen alapuló) szabályozási önállósága,
amellyel többek között rendezhette a diákok, illetve kiskorúak iskolán belüli és kívüli
viselkedését is.28 Ezek a kellő társadalmi súllyal rendelkező „megyei szabályrendeletek‖
az egyes tanintézetek belső fegyelmi szabályzataival együtt egy egészet alkottak,
összhatásuk nyomán a minimumra lehetett csökkenteni a diákok iskolán kívüli és belüli
fegyelmi kilengéseit. Az alábbiakban Torontál megye két korabeli szabályrendeletét
ismertetjük, amelyek a kiskorúak mindennapi cselekvési helyzeteivel foglalkoznak.

27

Magatartás alatt értjük a másokkal való érintkezésben végzett, erkölcsi jelentéssel bíró cselekedetek
összességét. A magatartás az egyénnek a környezetéhez való viszonya, amely a viselkedésen
keresztül jut kifejezésre. Kialakulásában döntő szerepet játszanak a családi, társadalmi szokások és
körülmények, valamint a kultúra, a pszichikai beállítottság és az erkölcsi tudat. (Ottlik Károly:
PROTOKOLL – Viselkedéskultúra a mindennapok gyakorlatában. (Internetes forrás: http://www2.iit.unimiskolc.hu/~juhaszg/magvis.htm, letöltve: 2013. július 30.)
28
Az 1879. évi XL. Törvénycikk (A magyar büntető törvénykönyv a kihágásokról) 5. paragrafusa a megyei
szabályrendeletek érvényességét belügyminiszteri engedélyezéshez kötötte. „5. § A törvényhatósági
vagy városi szabályrendelet érvényéhez a belügyminiszter megerősítése szükséges.
A városi szabályrendelet e czélból az alispán útján terjesztetik fel, ki azt saját véleményével nyolcz nap
alatt felküldeni tartozik.
A belügyminiszternek joga van, a hozzá felterjesztett szabályrendelet megerősítését, annak általa
megjelölt módosításaitól vagy pótlásától függővé tenni, sőt fontos okoknál fogva, a szabályrendelet
megerősítését egészen megtagadni.
Ha a belügyminiszter a felterjesztéstől számítandó hatvan nap alatt egyáltalában nem nyilatkozik, a
felterjesztett szabályrendelet megerősítettnek tekintetik.‖
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Szabályrendelet az iskolai rend védelme tárgyában (1898);
Szabályrendelet a 16 éven aluli gyermekeknek a nyilvános
mulatóhelyektől és táncvigalmaktól való eltiltás tárgyában (1900)
Torontál megye törvényhatósági bizottsága 1898. február 7-én megtartott
közgyűlésén fogadta el az iskolai rend védelmét célzó szabályrendeletét.
(Szabályrendelet 1898: 257–258.) E jogszabály mindössze kilenc paragrafusból állt, és
azért volt fontos, mert nagyobb iskolai rendbontás, fegyelmi kihágás esetén lehetőséget
adott az iskoláknak, hogy feljelentést tegyenek az elkövetők ellen, s méltányos (50
forintig terjedő) pénzbüntetést rójanak ki rájuk. (Uo.) Ez a nagyobb iskolai fegyelmi
vétségek, rendbontások gyors és hatékony orvoslására irányult. Többek között azokat a
viselkedési helyzeteket szankcionálta, amikor valaki „valamely nyilvános iskola
tanhelyiségében a tanítás ideje alatt engedelem nélkül bemegy és a tanítást az által,
hogy onnan az illető tanár, tanító vagy helyettesének felhívására azonnal nem távozik,
vagy szándékosan bármely más módon megzavarja‖; vagy „aki az iskola bármely
helyiségében a tanulók előtt erkölcstelen vagy oly kifejezést használ, illetve oly
magaviseletet tanúsít, mely a tanári vagy tanítói tekintélyt sérti vagy kisebbíti‖. (Uo.)
Ezek súlyos iskolai rendbontásnak minősültek, s az illetékes tanintézet
igazgatóságának feljelentése nyomán a kihágások elbírálását első fokon a főszolgabíró,
illetve rendőrkapitány végezte, másodfokon az alispán, harmadfokon a belügyminiszter.
(Uo.) Ezek a rendelkezések is arról tanúskodnak, hogy a megye mekkora fontosságot
tulajdonított e kihágások gyors és hatékony büntetésére.
A második szabályrendelet, amelyet Torontál vármegye törvényhatósági
bizottsága 1900. november 12-én fogadott el, „a 16 éven aluli gyermekeknek a
nyilvános mulatóhelyektől és táncvigalmaktól való eltiltását‖ rendezte. (Szabályrendelet
1900: 270–271) E jogszabály is kilenc paragrafusban rendezte „közerkölcsiségi és
közegészségi okokból‖ a 16 éven alóli gyermekeknek a „vendéglőkben, korcsmákban,
sör- és pálinkamérésekben, kávéházakban és […] nyilvános mulatóhelyeken‖ szülői
vagy gyámi felügyelet nélküli tartózkodását. (Uo.) A 12 és 16 év közötti korosztály nem
vehetett részt semmiféle táncmulatságon, kivéve „hivatásszerű gyermekmulatságokat‖,
amelyeket nem tarthattak este 9 óra után. A szabályrendelet megszegői (100 koronáig
büntethető) kihágást követnek el, amelyet elzárással is fel lehetett cserélni. Nyilvános
helyiségekben kötelezően ki kellett függeszteni.
E két szabályrendelet az állami hatóság részéről járult hozzá a diákok, illetve a
fiatalok akkor helyesnek vélt viselkedéskultúrájához, és jól kiegészítette az iskolai
fegyelmi szabályzatokat, tekintettel arra, hogy lefedte a diákok iskolán kívüli
viselkedésformáit is.
A nagybecskereki községi főgimnázium iskolai szabályzata (1888);
A nagybecskereki Messinger Karolin Magán-leánynevelő Intézet
fegyelmi és rendtartási szabályzata (1903)
Az alábbiakban két 19. század végi és 20. század eleji vajdasági iskolai
szabályzat elemzésén keresztül próbáljuk megvilágítani egyrészt az akkori polgári
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értékrendet, másrészt azokat a magatartásformákat, amelyeket e szabályzatok
kötelezően kivetítenek a diákokra – gyakran az egyénre erőszakolt
magatartásnormaként.
A nagybecskereki községi főgimnázium, amely az 1846/47-es tanévben kezdte
meg működését a piarista rend vezetése alatt, eleinte a Helytartótanács 1845-ben
megjelentetett iskolai törvényeit követte a fegyelmi rendelkezések vonatkozásában, az
1850-es években az Organisations-Entwurf 66–71. paragrafusának rendelkezéseit,
1868-tól pedig a Magyar Királyi Vallási és Közoktatási Minisztérium gimnáziumi
rendtartási és fegyelmi szabályzata volt irányadó. Ez utóbbi nyomán a nagybecskereki
községi főgimnázium (a helyi körülmények figyelembevételével) az 1888/89-es
tanévben fogadta el iskolai szabályzatát, belefoglalta azokat a rendelkezéseket,
amelyeket „a jó szokás és nemes erkölcs ápolására alkalmasnak tartott‖. (Értesítő
1889/90: 10–13.) Azok pedig eléggé részletesen előírták a diákok iskolai és iskolán
kívüli viselkedésformáit.
Voltaképpen a szabályok – amelyeket minden tanév elején ismertettek a
diákokkal – meghatározták, hogy mit nem szabad, de azzal egy időben azt is, hogy a
diákoknak hogyan kell viselkedniük. Modellt állítottak a diákok viselkedés- és
magatartás-kultúrájának. Átfogóbban, tágabban értelmezték a fegyelmet: nemcsak az
iskolán/tantermen belüli rendet szabályozták, hanem egyáltalán a diákok közéleti
viselkedésformáit is (kávéházak, színház látogatása). Ezzel nevelő hatásuk is átfogóbb
volt. Sőt fegyelmi kategóriába sorolták (és szabályozták is!) az oda szorosan nem
tartozó magatartásformákat. Tették ezt mindenekelőtt azért, mert felismerték, hogy az
iskolában tanúsított viselkedés elemei sokféleképpen kapcsolódnak az iskolán kívüli
környezethez, azaz, hogy tágabban értelmezve, az iskolai fegyelem problémái nem
választhatók külön a társadalom problémáitól.
Olyan mechanizmusokat állítottak fel, amelyek automatikussá tették a probléma
jelzését s a megoldásában résztvevők tájékoztatását is (osztályfőnők–igazgató–szülő).
Ebben a tájékoztatási mechanizmusban benne foglaltatik a nagyobb baj megelőzése is,
a preventív intézkedés. A rendelkezések végső soron a figyelem, a munkalégkör és a
zavartalan tanulás feltételeinek megteremtését célozták.
A diákok iskolán kívüli viselkedésével kapcsolatosan az említett gimnáziumi
szabályzat kimondta, hogy a vidékről érkező csak a gimnázium igazgatóságának
előzetes beleegyezésével bérelhet vagy változtathat lakást, miközben kikötötte, hogy
kocsmát vagy kávéházat tartó egyéneknél tilos megszállni és étkezni. Sőt, a
szállásadókra ruházta a kötelezettséget, hogy felügyeljék a diákokat, hogy házaknál
gyakori és tömeges diák-összejövetelekre ne kerüljön sor. Amennyiben az igazgatóság
kifogást tett a tanuló által bérelt lakásra, a tanulónak nem volt más választása, minthogy
a legrövidebb időn belül elhagyja az albérletet, vagy kiiratkozik a gimnáziumból. Nyáron
este kilenc, télen pedig este hét óra után a diákok nem tartózkodhattak lakáson kívül.
(Uo.)
A tanév során a diák „a várost egy napig csak az osztályfőnök engedésével,
azon túl az igazgatóságéval hagyhatja el‖. A diák iskolán kívüli idejét köteles volt
„feladatok és gyakorlatok készítésével vagy az üdülésre szükséges és az egészségnek
megfelelő foglalkozással‖ eltölteni, és szigorúan tilos volt a vendéglők, kocsmák,
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kávéházak, színházak és nyilvános bálok látogatása (kivéve szülői kíséret mellett).
(Uo.)
A káros szenvedélyektől való eltiltást szabályozta az a rendelkezés, amely
kimondta, hogy „billiárd, teke és kártyajáték, valamint minden pénzt és időt rabló játék,
nemkülönben fegyverek, bot és pálcza vagy bárminemű jelvény hordása a legszigorúbb
fegyelmi eljárás tárgyát képezi‖. Tilos volt emellett a dohányzás és szivarozás „mint
pénz és időt rabló, az ifjú korra nézve épp oly illetlen, mint testileg és szellemileg káros
foglalkozás‖. A szabadidő-tevékenység lehetőségei is korlátozottak voltak: „Úszni,
csiszonkázni, korcsolyázni, labdázni vagy egyebet játszani csak a helybeli hatóság által
kitűzött helyeken a szülék vagy azok megbízottjainak tudtával‖ volt szabad. Ugyancsak
tiltott volt az alkonyat utáni sétálás „tétlen csavargás, továbbá összejövetelek, időt rabló
vagy tilos mulatságok végett‖. (Uo.)
A diáknak a nyilvánosság előtt való megmutatkozása is megkötésekkel járt: a
tanárok külön engedélye nélkül a tanulónak tiltott volt „szellemi termékével a
nyilvánosság elé lépni‖, egyleteket alapítani vagy azok munkájában részt venni, de
úgyszintén a tanulónak „óvatosan meg kell(ett) választani azokat, akikkel társalog‖.
Tehát a diákok magánélete is az iskolai szabályozás tárgya volt! (Uo.)
A tanulók iskolán belüli viselkedését is fegyelmi vonatkozásban részletesen
rendezték. Kötelezőnek számított a „tiszta, illendő ruházat‖ viselése, a tisztaság
fogalmának pedig „a legcsekélyebb iskolai szerekre is ki kellett terjednie‖. Órákra csak a
szükséges könyveket és írószereket engedélyezték behozni. A szabályzat egyik
nevezetes tétele kimondja, hogy „az iskolaterem, mint az oktatás helye, szent‖. Ebből
eredően a következő kötelező viselkedésformát illett betartani: a tanterembe a tanulók
hajadonfővel lépnek be, és helyükön csendben várják a tanárok érkezését; a tanárok kiés beléptekor a diákok, a tisztelet jeléül, felállnak; a tanítás ideje alatt a tanteremben „a
legnagyobb csend és figyelem‖ honol; szigorúan tilos volt falat, ajtót bepiszkolni, széket,
padot, asztalt befirkálni és megvagdalni, papírszeleteket, tollat, növényeket,
gyümölcsdarabokat a tanteremben szétdobálni; ha valaki kárt idézett elő a
tanteremben, azt meg kellett téríteni; tilos volt tanár engedélye nélkül idegen osztályba
lépni, valamint az órák közötti szünetekben a folyosón ácsorogni. (Uo.)
A gimnazista nyilvános helyen való megjelenését, viselkedését kiemelten fontos
tényként kezeli a szabályzat, így annak megfelelően szigorú viselkedési formákat
irányoz elő: nyilvános helyen a diáknak kötelessége illendően viselkedni, „ruházatja,
járása, magatartása, összes külseje nemcsak, hogy nyilvános botrányt ne gerjesszen,
de jó erkölcsiséget és míveltséget tanúsítson‖; ilyen értelemben tiltották a diákoknak az
álldogálást, ácsorgást, csoportosulást, futkározást, fütyülést, kővel vagy hóval való
dobálást; nem volt engedélyezett a tanulók egymás iránti rossz bánásmódja, mint
például a gúnyolódás, bántalmazás és méltatlan vádaskodás; tilos volt a szülők tudta
nélkül pénzt vagy tárgyat ajándékozni vagy kölcsönözni, akárcsak igazgatói engedély
nélkül az osztályban pénzt gyűjteni. (Uo.)
A szabályrendelet több pontban behatóan foglalkozik a diákoknak a tanárok iránt
tanúsítandó viselkedésével, amelyet „tisztelet és engedelem‖ kell hogy jellemezzen.
Ennek részletes leírásában olvassuk, hogy a diák a tanárnak mindig „köteles
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illendőséggel‖ tartozik; köteles iránta nyílt és őszinte lenni; soha nem dacoskodni és
akaratoskodni; soha nem terjeszteni róla rosszakaró vagy lealázó véleményt. (Uo.)
A fegyelmi regulákba olyan jól átgondolt mechanizmusokat építettek be, amelyek
a fegyelmi probléma jelentkezésekor működésbe léptek, és céljuk annak azonnali
kiküszöbölése volt. Így kezelték például az órák hanyagságból történő mulasztását
olyképpen, hogy „be nem jelentett kétheti vagy a heti órák összegét kitevő igazolatlan
mulasztással‖ a tanuló automatikusan kizáratta magát a gimnáziumból. (Uo.)
A nagybecskereki Messinger Karolin Magán-leánynevelő Intézet fegyelmi és
rendtartási szabályzata (1903) (Szabályok 1903: 28–30.) szakmai szempontból azért is
érdekes, mert a huszadik század legelején kimondottan diáklányokra vonatkozott, így
sajátos rendelkezései is vannak.
Itt is megtaláljuk az iskolán kívüli fegyelmi intézkedéseket, amelyeket a
szabályzat azzal a megállapítással nyomatékosít, hogy a tanárok és tanítónők
„felügyeletöket kiterjesztik a növendékeknek az iskolán kívül való magaviseletére is‖. A
diáklányok az iskolán kívüli bármely fegyelmezetlenségért tanáraiknak és tanítónőiknek
tartoztak felelősséggel. Az utcán a diáklányoknak „szerényen‖ kellett viselkedniük, ami
annyit jelentett, hogy tilos volt a „csoportosulás, hátratekingetés, hangos nevetgélés,
hangos beszéd‖, amely „ellenkezik a jó neveléssel‖. Az iskolán kívüli helyes
viselkedésformához tartozott, hogy előzetes engedély nélkül a növendékek színházat,
hangversenyt és tánciskolát nem látogathattak. (Uo.)
Az iskolán belüli viselkedési normák közé tartozott többek között az is, hogy a
diáklányok „tisztelettel és engedelmességgel‖ tartoztak tanáraiknak. A tanórát jelző
csengő után „minden növendék tartozik saját helyét azonnal elfoglalni s minden
tekintetben magát úgy viselni, mintha a tanár vagy tanítónő már jelen volna‖. Az
osztályba lépő tanárt illett „csendes felállással‖ üdvözölni. A növendékek az órán „a
szükséges és tisztán tartott könyvekkel és egyéb taneszközökkel ellátva‖ vehettek csak
részt. Az órák alatt „a legnagyobb csendre és figyelemre‖ volt szükség, ami többek
között azt jelentette, hogy szigorúan tilos volt az előadást szükségtelen kijárással,
kopogtatással, súgással, beszélgetéssel vagy bármely más rendetlenséggel zavarni. Az
órák közötti szünetekben szabad volt az „illedelmes társalgás‖ és „mozgás‖, ellenben
tilos volt a futkározás és zajongás. Ugyancsak tilos volt ruhákat, könyveket, írószereket
másoktól elvenni, pénzt kölcsönözni vagy gyűjteni, a tanteremben szemetelni és kárt
okozni. (Uo.)
Diáklányokról lévén szó, a szabályzat kimondta, hogy azok „tisztán, csinosan és
illedelmesen‖ továbbá „egyszerűen öltözködve‖ voltak kötelesek megjelenni (tilos volt a
zsebórák és ékszerek viselése). Ugyancsak, „a tisztaság- és rendszeretet lévén a leány
legfőbb ékessége‖, az iskolai tisztaságért és rendért elsősorban a hetes, másodsorban
az egész osztály felelt.
Figyelemfelkeltőek az egészségügyi viselkedési szabályok is, amelyek szerint a
diáklány esetleges betegségéről a szülők azonnal kötelesek tájékoztatni az igazgatót, a
betegség nemének és az orvos nevének feltüntetésével. Ugyanakkor ragályos
betegség (himlő, sarlach stb.) esetén a növendék csak teljes felépülése után, kiállított
orvosi bizonyítvánnyal léphetett ismét a tanterembe. A szülők kötelessége volt távol
tartani a növendéket az iskolától, amennyiben a családban ragályos betegség ütötte fel
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a fejét. Ez esetben is a növendék csak kiállított orvosi bizonyítvány bemutatása mellett
látogathatta az órákat. (Uo.)
Szembeötlő volt a szülők fokozott bevonása a diáklányok iskolai
fegyelmezésébe, főként az óramulasztások és késések vonatkozásában. Amennyiben
óramulasztásra került sor, azt csakis a szülők tudták igazolni. Háromszori késés után az
osztályfőnök már értesítette a szülőket, s ha a növendék össz távolmaradása elérte az
egyheti tanítási órák számát, „az intézetből kilépettnek‖ tekintették. (Uo.)
E szabályzatok egyértelműen azt az egykori – több mint száz évvel ezelőtti, mai
szemmel igen konzervatív – polgári értékrendet védték, illetve azokat a
viselkedésformákat affirmálták, melyeket a család, illetve a társadalmi közeg mint
értékhordozó és értékközvetítő közösség a magáénak vallott. A diák családi
nevelésében igen hangsúlyos volt a polgári értékátadási folyamat, azaz a konkrét
szociális közeg értékrendjének átvétele, annak hosszú távú fenntartása, alkalmazása. E
tapasztalatok és hatások nyomán alakult ki az egyénben a jóról és rosszról alkotott
fogalmak tartalma, végső soron a személyiségképe.
Értékrendváltozás, családmodell-változás, új fegyelemértelmezés
Az utóbbi egy évszázad során jelentősen megváltozott a polgári értékrend
tartalma, s mint Babics Éva leszögezi, „a múlt értékei nem orientálhatnak a jelenben,
alkalmazhatóságuk relatív‖. (Nagyné: internetes forrás) Csakis a stabil polgári értékek
jellemzője, hogy hosszú távon is fennmaradhatnak. A változásokat egyrészt társadalmipolitikai tényezők idézték elő, de a családmodell jelentős módosulása is. Az alapvető
polgári értékeket oktató-nevelő funkciója révén továbbadó család jelentős változásokon
esett át.
A 19. században lett a zárt, otthonközpontú kiscsalád a magánélet legfontosabb
tényezője: „szabályozta az életkori és nemi szerepeket, meghatározta a különböző
szokásokat és rituálékat, biztosította tagjai védelmét, és ápolta azok kapcsolatait‖.
(Anonim: internetes forrás) A korábban zárt, konzervatív közeg ma már – a társadalmipolitikai változások nyomán – egy nyílt, dinamikus rendszer, és további folyamatos
változásban van. Nyitottsága révén sokkal több külső hatás éri mint korábban és ennek
nyomán változnak a családon belüli viszonyok, a családtagok szerepe és a család
funkciója is. Napjainkban a családmodell válságjelenségeként értelmezhető, hogy a
fiatalok mind később kötnek házasságot, egyre magasabb az iskolai végzettségük,
gyakoriak a házasságkötés nélküli együttélési formák, s a házasság, mint párkapcsolat
háttérbe szorul stb. (Ottlik: internetes forrás)
Ugyanakkor most a tanuló számára éppen a család az elsődleges szocializációs
tér. „Ma a családok szuverén joga a gyermek értékeinek, világnézetének, kulturális
mintáinak kialakítása. Az iskola nem felelős már diákja teljes élettevékenységéért, a
család a törvényben deklarált első számú nevelési tényező. […] Ha a család nem tudja
maradéktalanul ellátni gondozó-nevelő tevékenységét, az iskolára hárul egyfajta
korrigáló, kiegészítő, ellenőrző szerep. Ugyanakkor a társadalom káros hatásai, a
fiatalok közösségi életében tapasztalható negatív tendenciák a családok számára is
problémát jelentenek‖. (Anonim: internetes forrás)
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Kettéválni látszik tehát a család és az iskola korábban egy egységet alkotó
oktató-nevelő funkciója, amely a diákok iskolai fegyelmét is teljesen más módon
befolyásolja: ma már az iskolai fegyelmi szabályok nemigen terjednek ki a diákok
iskolán kívüli viselkedésének szankcionálására, tehát megszűnőben van (vagy talán
már ki is veszett?) az átfogó fegyelmezés, amely mindinkább a parciális (csak részben
hatékony) fegyelmezésnek engedi át helyét. „Sajnos a szaporodó nevelési gondok
nagyrészt éppen a két alapvető nevelési színtér elbizonytalanodására, szétzilálódására
vezethetők vissza.‖ (Uo.) A szakemberek véleménye szerint „az iskola ismét eljutott
oda, ahonnan a pedagógiai gondolkodás korábban elindult, hogy tulajdonképpen a
helyes tanulói viselkedés elemeit elsősorban otthon, a családban lehet és kell
elsajátítani; az iskola legfeljebb – az aktuális igények szerint – megerősítheti,
módosíthatja azokat‖. (Mihály: internetes forrás)
A 20. század a legtöbbet a polgári illemtanból, viselkedéskultúrából, értékrendből
mentett át világszerte, s ez bizonyos mértékben a 21. század elejére is
hagyományozódott. A korábbi bonyolult illemszabályok leegyszerűsödtek, átalakultak
az erkölcsi normák meg a viselkedés szabályai is. (Anonim: internetes forrás) Az új
fegyelemértelmezés révén végérvényesen eltűntek azok a korábbi részletes iskolai
regulák, amelyekről itt is szóltunk, s amelyek a diák egyéni, intim, személyes (iskolán
kívüli) szféráját szabályozták (pl. kivel társaloghat, hová és mikor mehet, meddig
maradhat ki este stb.), s maradtak csak az iskolai fegyelem leegyszerűsített
alapkövetelményei (az órák pontos és rendszeres látogatása, a tanár tisztelete stb.).
Fogas kérdés, hogy az így megfogyatkozott viselkedési alapkövetelmények
elegendőek-e az iskolai fegyelem megfelelő szintjének biztosításához, s ha nem akkor
mi lehetne a megoldás a jövőben?
Irodalom
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Szabályok (1903) Fegyelmi és rendtartási szabályok. = A nagybecskereki
Messinger Karolin-féle Magán Leánynevelő Intézet nyilvános joggal felruházott
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Szabályrendelet a 16 éven aluli gyermekeknek a nyilvános mulatóhelyektől és
táncvigalmaktól való eltiltása tárgyában. (1900) = Torontálvármegye
szabályrendeleteinek gyűjteménye. Hivatalos kiadás. Pleitz Fer. Pál
Könyvnyomda, Nagybecskerek, 1909. 270–271. (E szabályrendeletet 1901.
április 23-án a Magyar Királyi Belügyminisztérium is megerősítette.)
Szabályrendelet az iskolai rend védelme tárgyában. (1898) = Torontálvármegye
szabályrendeleteinek gyűjteménye. Hivatalos kiadás. Pleitz Fer. Pál
Könyvnyomda, Nagybecskerek, 1909. 257–258. (E szabályrendeletet 1898.
augusztus 5-én a Magyar Királyi Belügyminisztérium is megerősítette.)
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A TANULÓK SERKENTÉSE; INKLÚZIÓ ÉS MOTIVÁCIÓ - POTICANJE
UĈENIKA; INKLUZIJA I MOTIVACIJA

Santini Veselka: SLOBODA I PRINUDA
IX GIMNAZIJA „M. P . ALAS‖, NOVI BEOGRAD, SRBIJA
veselkasantini@yahoo.com
Saţetak
U ovom tekstu ţelim da problematizujem pojam unutrašnje motivacije na koji se
sve ĉešće stavlja akcenat u našim školama. Smatram da je odreĊena doza prisile
sastavni deo svakog vaspitnog i obrazovnog procesa. Kritika pojma unutrašnje
motivacije zasnovana je na radu ruskog pedagoga S. J. Gesena, koji u svom delu
„Osnovi pedagogije― dovodi u pitanje Rusoovu tezu da se ĉovek raĊa slobodan i da je
prisila u obrazovnom procesu momenat koji ukida tu slobodu. Po Gesenu, ĉovek se ne
raĊa slobodan, već dvostruko zavisan, zavisan od spoljašnjih uslova i svog
temperamenta i upravo obrazovanje mu omogućuje da zadobije slobodu. Na kraju se
iznose predlozi kako te ideje mogu da budu primenjene u savremenoj školi.
Kljuĉne reĉi: sloboda, prinuda, spoljašnja i unutrašnja motivacija, Ţ.Ţ. Ruso, S. J.
Gesen.
FREEDOM AND COERCION
Abstract
This paper questions the concept of intrinsic motivation, used in our schools. I
wanted to claim thesis that some level of pressure is the necessary part of any
education. In order to find some theory to support my opinion, I have found the Russian
thinker S. J. Gessen, who in his book „Principles of Pedagogics― argumented against
Rousseaus thesis that the man is born free and the pressure during educational
process destroys his freedom. According to Gessen, man is not born free, but very
dependant: dependant on the outside world and on his own nature as well. Education
doesn't destroy mans freedom, but quite opposite: the education is the basis for
achieving that freedom. On the end I proposed how to implement some of these ideas
into contemporary school system.
Keywords: freedom, coercion, intrinsic and extrinsic motivation, J.J. Rousseau, S. I.
Gessen
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Đaci su se tada toliko interesovali za fudbal, da je za neke škole nastao problem kako
da odrţavaju nastavu. Direktor tehniĉke škole, Fracuz, inţenjer Pop, riješio je taj
problem na jednostavn naĉin: uveo je fudbal kao obavezan predmet u školu, i tako ga
odmah uĉinio neatraktivnim. (Meša Selimović, Sjećanja)

Uvodna razmatranja
Kad govorimo o motivaciji u nastavi, mislimo na postupke koje nastavnik planira
u okviru planiranja ĉasa, da bi uĉenike motivisao, tj. zainteresovao za sadrţaje kojima
će se u toku nastave baviti. U skladu sa savremenom pedagoškom literaturom,
postupak bi trebalo da teĉe na sledeći naĉin:
1. Svojim planiranim postupcima nastavnik uspeva da zainteresuje uĉenike, a
kvalitetnim izlaganjem sadrţaja da odrţi njihovu paţnju;
2. Uĉenici aktivno prate nastavnikovo izlaganje, kad nešto ne razumeju postavljaju
pitanja na koja dobijaju relevantne i struĉne odgovore;
3. Uĉenici razumeju gradivo, znaju ĉime vladaju, a šta treba da dopune ili utvrde
samostalnim radom;
4. Uĉenici se osećaju dobro u obrazovnom procesu, stiĉu samopouzdanje i postaju
slobodne i svestrano razvijene liĉnosti;
5. Svi uĉesnici u vaspitno-obrazovnom procesu su srećni.
U praksi taj proces izgleda donekle drugaĉije:
1. Većina nastavnika, uprkos iskrenim naporima (planiranju postupaka, kvalitetu
izlaganja itd.), ne uspeva da motiviše većinu svojih uĉenika;
2. Većina uĉenika ne prati nastavnikovo izlaganje i ne postavlja pitanja;
3. Većina uĉenika ne razume gradivo ili ga razume povešno i uĉi samo kad misli da će
njihovo znanje biti proveravano („za ocenu―);
4. Većina uĉenika ne oseća se dobro u obrazovnom procesu i ne voli školu;
5. Većina uĉesnika vaspitno-obrazovnog procesa nije srećna.
Ova shema teorijskog i praktiĉni modela motivacije u nastavnom procesu, zbog
svoje uprošćenosti, graniĉi se s karikaturom. Na ţalost, ĉini se da će se veći deo
uĉesnika jednog od najvaţnijih procesa u svakom društvu – vaspitanja i obrazovanja
mladih generacija – pre prepoznati u ovom drugom, nego u prvom prikazu.
Da li se ovde radi o velikom raskoraku izmeĊu ideala i stvarnosti, koji vaspitnoobrazovni proces treba da prevaziĊe pronalaţenjem novih metoda i sredstava,
usavršavanjem nastavnika, popravljanjem nastavnih planova i ostalim dostupnim
sredstvima za povećanje motivacije i uĉenika i nastavnika, ili se moţda radi o nekim
suštinskim osobinama samog sistema školstva s kojima treba da se pomirimo (što ne
iskljuĉuje gornja usavršavanja i popravljanja)?
Ĉesto moţemo ĉuti da je škola dosadna i da treba da bude zabavnija. Da li je
zaista funkcija škole da zabavi uĉenike, tj. da ih na neki naĉin prevari time što će im
nuditi zabavne sadrţaje preko kojih bi trebalo da usvajaju potrebna znanja i veštine? (1)
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Ĉini mi se da kad govorimo o motivaciji ĉešće akcenat stavljamo na unutrašnju
motivaciju – buĊenje ţelje za radom i uspehom, nego na spoljašnju – pravedan odnos
prema ponašanju, radu i uspehu uĉenika. Nesumnjivo je da treba traţiti nove naĉine i
sredstva koji će naše uĉenike zainteresovati za sadrţaje gradiva ili im što bolje pribliţiti
to gradivo. I nesumnjivo je da će neki od tih naĉina da motivišu neke uĉenike na
savladavanje odreĊenog gradiva koje bi im bez toga ostalo nezanimljivo i nepoznato ili
da poĉnu da posmatraju naš predmet ili školu uopšte na konstruktivniji naĉin. Ali znaĉi li
to da ćemo, ukoliko uporno nastavimo tim putem, jednog dana pronaći metode i
sredstva koji će moći da zainteresuju većinu naših uĉenika ili sve njih? Ovde, po svemu
sudeći, zaboravljamo da svaki, pa i najbolji metod ima svoja ograniĉenja i upadamo u
logiĉku gešku: ako nam ĉaša vode, kako piše popularna štampa, moţe pomoći da se
razbudimo i podignemo telesni tonus, da li će nam deset ĉaša vode pomoći da budemo
deset puta budniji? Svaki dobar nastavnik nesumnjivo teţi da motiviše svoje uĉenike.
Koliko će mu to uspeti zavisi kako od njegove veštine i truda, tako i od sastava njegovih
uĉenika. (2)
Škola kao institucija postoji već nekoliko hiljada godina. Ni njeni ciljevi, ni njene
bitne odlike u toku tog vremenskog perioda nisu se mnogo promenili i mala je
verovatnoća da će se promeniti ukoliko se ne promeni civilizacija u kojoj ţivimo ili
ljudska priroda kakvu sada poznajemo. Ono što se menja su pojavni oblici škole, koji
zavise od odreĊenih spoljašnjih uslova i od mogućnosti i sposobnosti zajednice koja
školu osniva. Ako tako posmatramo stvari, nije li pomalo pretenciozno misliti da će naša
generacija da pronaĊe nešto ĉega se niko do sada nije setio i da napravi revolucionarni
pomak koji će omogućiti izbacivanje prisile i frustracije iz vaspitno-obrazovnog procesa?
Svesna sam toga da termin „prisila― u naslovu ovog teksta i u prethodnoj reĉenici
zvuĉi grubo i ne bih ţelela da neko ko ovo ĉita pomisli da se zalaţem za neku
despotsku školu, koja će uĉenike svim sredstvima prisiljavati na usvajanje strogo
propisanih znanja, veština i navika, ne obazirući se na njihove potrebe i njihov
psihofiziĉki razvoj. Ono što ovde ţelim da kaţem nešto je sasvim drugo: ĉini mi se da,
kad su pojmovi slobode (motivisanosti) i nuţnosti (prinude) u nastavnom procesu u
pitanju, ĉesto ne definišemo sasvim jasno o ĉemu govorimo i da je to ĉest uzrok
nesporazuma. Upravo zbog toga ţelim da podsetim na pedagoške stavove iz jednog
dela nastalog pre gotovo sto godina. Delo se zove „Osnovi pedagogije. Uvod u
praktiĉnu filozofiju―, izdano je 1923. godine u Berlinu, a njegov autor je ruski filozof i
pedagog Sergej Josifoviĉ Gesen. Mislim da je Gesen, zahvaljujući svojoj kantovskoj
poziciji u filozofiji lepo razvio i objasnio pojmove iz naslova ovog teksta.
Istorija problema
Šta je uopšte vaspitanje i koji su to njegovi ciljevi? Ako posmatramo istoriju
pedagogije, postoje dve osnovne koncepcije vaspitanja: vaspitanje kao priprema za
ţivot (tj. za rad) i vaspitanje kao formiranje liĉnosti. U svojim poĉecima vaspitanje je bilo
stvar porodice ili lokalne zajednice, a od druge polovine 18. veka drţava i javne
institucije preuzimaju prosvetnu inicijativu i teţe da celokupno školstvo obuhvate jednim
sistemom, koji će objediniti oba prethodna zahteva. U 19. veku vidi se veliki napredak u
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organizovanju i administriranju školstva, da bi u 20. veku došlo do krize prosvete:
konstatuje se da glomazni i skupi školski sistemi nisu ispunili nijedno od oĉekivanja: niti
uspevaju da zadovolje potrebe privrede za kvalifikovanim kadrovima, niti ispunjavaju
nade koje u prosvetu ulaţu široke narodne mase. (3) U našem veku nastavljaju se već
zapoĉeti pokušaji reformisanja sistema i ispravljanja njegovih osnovnih nedostataka:
skupoće i neefikasnosti.
Cilj vaspitanja u našem društvu, kaţe profesor Trnavac u svom udţbeniku, je
„slobodna, svestrano razvijena liĉnost―, a pedagogija je po istom autoru „integrativna
nauka koja se bavi procesom formiranja liĉnosti―. (4) Dakle, govorimo o procesu
usvajanja znanja, veština i navika ĉiji cilj je slobodna, svestrano razvijena liĉnost. Ako je
tako, onda je to proces koji se nikad ne završava (5).
Uprkos uzvišenom cilju, vaspitanje je uglavnom bilo prinudno. Istorija nam nije
ostavila podatke o školama u koje su uĉenici dobrovoljno hrlili i u kojima nije bilo
problema s disciplinom, radom i uspehom. Upravo obrnuto, svedoĉanstva koja imamo
uglavnom su negativna i govore o velikoj frustraciji uĉesnika u vaspitnom procesu,
pogotovo onih nad kojima se proces vršio.
Francuski filozof Ţan Ţak Ruso jedan je od prvih kritiĉara vaspitanja i ne samo
vaspitanja, nego i kulture koja leţi u osnovi tog vaspitanja. Njegova kritika zasnovana je
na tvrdnji da kultura i vaspitanje kvare ĉoveka koji je po prirodi dobar i da oni uništavaju
njegovu slobodu. (6) Ruso, dakle, smatra da institucija koja treba da izgraĊuje slobodnu
liĉnost radi upravo suprotno i zbog toga on izlaţe svoje viĊenje vaspitanja u kome neće
biti ni kulture, koja negativno utiĉe na dušu mladog bića i kvari je, niti prisile, koja mlade
ljude navikava na represiju i time ukida njihovu slobodu. Kako izgleda to otsustvo prisile
vidimo iz vaspitnog procesa koji Ruso opisuje u svom pedagoškom romanu „Emil ili o
vaspitanju―. Vaspitaĉ, Ţan Ţak, i vaspitanik, Emil, ţive na selu, da bi Emil bio izolovan
od negativnih uticaja kulture. Vaspitaĉ ne nameće vaspitaniku nikakav program, već
udešava tako da vaspitanika dovodi u situacije da se sam za nešto zainteresuje i pita,
da bi tek onda dobio odgovor. Budni Ţan Ţak bdije nad svakim Emilovim korakom,
predviĊa i namešta toboţ spontane situacije koje će za posledicu imati odreĊeno
Emilovo „slobodno― ponašanje, sve do toga da mu na kraju bira i ţivotnu saputnicu,
Sofiju. (7) Emilu zaista nisu poznate reĉi „obaveza― ili „prinuda―, on radi samo ono što
hoće. Ali da li je Emil zaista slobodan samo zato što mu se ĉini da ne mora da poštuje
nikakav vaspitaĉev plan, i da ide samo za svojim ţeljama, ako vaspitaĉ veštaĉki
namešta situacije tako da vaspitanik poţeli upravo ono što vaspitaĉ ţeli da on poţeli?
Kada neĉije ponašanje usmeravamo tako da on, ne znajući, ĉini ono što mi ţelimo da
uĉini, da li se to naziva sloboda ili to obiĉno zovemo manipulacija? Emilova sloboda nije
ništa drugo do odsustvo svesti o prinudi. (8) „Odakle tolika protivreĉnost izmeĊu ideje i
rezultata Rusoove teorije? Zašto se sjajna i privlaĉna ideja slobodnog vaspitanja na
kraju pretvorila u svoju suprotnost: sitniĉavi i permanentni pritisak vaspitaĉa, koji izgleda
još gori jer ga vaspitanik ne primećuje? Zašto se ono što je trebalo da bude prirodno
preokrenulo u izveštaĉenu i proraĉunatu situaciju u kojoj ţivi Emil? (...) Oĉigledno je da
u pojmovima prirode i slobode koje Ruso koristi postoji neka unutrašnja dijalektika, koja
te ideje okreće protiv njega.― (9)
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Gesenova postavka problema
Ruso slobodu shvata samo negativno, kao odsustvo pritiska spolja, ona za njega
nije cilj vaspitanja, nego ĉinjenica od koje vaspitanje polazi: dete (ĉovek) po svojoj
prirodi je slobodno, a da bi se to pokazalo, samo treba ukloniti spoljašnju prinudu i
njegova sloboda pokazaće se u punom svetlu. Postavlja se pitanje, da li je dovoljno
ukloniti prinudu i pritisak iz sistema vaspitanja da bi se došlo do slobode. Da li je to
jedina prinuda i pritisak kome je dete izloţeno?
Gesen za razliku od Rusoa ne smatra da se ĉovek raĊa kao slobodno biće. Time
što ćemo iz sistema vaspitanja izbaciti prinudu tj. disciplinu, po Gesenu nećemo rešiti
problem detetove slobode. Deĉiji karakter je nestabilan i ono će i dalje biti podloţno
uticajima okoline i svojih emocija, koje će ga vući ĉas na jednu, ĉas na drugu stranu,
ĉime se sloboda pretvara u puku proizvoljnost. Prinudu moţemo da ukinemo samo tako
što ćemo vaspitati i oĉvrsnuti detetov karakter, njegovu unutrašnju snagu i osposobiti ga
da bude u stanju da se iznutra suprotstavi svakoj prinudi. Prinuda moţe da se ukine
samo postepeno i to upravo putem vaspitanja i izgradnje ĉovekove liĉnosti, jer sloboda
nije ĉinjenica, već cilj, nije datost, već zadatak vaspitanja. Ako tako posmatramo stvari,
ukida se alternativa slobodnog ili prinudnog vaspitanja, a sloboda i prinuda nisu više
protivreĉni principi, nego principi koji se meĊusobno proţimaju. Dakle po Gesenu,
vaspitanje ne moţe da bude slobodno zato što je prinudu kao takvu nemoguće ukinuti.
Ona nije ĉovekova tvorevina, da bi ĉovek odlukom mogao da je ukine, već je prirodna
ĉinjenica. Ĉ o v e k s e r a Ċ a k a o r o b s t v a r n o s t i k o j a
ga okruţ
u j e i n j e g o v o o s l o b o Ċ e n j e j e z a d a t a k ţivota, a posebno
obrazovanja. (10) Gesen sebe, uprkos tome što se ne bori protiv prinude u obrazovanju,
smatra većim neprijateljem prinude, nego što je to bio Ruso. Naime, Ruso je, kaţe on,
hteo da ukine prinudu u vaspitanju, dok on smatra da je zadatak vaspitanja da pomoću
prinude dostigne slobodu liĉnosti, što predstavlja ukidanje prinude kao takve.
Kako sad ostvariti to prinudno po nuţdi, a slobodno po ciljevima vaspitanje?
Prinudu u pedagogiji obiĉno zovemo d i s c i p l i n a. Disciplina je „organizovana
prinuda―, usaglašeni napor da se uz pomoć postojećih sredstava postignu najbolji
mogući rezultati. Pojam discipline tesno je povezan s pojmom rada i napora. Kao takva,
disciplina podrazumeva vlast. Disciplinovan ĉovek vlada sam sobom (11) Kad se stvari
ovako postave, disciplina, koja se zasniva na vlasti trebalo bi da bude suprotstavljena
pojmu slobode, ali Gesen smatra da to nije tako. Ako razmislimo o tome ĉemu se
disciplina obraća, videćemo da se ona obraća volji i razumu i po tome se ralikuje od
dresiranja, koje deluje preko fiziĉke snage i straha. Dresiranje je mehaniĉki proces,
disciplinovanje, zahvaljujući tome što se obraća volji i razumu, ukazuje na cilj, dok
ostavlja slobodu u izboru sredstava za postizanje tog cilja. Disciplina podrazumeva i
odgovornost onoga nad kim se ona provodi. Zašto je Gesenu vaţnan momenat
odgovornosti? On mu omogućuje da izjednaĉi onog ko disciplinuje i onoga ko je
disciplinovan. Naime, budući da su u tom krugu svi odgovorni, oni su i jednaki. Jedina
razlika izmeĊu onog koji disciplinuje i disciplinovanog je u obimu odgovornosti: obim
odgovornosti onoga koji disciplinuje je veći, disciplinovanog manji, ali cilj koji imaju je
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zajedniĉki. Odgovornost podrazumeva slobodu, neko ko ne bira slobodno svoje
postupke ne moţe za njih biti odgovoran. (12)
Naliĉje discipline je dresiranje, a naliĉje slobode proizvoljnost. Obiĉno se pod
slobodom podrazumeva odsustvo nuţnosti, tj. odsustvo uzroĉno-poslediĉne veze i
predvidivosti. Dakle, suština slobode, ono po ĉemu se ona razlikuje od uzroĉnoposlediĉnih veza je nepredvidivost. Ako to sad primenimo na ĉoveka, on je slobodan
onda kad moţe da postupi onako kako mu se prohte, moţe da bira šta hoće i kako
hoće, niĉim neuslovljen. Ako je to taĉno, najslobodniji su oni ljudi ĉiji su postupci
najnepredvidiviji – deca i ljudi sa psihiĉkim problemima. Ova argumentacija dovodi do
zakljuĉka s kojim je teško sloţiti se. Nešto što se dešava bez ikakvog uzroka, stihijski i
nepredvidivo obiĉno nije predmet našeg poštovanja i divljenja, nego upravo obrnuto,
takvih stvari se bojimo i od njih zaziremo. Dakle, moramo da zakljuĉimo da sloboda i
proizvoljnost nisu jedno te isto. Neko ko deluje proizvoljno u stvari nije sam uzrok svog
delovanja, već deluje na osnovu onoga što na njega u datom momentu proizvede
najveći utisak, uzrok njegovog delovanja nalazi se izvan njega samog. Gesen postupke
slobodnog ĉoveka, uprkos tome što nisu predvidivi, odreĊuje kao one postupke koji
polaze od njega samog, ĉiji uzrok nije izvan ĉoveka i koji ipak imaju neku svoju logiku.
Takvi postupci su originalni i stvaralaĉki: svaki pojedinac isti zadatak rešavaće na sebi
svojstven naĉin. Time se vraćamo na poĉetak priĉe o slobodi kao zadatku i disciplini
kao momentu koji karakteriše svaki slobodni postupak, tj. njihovom meĊusobnom
proţimanju. U skladu sa svojim kantovskim opredeljenjem u filozofiji, Gesen zakljuĉuje
da je sloboda podĉinjavanje zakonu (zadatku) koji liĉnost postavlja sebi samoj. (13)
Liĉnost je poslednji pojam koji je Gesenu potreban da zaokruţi svoj sistem. Da bi
analizirao taj pojam, poredi ga s pojmovima temperamenta i karaktera o kojim govori
psihologija kad govori o liĉnosti. Liĉnost nije isto što i temperament. Temperament je,
opet po istoj formalnoj shemi, ono što nam je dato roĊenjem; liĉnost, tj. karakter, je ono
što je zadato, što treba da izgradimo, ono što gradimo kontinuiranim ulaganjem napora
u rešavanje razliĉitih ţivotnih zadataka. Liĉnost raste i razvija se prevladavanjem
temperamenta. Da bi rasla, sve njene aktivnosti moraju da budu proţete stremljenjem
ka nekom cilju, ne smeju da se centrifugalno rasipaju na sve strane. Ali, liĉnost ne sme
da bude sama sebi cilj, da se vrti iskljuĉivo oko sebe same (egocentrizam), ona mora da
stupa u interakciju s okolinom (prirodom i kulturom) i na osnovu toga postavlja svoje
ciljeve. Dakle, liĉnost da bi se razvijala i obogaćivala sebi treba da postavlja nadliĉne
ciljeve, (14) da bude u stalnoj interakciji s prirodom i kulturom i time se ponovo vraćamo
na pojam vaspitanja: nauĉnog – kroz interakciju s prirodom i moralnog – kroz interakciju
s kulturom.
Kako sad te teorijske pojmove primeniti na vaspitanje? Kako kroz prinudu
(disciplinu) razviti slobodu (liĉnost), ili kako Gesen kaţe dozvoliti slobodi da proţme
svaki akt prinude koji nuţno mora da postoji u obrazovanju? (15) Gesen u obrazovanju
prepoznaje tri stepena: stepen anomije, tj. odsustva zakona, koji je osobina
predškolskog vaspitanja, stepen heteronomije, tj. tuĊeg zakona, karakteristiĉan za
školski uzrast i stepen autonomije, koji odgovara visokoškolskom obrazovanju i
predstavlja i cilj vaspitanja kao takvog. Tim trima pojmovima odgovaraju pojmovi
prirode, prava i morala (podĉinjenosti prirodnim zakonima, pozitivnim zakonima i
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moralnom zakonu). Stepen anomije karakteriše i g r a, delatnost ĉiji cilj ne izlazi iz
okvira same delatnosti. (16) U igri proces je vaţniji od cilja i igra ne mora da se
potĉinjava nikakvom zakonu, tj. pravila mogu da se menjaju proizvoljno, sve dok to
odgovara onima koji se igraju. Rad, za razliku od igre, predstavlja delatnost ĉiji cilj je
nekakav razultat. Da bi se do tog rezultata došlo, potrebno je poštovati odreĊena
pravila. Rad, osim toga, moţe biti dvojak: kada onaj koji radi ne postavlja sam sebi
ciljeve, već ih dobija od drugog i kada onaj koji radi sam sebi postavlja ciljeve. U prvom
sluĉaju imamo heteronomnu delatnost – lekciju, a u drugom autonomnu – stvaralaštvo.
(17)
Ostaviću po strani Gesenova razmatranja o anomiji i autonomiji, budući da je ono
što me zanima u stvari heteronomija, tj. školski period. Osnovna karakteristika tog
perioda – škole, je to da je ona zajednica ĉiji je vezivni princip podĉinjavanje opštem
zakonu (pozitivnom pravu) i zajedniĉkom cilju, a svako u toj zajednici ima svoja prava i
obaveze. (18) Ono što treba naglasiti je da u dobro organizovanom obrazovnom
procesu kroz prava i obaveze neprekidno treba da se naslućuje sloboda, jer ona je
konaĉni cilj svih tih aktivnosti. Uĉenik zbog svog uzrasta (neslobode) još nije sposoban
da sam sebi postavlja ciljeve i zbog toga je potrebno da mu se ciljevi postavljaju izvana,
a on da nauĉi kako da ih ostvaruje. Cilj procesa je da se uĉenikova liĉnost razvije do
takvog stepena da bude u stanju da sam sebi postavlja ciljeve. Dve su krajnosti u koje
moţemo da upadnemo prilikom organizacije rada u školi: jedna je da ĉasovi postanu
mehaniĉki, tj. da uĉenici samo ponavljaju ono što je rekao nastavnik, a druga da
ostavimo uĉenicima previše slobode. Prva krajnost u sebi nosi opasnost da se disciplina
pretvori u dresuru, a druga da se pretvori u proizvoljnost. Dresura gubi iz vida liĉnost
uĉenika i cilj vaspitnog procesa, proizvoljnost dovodi do upadanja u diletantizam, jer
prenebregava vaţnost taĉnosti informacija koje treba da budu usvojene. Da bi se
izbegle te krajnosti, ne treba nikad zaboraviti da ništa od onoga što se radi na bilo kom
ĉasu ne sme da bude samo sebi svrha, tj. da je cilj pedagogije (i svakog pedagoškog
postupka) izgradnja slobodne i svestrano razvijene liĉnosti.
Zakljuĉni deo
Vratimo se sad na spoljašnju i unutrašnju motivaciju, tj. ocenjivanje pokazanog
znanja i truda uĉenika i buĊenje ţelje kod nemotivisanih uĉenika da na ĉasovima
saznaju (nauĉe) nešto novo. Gesenovu teoriju htala sam da iskoristim kao filozofsku i
pedagošku podlogu za osnovnu teza ovog teksta, a to je da mi kao nastavnici malo
moţemo da uradimo obraćajući se direktno unutrašnoj motivaciji. Unutrašnji svet naših
uĉenika moţemo samo intuitivno da naslućujemo i napipavamo. Koliko ćemo tu imati
uspeha više zavisi od našeg talenta, nego od neĉega što moţemo da nauĉimo i
prenesmo drugima. Svaki uĉenik je biće za sebe i tu ne moţemo da postavimo bilo
kakva pravila kojih bismo se kao pedagozi mogli pridrţavati. Ono što moţemo da
nauĉimo je da radimo na spoljašnjoj motivaciji: tu pravila mogu da se postave i ona
treba da budu postavljena tako da svima budu jasna, a ono što je najvaţnije u celom
procesu je da tih pravila treba da se pridrţavaju svi u sistemu „i oni koji disciplinuju i oni
na kojima se disciplina primenjuje―.
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Gesen je svoje pedagoško delo napisao pre mnogo godina, ali proklamovani cilj
pedagogije – izgradnja „slobodne, svestrano razvijene liĉnosti― uĉenika – do danas se
nije promenio. Ukoliko se slaţemo da to zaista jeste cilj pedagogije, moramo se sloţiti i
s tim da oni još uvek nisu izgraĊene liĉnosti, da oni još uvek nemaju svoju autonomiju i
da je škola institucija koja treba ka tome da ih vodi. MeĊutim, do tog cilja ne stiţe se
podilaţenjem slabostima i lošim stranama uĉenika (proizvoljnosti), što škola sve ĉešće
ĉini. Zadatak škole je da uĉenike uĉi kako da se sa tim slabostima što efikasnije izbore,
jer to je jedini put kojim mogu da doĊu do svoje slobode i autonomije. Bojim se da ovde
neću raći ništa novo, ništa za šta do sada svi nismo ĉuli, ali nadam se da ću podsetiti na
neke momente koje smo zaboravili ili potisnuli u drugi plan.
IzgraĊivati liĉnost drugog ĉoveka jedan je od najodgovornijih zadataka u društvu.
TuĊu liĉnost ne moţe da izgraĊuje neko ko sam nije liĉnost. Dakle, n a s t a v n i k u
prvom redu sam mora da bude
l i ĉ n o s t i da se ponaša kao liĉnost: ne sme
danas da se ponaša ovako, sutra onako, na poĉetku školske godine ovako, na kraju
onako, prema jednima ovako, prema drugima onako.
Odgovornos
t je sledeći naĉin borbe sa slabostima i to odgovornost svih u sistemu: naravno da su
nastavnici kao odrasli ljudi, tj. izgraĊene liĉnosti, odgovorniji od uĉenika. MeĊutim, ono
na ĉemu, ĉini mi se, slabo radimo u našoj školi je suoĉavanje uĉenika (i njihovih
roditelja) s ĉinjenicom da su oni ti koji su u najvećem stepenu odgovorni za svoj uspeh.
Niko nikog niĉemu ne moţe da nauĉi ako ovaj drugi to neće. Odgovornost
podrazumeva rad, a rad d i s c i p l i n u: disciplina nije skup datih i nepromenjivih
pravila dobijenih ko zna odakle, kojih se treba pridrţavati zbog njih samih, već skup
jasnih, racionalnih i svima razumljivih pravila, koja se obraćaju razumu i volji. Ako se
sloţimo s Gesenom da je škola zajednica ĉiji je vezivni princip podĉinjavanje opštem
zakonu i zajedniĉkom cilju, pravila kojih svi treba da se pridrţavamo i koja apeluju na
naš r a z u m i v o l j u su, dakle, opšta, postavljena izvana, a ne neĉiji proizvol. Nije
pojedinaĉni nastavnik taj koji od pojedinaĉnog uĉenika traţi da izvršava neke
proizvoljno postavljene zadatke. Postoji zakon koji i nastavnike i uĉenike obavezuje da
se povinuju odreĊenim pravilima, da bi stigli do postavljenih ciljeva. Zbog toga disciplina
nije cilj po sebi, ona je samo sredstvo koje treba da vodi do izgradnje samodiscipline,
svesti o tome da je za postizanje ciljeva, bilo da nam ih postavljaju drugi ili mi sami
potreban trud i savladavnje prepreka.
Mislim da bi nam dosledna primena ovih klasiĉnih, jednostavnih i svima poznatih
pedagoških pravila umnogome olakšala rad. Naši uĉenici su racionalna i voljna bića,
sposobna da ta pravila razumeju i prihvate i da shvate njihov smisao. Ono što od njih
zahtevamo nije nešto što treba nama, već nešto što i njima treba, mi radimo na
zajedniĉkom zadatku. Kad nam to uspe, ostaje nam samo da pripremamo svoja
predavanja, radimo na tome da ona budu što bolja, utvrĊujemo gradivo, proveravamo
znanje svojih uĉenika i pravedno ih ocenjujemo. I da ne zaoravimo da u obrazovanju
n i š t a n i j e c i l j p o s e b i, da je cilj liĉnost uĉenika. Naravno da će svako od nas
te ciljeve da realizuje na naĉin koji najviše odgovara njegovom karakteru, sklonostima i
ukusu, u tome i jeste lepota naše profesije i to je upravo ona sloboda kojom treba da
bude proţeta nuţnost, tj. disciplina. MeĊutim, ako poštujemo svoje uĉenike, moramo ih
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smatrati odgovornima za svoju situaciju, bilo da im se ona sviĊa ili ne. Uostalom, ocena
ima i svoju pravnu i moralnu dimenziju.
Školski sistem postaje sve više opterećen administriranjem i sve birokratizovaniji
i bojim se da ćemo u budućnosti u tom pravcu malo šta moći da promenimo. Ono što
nam preostaje je da da se u okviru sistema izborimo za što više slobode i autonomije i
da barem tako saĉuvamo svoje popriliĉno narušeno dostojanstvo, a time i dostojanstvo
svojih uĉenika i vrednost celokupnog sistema.
Samo još jedna napomena za kraj, a tiĉe se drugaĉije organizacije škole od one
koju sad imamo. Ne mislim da je ovakva škola bolja od raznih vrsta eksperimentalnih
škola. Dapaĉe, svaka od eksperimentalnih škola koja se dokazala kroz svoj rad, ima
vrednost. Literatura o takvim eksperimentima treba da bude obavezna lektira svakog ko
radi u školi, jer će u njoj naći bezbroj inspirativnih ideja za primenu u praksi. Šteta je što
u našem sistemu obrazovanja, bar koliko je meni poznato, nema nekih alternativnih i
eksperimantalnih škola. Ima uĉenika kojima bi svakako više odgovarali pedagoški
pristupi razliĉiti od opšteprihvaćernog, pogotovo ako bi te škole bile ukljuĉene u sistem
besplatnog školstva. MeĊutim, bojim se da u današnjim uslovima ne moţemo oĉekivati
da će se tu stvari pokrenuti na bolje. Upravo zato mislim da bi vredelo pokušati da se
stanje kakvo imamo barem pravno bolje uredi i realnije sagleda. Kad imamo manja
oĉekivanja, manja su i razoĉaranja.
Beleške
(1) Usvajanje znanja i veština putem zabavnih sadrţaja i igre naĉin je na koji postupaju
vaspitaĉi u deĉijim vrtićima. Da li je pravilno isti metod primenjivati s decom
predškolskog uzrasta i s mladim ljudima u višim razredima osnovne škole, u srednjoj
školi ili na fakultetu? Ne dovodi li takav postupak do urušavanja dostojanstva uĉenika ili
studenata, koliko god da se to njemu dopada? Kad postavljam ova pitanja ne ţelim da
kaţem da nastava ne treba da bude zabavna, samo ţelim da problematizujem pitanje
mora li ona po svaku cenu da bude zabavna.
(2) Površnom pretragom spiska akreditovanih seminara Ministarstva prosvete RS
pomoću kljuĉne reĉi vidimo da na tom spisku samo u oblasti „opšta pitanja nastave―
postoji više od deset tema u ĉijem nazivu se pominje termin „motivacija―. Autorka ovog
teksta pohaĊala je jedan deo tih seminara i, na ţalost, stekla utisak da se priĉa o
motivaciji veoma ĉesto svodi na opšta mesta pedagoške psihologije ili pertvara u priĉu o
pojedinaĉnim sluĉajevima, koji su svakako zanimljivi, ali nemaju bog zna kakvu nauĉnu,
tj. opštu vrednost.
(3) Suhodolski, Bogdan 1974. Tri pedagogije Beograd: Duga XX vek
(4) Trnavac, Nedeljko – ĐorĊević, Jovan 1995. Pedagogija Beograd: Nauĉna knjiga
(5) Kad za nekog tvrdimo da je formirana liĉnost, to moţe da znaĉi da je ta osoba
izgradila svoj karakter, ali to ne znaĉi da se ta osoba više ne menja i ne izgraĊuje. Jer,
kao što samo neobrazovana osoba moţe da za sebe tvrdi da je rešila svoj problem
obrazovanja (Gesen, s. 32), tako i liĉnost koja se „okamenila―, tj. ne prihvata više
nikakve promene nikako ne bismo smeli da nazovemo izgraĊenom, već pre laţnom
liĉnošću.
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(6) Teza o negativnom uticaju kulture i vaspitanja provlaĉi se kroz sva Rusoova dela,
mada se njegovim glavnim pedagoškim delom smatra roman „Emil ili o vaspitanju―.
Ruso je samo prvi u nizu kritiĉara represivnog vaspitnog sistema, koji se nastavlja do
današnjih dana. Najpoznatiji od njegovih nastavljaĉa su Lav Tolstoj, koji osniva svoju
školu u Jasnoj poljani, Gustav Vineken, koji uvodi pojmove „pedagoškog erosa― i
„slobodne školske zajednice―, Aleksandar Nil, osnivaĉ škole u Samerhilu ili Mose
Jorgensen, prva direktorka eksperimentalne gimnazije u Oslu i sl.
(7) Evo primera kako Emila zainteresovati da nauĉi da ĉita: „Emil katkad dobija od svog
oca, od svoje majke, od svojih srodnika i od svojih prijatelja pozive na ruĉak, u šetnju,
na voţnju po vodi ili na kakvu sveĉanost. (...) On mora da naĊe nekoga ko će mu ih
proĉitati. Taj neko ili se ne moţe uvek naći u pravo vreme ili se pokaţe prema detetu
toliko malo predusretljiv, kao ono sinoć. Tako proĊe pravo vreme. Najzad mu se proĉita
pisamce, ali je već kasno. Ah, da ga je samo znao proĉitati!―, Ruso, s. 110.
(8) Гессен, Сергей Иосифович 1989. Основы педагогики Москва: Школа-Пресс, s.
51 – 59
(9) Гессен, isto, s. 60.
(10) Gesen smatra da je Ruso bio u dvostrukoj zabludi: prva zabluda je da se dete raĊa
kao slobodno biće. Dete se raĊa kao suštinski zavisno, zavisno kako od svoje okoline,
tako i od svoje unutrašnje prirode, svog temperamenta. Druga zabluda je da prinuda u
procesu vaspitanja detetu oduzima slobodu. Гессен, isto, s. 73.
(11) Гессен, isto, s. 81.
(12) Гессен, isto, s. 84.
(13) Гессен, isto, s. 85-90.
(14) Гессен, isto, s. 95.
(15) Гессен, isto, s. 117.
(16) Гессен, isto, s. 123. Gesen ovde koristi modifikovanu Kantovu definiciju igre.
(17) Гессен, isto, s. 124.
(18) Гессен, isto, s. 170.
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Majdenić Valentina: VRSTE MOTIVACIJA U NASTAVI MEDIJSKE KULTURE
UĈITELJSKI FAKULTET U OSIJEKU, HRVATSKA
vmajdenic@ufos.hr
Medijski se odgoj u primarnom obrazovanju u Republici Hrvatskoj provodi samo
u okviru nastave hrvatskoga jezika od prvoga do osmoga razreda. Nastava medijske
kulture od velike je vaţnosti zbog uloge medija u svakodnevnom ţivotu. Jedna od
vaţnih zadaća nastave medijske kulture pribliţiti je tu svakodnevicu uĉenicima i
pokazati im kako se koristiti razliĉitim sadrţajima. U radu će se istraţiti vrste motivacije
u nastavnome podruĉju medijska kultura te njihova (ne)pojavnost u udţbenicima
hrvatskoga jezika.
Kljuĉne rijeĉi: mediji, medijska kultura, motivacija, udţbenici hrvatskoga jezika

MOTIVATION TYPES IN THE TEACHING OF MEDIA CULTURE
Abstract
Media culture in primary education in Croatia is being taught only in the course of
the Croatian languge subject from grades one to eight. The teaching of media culture is
of high importance due to the huge role the media play in our everyday lives. One of the
important tasks, therefore, in the teaching of media culture, is to show this everyday to
students and present ways of using different contents. In this respect the present paper
investigates the types of motivation in the scope of the subject media culture and its
(non) representability in Croatian language textbooks.
Keywords: media, media culture, motivation, Croatian language textbooks

Uvod
Motivacija
Pod pojmom motivacija29, najopćenitije, podrazumijeva se skup pobuda koje
ĉovjeka pokreću na aktivnost te odreĊuju smjer, intenzitet i trajanje te aktivnosti. Stoga
ne ĉudi brojnost literature u kojoj se motivacija izuĉava. Tako na primjer Abraham
Harold Maslow u svojoj teoriji motivacije (1953.) donosi pet modela motivacije. To su:
potrebe za samoostvarenjem, potrebe za samopoštovanjem, potrebe za pripadanjem i
ljubavlju, potrebe za sigurnošću i biotiĉke ili primarne potrebe.
Kao i Maslow tako i William Glasser donosi motive koji su u osnovi pokretljivosti
svakoga pojedinca: fiziološke potrebe - motiv preţivljavanja, potreba za sigurnošću 29

Pojam motivacija dolazi od latinske rijeĉi motus što znaĉi kretanje.
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motiv ljubavi, potreba za ljubavlju i pripadanjem - motiv moći, potreba za ugledom i
poštovanjem - motiv zabave i potreba za samoaktualizacijom - motiv slobode.
Vroomova teorija oĉekivanja (1964.) utvrĊuje da se "ĉovjekova motivacija za
obavljanje neke aktivnosti, uljuĉujući i uĉenje, nalazi pod znatnim utjecajem njegovih
oĉekivanja: je li tu aktivnost u stanju obaviti, zatim u svezi s ishodima te aktivnosti kao i
poţeljnost tih ishoda." (Grgin 1997: 164) Ĉovjek će biti u stanju obaviti odreĊenu
aktivnost, samo ako smatra da ju je u stanju obaviti.
Adamsova teorija pravednosti (1964.) mišljenja je da motivacija ovisi o opaţaju
kako vlastita zalaganja i dobitka u nekoj aktivnosti tako i zalaganja i dobitka drugih u
jednakoj aktivnosti. Kada ti odnosi, navodi Adams, nisu podjednaki, javlja se motivacija
da se oni izjednaĉe.
Motivacija u nastavnom procesu
Pored sposobnosti30 motivacija je jedan od najznaĉajnijih ĉimbenika uspjeha u
uĉenju. Chris Kyriacou navodi da je vaţno obiljeţje nastavnih umijeća potaknuti
uĉeniĉku motivaciju. Pri tome navodi tri najvaţnija utjecaja na uĉeniĉku motivaciju u
razredu: 1. unutarnja motivacija, 2. vanjska motivacija i 3. oĉekivanje uspjeha.
Unutranja motivacija
Pod pojmom unutarnja motivacija podrazumijeva "koliko će uĉenici sudjelovati u
nekoj aktivnosti kako bi zadovoljili svoju znatiţelju i zanimanje za nastavno gradivo koje
se tumaĉi ili kako bi razvili kompetenciju ili sposobnosti u odnosu na zahtjeve koji se
pred njih postavljaju, zbog sebe. Ljudi su po prirodi znatiţeljni i ţele razviti kompetenciju
i sposobnosti u raznim aktivnostima zbog sebe, a ne kao sredstvo da postignu odreĊeni
cilj." (Kyriacou 2001: 110)
Vanjska motivacija
Vanjska motivacija podrazumijeva sudjelovanje u odreĊenoj aktivnosti kako bi se
postigao neki ţeljeni cilj ili svrha izvan aktivnosti zato da bi se postigao neki drugi cilj
(npr. pohvala roditelja ili nastavnika, školska kvalifikacija, poštovanje i divljenje školskih
kolega ili kako bi se izbjegle neugodne posljedice neuspjeha).
Oĉekivanje uspjeha
Oĉekivanje uspjeha je stupanj u kojem uĉenici osjećaju da će uspjeti u odreĊenoj
aktivnosti. (Kyriacou 2001) Zanimljivo je da zadatci koje uĉenici smatraju preteškim ili
prelaganim nisu dovoljno motivirajući kako bi se potrudili uspjeti.

30

Sposobnost je prvi temeljni unutarnji uvjet ĉovjekova uĉenja.
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Vrste motivacija u nastavnom procesu
Stjepko Teţak motivaciju odreĊuje kao aktivnost kojom se pokreće uĉenikova
volja i energija da bi se ostvarile zadaće nastavne jedinice. Razlikujemo kratkoroĉnu
motivaciju (kao jednu od nastavnih etapa) i dugoroĉnu motivaciju (razvijanje trajnije
motivacije za uĉenje jezika, odnosno razvijanja jeziĉne kulture i ţelje da se ona stekne).
Dragutin Rosandić definira motivaciju kao "psihiĉke procese koji pokreću uĉenike na
odreĊenu djelatnost i ponašanje." (Rosandić 2005: 309-310) Nadalje istiĉe kako se
klasifikacija i vrste motivacija odreĊuju s obzirom na sljedeće kriterije: iskustvo, jezik,
stil, knjiţevnost i estetiku. S obzirom na navedene kriterije sustav se motivacija
rašĉlanjuje na (Rosandić 2005): 1. osjetilne, emocionalne, intelektualne, imaginativne
(iskustveni kriterij), 2. leksiĉke, fonetske, gramatiĉke, pravopisne, pravogovorne (jeziĉni
kriterij), 3. motivacije usporeĊivanjem, personificiranjem, metamorfoziranjem, igrom
rijeĉi, kontrastiranjem, stupnjevanjem (stilistiĉki kriterij), 4. tematske, biografske,
vrstovne, poetološke, knjiţevnopovijesne, knjiţevnoteorijske, autorske (knjiţevni kriterij,
5. knjiţevne, glazbene, likovne, filmske, kazališne (estetski kriterij).
Ante Beţen u Metodici knjiţevnosti motivaciju definira kao "poticaj uĉeniku da poĉne
ulaziti u knjiţevni tekst i otkrivati pišĉevu motivaciju. U pravilu svaki nastavni sat
hrvatskoga jezika mora poĉeti nekakvom motivacijom, odnosno stvaranjem
raspoloţenja i ideje za ulaţenje uĉenika u knjiţevni tekst." (Beţen 2008: 123)
S obzirom na idejno-estetske znaĉajke literarnoga teksta i doţivljajno-spoznajnih
mogućnosti uĉenika, moguće je uspostaviti i ovaj sustav doţivljajno-spoznajnih
motivacija (Rosandić 2005): 1. motivacije utemeljene na osobnim iskustvima uĉenika
(emocionalnim, socijalnim, moralnim i intelektualnim), 2. motivacije glazbene, likovne i
filmske, 3. motivacije utemeljene na knjiţevnoteorijskim i knjiţevnopovijesnim
sadrţajima, 4. motivacije utemeljene na općekulturnim sadţajima, 5. motivacije lingvostilistiĉke (jeziĉno-stilske), 6. motivacije utemeljene na filozofskim, sociološkim i
povijesnim sadrţajima.
Primjeri motivacija u nastavi medijske kulture
Ante Beţen navodi kako se motivacija kao nastavna situacija javlja na poĉetku
nastavnoga sata jer "o poĉetnoj motiviranosti uĉenika za rad o nekoj temi ovisi uspjeh ili
neuspjeh cjelokupnog uĉiteljeva nastojanja na tome satu." (Beţen 2008: 123) Odnosno,
kako kaţe Stjepko Teţak rijeĉ je o takozvanoj kratkoroĉnoj motivaciji kao jednoj od
nastavnih etapa. U radu će se promatrati kratkoroĉne motivacije koje se javljaju u prvoj
etapi (situaciji) nastavne jedinice.
Sve navedene teorije motivaciju promatraju iskljuĉivo u odnosu na uĉenikovu
motiviranost. MeĊutim, ništa manje vaţna nije motiviranost uĉitelja pri planiranju
nastavne jedinice i oblikovanja pristupa odreĊenoj temi. Tako se u Vodiĉu Ĉitanje i
pisanje za kritiĉko mišljenje (planiranje nastavnog sata, praćenje i ocjenjivanje)
motivacija razmatra kroz pitanje uĉitelja samome sebi: Zašto je ova nastavna jedinica
vrijedna? Djelotvoran bi uĉitelj trebao biti svjestan i uvjeren u korisnost onoga što
pouĉava i pouĉavati s uvjerenjem i sa srcem.
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Umjesto prve nastavne situacije u jednoj nastavnoj jedinici uobiĉajeno nazvanoj
motivacija u trodjelnom sustavu pouĉavanja (evokacija – razumijevanje znaĉenja –
refleksija) govori se o evokaciji, a ne o motivaciji.
Nastavni predmet Hrvatski jezik sastoji se od ĉetiriju podruĉja: jezik, jeziĉno
izraţavanje, knjiţevnost i medijska kultura. U svim navedenim podjelama razmatraju se
samo jezik i knjiţevnost, ali jednako tako moţe se promatrati i podruĉje medijske
kulture.
Vrste motivacija u nastavi medijske kulture u 1. razredu osnovne škole
U prvome razredu iz nastavnoga podruĉja medijska kultura javljaju se sljedeće
teme: Animirani film (kljuĉni pojmovi: lutkarski film, crtani film), Lutkarska predstava
(kljuĉni pojmovi: lukta, lutkarska predstava i Knjiţnica (kljuĉni pojmovi: Školska
knjiţnica, mjesna knjiţnica, knjiţniĉar).
U devet analiziranih udţbenika za prvi razred promatrana je kratkoroĉna
motivacija prve nastavne situacije prema sustavu doţivljano-spoznajnih motivacija
Dragutina Rosandića.
Knjiţnica
Motivacija utemeljena na osobnim iskustvima uĉenika:
"Kako postupaš sa svojim knjigama i biljeţnicama? Porazgovaraj o tome s
prijateljicom/prijateljem u klupi." (Centner – Peko Pintarić 2004: 9, 2006: 103)
Animirani film
Motivacija utemeljena na osobnim iskustvima uĉenika:
Profesor Baltazar, Leteći Fabijan "Što znaš o profesoru Baltazaru? Razgovaraj o tome s
prijateljicom/prijateljem u klupi." (Centner – Peko - Pintarić 2004: 87)
Ruţni paĉić "Voliš li gledati crtani film? Zašto? Pogledaj crtani film Ruţni paĉić. SviĊa li
ti se? Zašto? (Centner – Peko - Pintarić 2006: 119),
Ĉudnovate zgode šegrta Hlapića "Nacrtaj najdraţi lik iz lutkarskog filma. Koji su još
likovi u ovome filmu? Navedi njihove osobine. Gdje se uglavnom zbiva radnja ovog
lutkarskog filma?" (Zokić – Bralić 2007: 99).
Motivacija utemelja na osobnom iskustvu uĉenika i likovan motivacija
Na Ĉehari "Imaš li ti nešto pernato? Promotrite i u paru opišite sliku iz lutkarskog filma."
(Centner – Peko - Pintarić 2006: 129)
Likovna motivacija
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Plavi slon "Promotri sliĉice. Po ĉemu se razlikuju. Što misliš da će biti dalje." (Centner –
Peko - Pintarić 2006: 56).
Hrabri krojaĉ i Posjet iz Svemira – scene iz filma (Budinski – Diković – Ivanĉić –
Smolĉić – Veronek Germadnik 2008: 92-93, 58-59)
Srce u snijegu "Promotri sliku. Što se dogodilo s djevojĉicom? Pogledajte film."
(Krmpotić – Ivić 2012: 68)
Lutkarska predstava
Motivacija utemeljena na osobnim iskustvima uĉenika
"Jesi li gledala/gledao neku kazališnu predstavu? Odgovor
prijateljicom/prijateljem." (Centner – Peko - Pintarić 2004: 91, 2006: 91) .

razmijeni

s

Vrste motivacija u nastavi medijske kulture u 2. razredu osnovne škole
U drugome razredu iz podruĉja medijska kultura javljaju se sljedeće teme:
Filmska priĉa (kljuĉni pojmovi: filma priĉa, slijed dogaĊaja, lik u filmu), Kazalište (kljuĉni
pojmovi: kazališna predstava, pozornica, gledalište), Televizija (kljuĉni pojmovi:
televizija, televizijski program, televizijska emisija), Djeĉji ĉasopisi (kljuĉni pojmovi: djeĉji
ĉasopisi, strip).
U ĉetiri analizirana udţbenika za drugi razred promatrana je kratkoroĉna
motivacija prve nastavne situacije prema sustavu doţivljano-spoznajnih motivacija
Dragutina Rosandića.
Filmska priĉa
Likovna motivacija
Ruţno paĉe – scene iz filma (Budinski – Diković – Ivanĉić – Smolĉić – Veronek
Germadnik 2009: 142-143).
Motivacija utemeljena na knjiţevnoteorijskim sadrţajima
Kako je Ana kupila kruh: "Promotri sliku. Pokušaj predvidjeti što se dalje dogodilo.
Nakon gledanja filma usporedi svoju priĉu s filmskom priĉom." (Krmpotić – Ivić 2013:
33).
Motivacija utemeljena na osobnom iskustvu uĉenika
Filmska priĉa
"Kakve filmove voliš gledati? Koji ti je najdraţi film kojeg si do sada gledao/gledala?"
(Zokić – Bralić 2007: 163)
Kazalište
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Motivacija utemeljena na knjiţevnoteorijskim sadrţajima i likovnoj motivaciji
Tekst Dva miša Zvjezdane Ladike
"Promotri kuće, prometnice, prirodu? Što rade ljudi?" (Budinski – Diković – Ivanĉić –
Smolĉić – Veronek Germadnik 2009: 84-85)
Motivacija utemeljena na knjiţevnoteorijskim sadrţajima
"Odaberite jedan igrokaz iz djeĉjeg ĉasopisa. Ĉitajte ga po ulogama." (Zokić – Bralić
2007: 164-165)
Likovna motivacija
Slika: glumac – gledalište – pozornica (Krmpotić – Ivić 2013: 77)
Motivacija utemeljena na osobnom iskustvu uĉenika
"Jesi li bio/bila u kazalištu?" (Centner – Peko – Pintarić 2007: 129).
Televizija
Likovna motivacija
Strip Ivice Bednjanca (Krmpotić – Ivić 2013: 58)
Motivacija utemeljena na osobnom iskustvu uĉenika
"Što najradije gledaš na televiziji? Razgovarajte o tome u razredu." (Zokić - Bralić 2007:
160).
Djeĉji ĉasopisi
Motivacija utemeljena na osobnim iskustvima uĉenika
"Koje djeĉje ĉasopise ĉitaš? Što ti je ju njima zanimljivo" (Budinski – Diković – Ivanĉić –
Smolĉić – Veronek Germadnik 2009: 26-27)
"Voliš li ĉitati djeĉje ĉasopise? Zašto? Što u ĉasopisu prvo proĉitaš? Zašto?" (Centner –
Peko – Pintarić 2007: 87).
Likovna motivacija
Ilustracija s monologom: "Pa to su djeĉji ĉasopisi! Što ću ja ĉitati?" (Krmpotić – Ivić
2013: 136).
Motivacija utemeljena na sociološkom iskustvu uĉenika
"Donesite u razred djeĉje ĉasopise. Ĉitajte ih na satu." (Zokić – Bralić 2007: 162).
Strip
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Likovna motivacija
Boduljko i Ţbunika, Jadranka Ĉunĉić-Bandov, ilustrirao Darko Kreĉ (Budinski – Diković
– Ivanĉić – Smolĉić – Veronek Germadnik 2009: 26-27)
Kiki i ostali, Sanja Pilić, ilustrirao Darko Kreĉ, str. 96.-97. (Budinski – Diković – Ivanĉić –
Smolĉić – Veronek Germadnik 2009: 96-97)
Dado i Ĉmiĉko (Krmpotić – Ivić 2013: 49).
Durica – Voljeti ţivotinje (Zokić – Bralić 2007: 156-157)
Knjiţnica
Lingvo-stilistiĉka motivacija
"Hoćemo li u knjiţaru ili knjiţnicu po slikovnicu? – pitala je Eva mamu.
- Kupit ćemo je – odgovorila je mama."
Jesu li mama i Eva otišle u knjiţnicu ili u knjiţaru? Obrazloţi.
Kako se ponašati u knjiţnici (Iz knjige Nade Ivelić BONTON – pravila uljudnog
ponašanja za djecu) (Zokić – Bralić 2007: 154-155)
Vrste motivacija u nastavi medijske kulture u 3. razredu osnovne škole
U trećemu razredu iz podruĉja medijska kultura javljaju se sljedeće teme: Djeĉji film
(kljuĉni pojmovi: djeĉji film, glumac), Radijska emisija (kljuĉni pojmovi: radijska emisija
za djecu), Knjiţnica – korištenje enciklopedije (kljuĉni pojmovi: djeĉja enciklopedija,
sadrţaj/kazalo, abecedni red).
U sedam analiziranih udţbenika za treći razred promatrana je kratkoroĉna motivacija
prve nastavne situacije prema sustavu doţivljano-spoznajnih motivacija Dragutina
Rosandića.
Djeĉji film
Likovna motivacija
Vlak u snijegu, redatelj Mate Relja – scene iz filma (Krmpotić – Ivić 2012: 88)
Motivacija utemeljena na sociološkim sadrţajima
Vlak u snijegu
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"Krenuli ste na put bez odraslih. U poĉetku je sve bilo u redu, a onda se pred vama
pojavila zaprjeka. Kako biste se ponašali?
Navedite likove, vrijeme radnje, mjesto radnje i tijek dogaĊanja. Zamislite situaciju,
podijelite uloge i situaciju odglumite." (Zokić – Bralić 2007: 154-155)
Motivacija utemeljena na osobnim iskustvima uĉenika
Film (Beţen – Budinski 2000: 136-137)
"Koje filmove voliš gledati?" (Runac Marjanović – Škribulja – Ţupa 2006: 48)
Motivacija utemeljena na knjiţevnoteorijskim sadrţajima
Dorothy spašava strašilo, Frank Lyman Baum (Centner – Peko – Pintarić 2006: 137138).
Radijska emisija
Motivacija utemeljena na knjiţevnoteorijskim sadrţajima
Ĉudna magla, Ivan Goleš, str. 76.-77. (Krmpotić – Ivić 2012: 76-77)
Motivacija utemeljena na osobnim iskustvima uĉenika
"Slušaš li radioemisije? Koje?" (Zokić – Bralić 2007: 149)
Likovna motivacija
Radio (Beţen – Budinski 2000: 139)
"Slušaš li radio?" (Runac Marjanović – Škribulja – Ţupa 2006: 139)
Knjiţnica – korištenje enciklopedije
Motivacija utemeljena na knjićevnoteorijskim sadrţajima
Pranje ruku, Zvonimir Balog (Krmpotić – Ivić 2012: 82-83)
Motivacija utemeljena na osobnim iskustvima uĉenika
"Ispriĉaj svom paru u klupi kako si proveo/provela san ili dio dana u prirodi. Što si novo
nauĉio/nauĉila i zapamtio/zapamtila." (Zokić – Bralić 2007: 146-147)
Likovna motivacija
Fotografije knjiţnice (Beţen – Budinski 2000: 139)
Crtani film
Motivacija utemeljena na osobnim iskustvima uĉenika
Ĉudnovate zgode šegrta Hlapića
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"Koji je tvoj omiljeni crtani film? Zašto? svoj odgovor usporedi s prijateljem/prijateljicom."
(Centner – Peko – Pintarić 2006: 62-63).
"Pogledaj crtani film Ĉudnovate zgode šegrta Hlapića." (Centner – Peko – Pintarić
2007: 37).
Likovna motivacija
Profesor Baltazar, Ĉudotvorni kolaĉ
Scene iz filma (Budinski – Diković – Ivanĉić – Smolĉić – Veronek Germadnik 2009: 154155)
Strip
Motivacija utemeljena na osobnim iskustvima uĉenika
Ljubiĉasti planet
"Zašto voliš crtani film, a zašto strip? Razgovaraj s prijateljem/prijateljicom. str. 95.
(Centner – Peko – Pintarić 2006: 95).
Likovna motivacija
Odlikašići, Joško Marušić (Zokić – Bralić 2007: 134-135)
Djeĉji ĉasopisi
Likovna motivacija
Naslovnice djeĉjih ĉasopisa (Beţen – Budinski 2000: 140)
Igorkaz
Motivacija utemeljena na osobnim iskustvima uĉenika
"Voliš li kazališne predstave? Jesu li ti draţe lutkarske ili sa ţivim glumcima? Koju si
predstavu gledao/gledala u kojoj je bilo puno plesa i pjesme?" (Beţen – Budinski 2000:
130)
Televizija
Likovna motivacija
Fotografije televizije (Beţen – Budinski 2000: 138)
Motivacija utemeljena na osobnim iskustvima uĉenika
"Moja omiljena televizijska emisija je…" (Runac Marjanović – Škribulja – Ţupa 2006:
140)
Raĉunalo
Motivacija utemeljena na općekulturnim sadrţajima
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Raĉunalo, što je to?, Kašmir Huseinović (Runac Marjanović – Škribulja – Ţupa 2006:
16-17)
Vrste motivacija u nastavi medijske kulture u 4. razredu osnovne škole
U ĉetvrtome razredu iz podruĉja medijska kultura javljaju se sljedeće teme:
Dokumentarni film (kljuĉni pojmovi: dokumentarni film), Usporedba filma s knjiţevnim
djelom (kljuĉni pojmovi: knjiga, film), Raĉunalo (kljuĉni pojmovi: raĉunalo, mreţa
(Internet), Knjiţnica – sluţenje rjeĉnikom i školskim pravopisom (kljuĉni pojmovi: rjeĉnik,
pravopis).
U pet analiziranih udţbenika za ĉetvrti razred promatrana je kratkoroĉna
motivacija prve nastavne situacije prema sustavu doţivljano-spoznajnih motivacija
Dragutina Rosandića.
Dokumentarni film
Motivacija jeziĉno-stilska
"Vaţno je znati abecedu! Zašto? saznaj prouĉavajući lekciju koja slijedi! Prvo se
poigrajmo: stvorimo "abecedni lanac" od uĉenika! Podijelite se u dvije skupine. Na znak
za poĉetak igre poredajte se u kolonu prema abecednom slijedu vaših imena. PobjeĊuje
skupina koja brţe stvori ispravno poredan "abecedni lanac"." (Zokić – Bralić 2008: 234)
Motivacija utemeljena na sociološkim sadrţajima
"Iz dokumentarnih filmova moţemo saznati mnoge zanimljivosti o ţivotu i obiĉajima
ljudi, o djeci koja ţive u razliĉitim dijelovima svijeta, o reljefu, biljkama i ţivotinjama,
zaštiti okoliša, vremenskim prilikama, izumima…" (Krmpotić – Ivić 2011: 141)
Usporedba filma s knjiţevnim djelom
Motivacija utemeljena na knjiţevnoteorijskim sadrţajima
Druţba Pere Kvrţice
"Koji si djeĉji roman Mate Lovraka proĉitao/proĉitala u trećem razredu? Tko su likovi u
romanu? Kakav su podvig uĉinila djeca pri povratku s izleta u grad? Kako se zvala
njihova zadruga? Što je pouka djeĉjeg romana Vlak u snijegu?" (Zokić – Bralić 2008:
224)
Likovna motivacija
Duh u moĉvari – igrani film
Scene iz filma (Budinski – Franjĉec – Lukas – Veronek Germadnik – Zelenika Šimić
2009: 86-87)
Motivacija utemeljena na osobnim iskustvima uĉenika
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"Precrtaj tablicu u biljeţnicu. Napiši sve što znaš o igranom filmu. Zatim napiši što bi još
ţeljela/ţelio znati."
ZNAM

ŢELIM ZNATI

NAUĈILA/NAUĈIO SAM

(Centner – Peko – Pintarić 2006: 146).
Motivacija utemeljena na knjiţevnoteorijskim sadrţajima
Druţba Pere Kvrţice
"Proĉitaj roman Mate Lovraka Druţba Pere Kvrţice, a zatim pogledaj film redatelja
Vladimira Tadeja koji je snimljen prema tom romanu." str. 30.-31. (Krmpotić – Ivić 2011:
30-31)
Filmska motivacija
"Ĉega se sjećaš iz Lovrakova romana Vlak u snijegu, a ĉega iz Reljina filma Vlak u
snijegu?" (Bikić 2003: 177)
Raĉunalo
Motivacija utemeljena na osobnim iskustvima uĉenika
"Imaš li raĉunalo? Za što ti ono sluţi? Koliko vremena provodiš za raĉunalom? Koje
igrice igraš? Prate li tvoji roditelji ĉime se baviš?" (Budinski – Franjĉec – Lukas –
Veronek Germadnik – Zelenika Šimić 2009: 154)
Motivacija utemeljena na intelektualnom iskustvu uĉenika i lingvo-stilistiĉka motivacija
"Promotri ove rijeĉi: e-mail, lozinka, majmun. O ĉemu je rijeĉ. Razgovaraj s parom o
raĉunalu. Što sve moţe raĉunalo? A što raĉunalo ne moţe?"
Internet – mreţa koja povezuje raĉunala
lozinka – tajno dogovorena rijeĉ za prepoznavanje (Centner – Peko – Pintarić 2006:
204)
Crtani film
Motivacija utemeljena na osobnim iskustvima uĉenika
Ĉudnovate zgode šegrta Hlapića
"Napiši u biljeţnicu sve što znaš o crtanom filmu. Zatim napiši što bi još ţelio znati."
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NAUĈILA/NAUĈIO SAM

(Centner – Peko – Pintarić 2006: 176)
Knjiţnica – sluţenje rjeĉnikom i školskim pravopisom
Motivacija utemeljena na osobnim iskustvima uĉenika i lingvo-stilistiĉka motivacija
(Rjeĉnici i enciklopedije)
"Imaš li koji rjeĉnik? Kada se i kako njime sluţiš? Poĉni sastavljati i svoj rjeĉnik
hrvatskoga jezika. U nj upisuj nove, nepoznate rijeĉi, a zatim saznaj njihovo znaĉenje i
dopiši ga uz odgovarajuću rijeĉ! Moţeš upisati i skupine rijeĉi sliĉna znaĉenja." (Bikić
2003: 46-47)
Zakljuĉak
Kako se u ovome radu motivacija promatrala u prvoj nastavnoj situaciji ne moţe
se govoriti je li uĉeniĉka motivacija unutarnja ili vanjska. MeĊutim, moţe se pretpostaviti
s odreĊenom dozom sigurnosti da će se odnositi na oĉekivanje uspjeha uĉenika u
odreĊenoj aktivnosti. Uĉenici nastavu medijske kulture velikim dijelom doţivljavaju kao
zabavu te je takva motiviranost oĉekivana. Kako su zadaće nastavnoga podruĉja
medijska kultura osposobljavanje za komunikaciju s medijima: kazalištem, filmom,
radijem, tiskom, stripom, raĉunalom; primanje (recepcija) kazališne predstave, filma,
radijske i televizijske emisije; osposobljavanje za vrjednovanje radijskih i televizijskih
emisija te filmskih ostvarenja iz navedenih primjera motivacija razvidno je da je
najzastupljenija motivacija utemeljena na osobnim iskustvima uĉenika. Vaţnost ove
motivacije je da kroz takvu poĉetnu aktivnost uĉenici izreknu temelje osobnog znanja na
koje se novo znanje moţe dograditi. Trajno se znanje razumije u kontekstu onoga što
se već zna i razumije. Uĉenici izgraĊuju nove spoznaje na temelju prethodnih znanja i
uvjerenja, a time se ujedno razjašnjavaju nesporazumi, zbrka i zablude u znanju koje u
protivnom ne bi bile moguće.
Izvori



Beţen, Ante – Budinski, Vesna 2000. Hrvatska ĉitanka 3. Ĉitanka za treći razred
osnovne škole. Zagreb: Profil.
Bikić, Ante Vladimir 2003. Susret sa suncem 4. Hrvatski jezik i knjiţevnost za
ĉetvrti razred osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga.
288

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference






















MTTK
Subotica, 2013.

Budinski, Vesna – Diković, Marina – Ivanĉić, Gordana – Smolĉić, Ines – Veronek
Germadnik, Saša 2008. P kao poĉetnica. Poĉetnica sa slovaricom i zvuĉnim CDom za prvi razred osnovne škole (1. dio, za uĉenje tiskanih slova). Zagreb: Profil.
Budinski, Vesna – Franjĉec, Katarina – Lukas, Ivana – Zelenika Šimić, Marijana
2009. Od slova do snova 2. Ĉitanka za drugi razred osnovne škole. Zagreb:
Profil.
Budinski, Vesna – Franjĉec, Katarina – Lukas, Ivana – Veronek Germadnik,
Saša – Zelenika Šimić, Marijana 2009. Od slova do snova 3. Ĉitanka za treći
razred osnovne škole. Zagreb: Profil.
Budinski, Vesna – Franjĉec, Katarina – Lukas, Ivana – Veronek Germadnik,
Saša – Zelenika Šimić, Marijana 2009. Od slova do snova 4. Ĉitanka za ĉetvrti
razred osnovne škole. Zagreb: Profil.
Centner, Sandra – Peko, AnĊelka – Pintarić, Ana 2004. Zlatni dani 1. Poĉetnica
2. Dio. Zagreb: Školska knjiga.
Centner, Sandra – Peko, AnĊelka – Pintarić, Ana 2006. Zlatni dani 1. Poĉetnica.
Zagreb: Školska knjiga.
Centner, Sandra – Peko, AnĊelka – Pintarić, Ana 2006. Zlatni dani 3. Hrvatski
jezik i knjiţevnost za treći razred osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga.
Centner, Sandra – Peko, AnĊelka – Pintarić, Ana 2007. Zlatni dani 3. Udţbenik
hrvatskoga jezika i knjiţevnosti za treći razred osnovne škole. Zagreb: Školska
knjiga.
Centner, Sandra – Peko, AnĊelka – Pintarić, Ana 2005. Zlatni dani 4. Hrvatski
jezik i knjiţevnost za ĉetvrti razred osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga.
Krmpotić, Marija – Ivić, Sonja 2012. Pĉelica. Poĉetnica I. dio. Zagreb: Školska
knjiga.
Krmpotić, Marija – Ivić, Sonja 2012. Pĉelica. Poĉetnica II. dio. Zagreb: Školska
knjiga.
Krmpotić, Marija – Ivić, Sonja 2013. Zlatna vrata 2. Ĉitanka i hrvatski jezik za 2.
razred osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga.
Krmpotić, Marija – Ivić, Sonja 2012. Zlatna vrata 3. Ĉitanka i hrvatski jezik za 3.
razred osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga.
Krmpotić, Marija – Ivić, Sonja 2011. Zlatna vrata 4. Ĉitanka i hrvatski jezik za 4.
razred osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga.
Puljak, Lucija 1995. Moja poĉetnica. Zagreb: Školska knjiga.
Runac Marjanović, Vesna – Škribulja, Andrea – Ţupa, Sanja 2006. Hrvatski jezik
i ĉitanka 3 – za treći razred osnovne škole. Zagreb: Profil.
Šabić, Ana Gabrijela – Vitez, Ivan – Bariĉević, Josip 1993. Hrvatska poĉetnica.
Zagreb: Školska knjiga.
Štanger Veliĉki, Vladimira – Jakovljević Rogić, Sonja – Vitez, Ivan 2006.
Poĉetnica knjiguljica 1. Zagreb: Alfa.
Zokić, Terezija – Bralić, Jadranka 2007. Tajna slova 1. Poĉetnica. Zagreb:
Školska knjiga.
Zokić, Terezija – Bralić, Jadranka 2007. Tajna slova 2. Ĉitanka za 2. razred
osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga.
289

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference




MTTK
Subotica, 2013.

Zokić, Terezija, Bralić, Jadranka 2007. Tajna slova 3. Ĉitanka za 3. razred
osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga.
Zokić, Terezija, Bralić, Jadranka 2008. Tajna slova 4. Ĉitanka za ĉetvrti razred
osnovne škole. Zagreb: Školska knjiga.

Literatura










Anić, Vladimir 2002. Rjeĉnik stranih rijeĉi. Zagreb: Nakladni zavod Matice
hrvatske.
Beţen, Ante 2008. Metodika : znanost o pouĉavanju nastavnog predmeta:
epistemologija metodike u odnosu na pedagogiju i edukologiju - s primjerima iz
metodike hrvatskoga jezika. Zagreb: Profil.
Grgin, Tomislav 1997. Edukacijska psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Kyriacou, Chris 2001. Temeljna nastavna umijeća: Educa.
Nastavni plan i program za osnovnu školu 2006. Zagreb: Narodne novine br.
102, Zagreb: 15. Rujna 2006.
Rosandić, Dragutin 2005. Metodika knjiţevnoga odgoja: (temeljci
metodiĉkoknjiţevne enciklopedije). Zagreb: Školska knjiga.
Steele, Jannie L. – Kurtis S. Meredith – Temple, Charles – Walter, Scott 2001.
Ĉitanje i pisanje za kritiĉko mišljenje. Okvirni sustav kritiĉkog mišljenja u cjelini
nastavnog programa. Vodiĉ kroz projekt I. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.
Temple, Charles – Steele, Jeannine – Kurtis, S. Meredith 2001. Ĉitanje i pisanje
za kritiĉko mišljenje. Planiranje nastavnog sata, praćenje i ocjenjivanje. Vodiĉ
kroz projekt VI. Zagreb: Forum za slobodu odgoja.
Teţak, Stjepko 1996. Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika. Zagreb:
Školska knjiga.

290

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

Imre Anita, Pavlović Slavica: POTICANJE MOTIVACIJE UĈENIKA U PRVOJ TRIJADI
OSNOVNE ŠKOLE
FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATIĈKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI
SVEUĈILIŠTA U MOSTARU, BOSNA I HERCEGOVINA
anita_imre@yahoo.de, godotcici@gmail.com
Saţetak
Motivacija uĉenika predstavlja jedan od glavnih segmenata suvremene škole.
MeĊutim, vrlo ĉesto je fokus stavljen na postignuće uĉenika pri ĉemu se manje
pozornosti pridaje njihovom kontinuiranom motiviranju ne samo na školski uspjeh, nego
i na razvoj uĉeniĉke osobnosti. TakoĊer, nerijetko se zanemaruju ĉimbenici (sam uĉenik
i nastavnik, nastavni sadrţaji, skriveni kurikulum, objektivni uvjeti: prostor, didaktiĉkometodiĉki materijali, itd.) izravno povezani s mogućnostima motivacije uĉenika, a time i
odrţavanjem njihove pozornosti tijekom odgojno-obrazovnog, odnosno nastavnog
procesa. U tom kontekstu ovaj rad se bavi jednim dijelom ĉimbenika (ne)izravno
vezanih za mogućnosti motivacije uĉenika u prvoj trijadi devetogodišnje osnovne škole,
u kontekstu obrazovne reforme i ranijeg polaska u školu, tj. prijelaza šestogodišnjaka iz
obiteljskog i/ili vrtićkog u školsko okruţje. U radu je prezentiran dio survey istraţivanja
provedenog 2012. godine, putem petostupanjske Likertove skale, na prigodnom,
stratificiranom uzorku od 150 nastavnika razredne nastave koji rade u osnovnim
školama u Hercegovaĉko-Neretvanskoj Ţupaniji. Analiza je zasnovana na njihovim
iskustvima i poteškoćama s kojima se svakodnevno izravno susreću u svom radu. Iz
toga su proizašle smjernice za poboljša(va)nje odgojno-obrazovnog, nastavnog procesa
posebice s aspekta odrţavanja pozornosti uĉenika i njihove motivacije.
Kljuĉne rijeĉi: motivacija, nastavnici, uĉenici, osnovna škola, reforma obrazovanja.
FAVOURING THE PUPILS’ MOTIVATION WITHIN THE FIRST TRIAD OF PRIMARY
SCHOOL
Abstract
Motivation of the pupils represents one of the fundamental components of the
contemporary school. However, the main interest is very often focused on the pupils‘
achievement while the less attention is paid to their continuous motivation not only
towards school success, but also to the development of their personality. Furthermore,
the factors (both pupil and teacher himself/herself, teaching contents, hidden
curriculum, objective preconditions: infrastructure, didactic and methodological
materials, etc.) directly related to the possibilities of motivation of the pupils, and thus
their attention kept within the educational, i.e. teaching process, are often neglected.
Therefore, this paper deals with one part of the factors (non)directly related to the
possibilities regarding the pupils‘ motivation within the first triad of the nine-year primary
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school in the terms of the educational reform and earlier school starting, i.e. transfer of
the six-year old children from the family and/or kindergarten settings into the school
one. The paper contains one part of survey research carried out in 2012, through the
five-point Likert scale, on the convenience, stratified sample of 150 primary school
teachers working in the primary schools in Herzegovina-Neretva Canton. The analysis
of the data obtained and presented here is based on the teachers' experiences and
difficulties they face directly in their work every day. Hence came out the guidelines for
improving of the educational, teaching process particularly from the point of view related
to how to keep pupil's attention as well as them motivation.
Keywords: motivation, teachers, pupils, primary school, educational reform

Uvod
Motivacija za uĉenje znaĉi usmjeravanje energije na dostizanje postavljenih
nastavnih ciljeva koji predstavljaju dostignuća koja uĉenici trebaju postići. Postavljeni
ciljevi poboljšavaju uspješnost, zato što usmjeravaju pozornost na postavljeni zadatak,
ukljuĉuju trud, povećavaju ustrajnost i pospješuju razvoj novih strategija za dostizanje
ciljeva. Na postizanje nastavnih ciljeva utjeĉe i uĉeniĉko prihvaćanje ciljeva koje je
predvidio nastavnik; ukoliko ih uĉenici prihvate, ti ciljevi onda potiĉu i motivaciju.
Nastavni proces ukljuĉuje razne naĉine i strategije koje mogu motivirati uĉenike.
Motivacijska strategija je, naime, svaka djelatnost ili svaki sadrţaj za koji s odreĊenom
vjerojatnošću moţemo predvidjeti da će potaknuti motivaciju uĉenika, zato što se
nadovezuje na interese, potrebe, vrijednosti, osjećaje, iskustva, predznanje, ţivotne
ciljeve uĉenika itd. Moţe se reći da je nastava kao takva motivacijska strategija. Za
korištenje te strategije u razredu vaţno je izabrati takvu aktivnost koja je prilagoĊena
našim uĉenicima u konkretnoj situaciji i koja je ciljno usmjerena. Kako bi temeljito
ovladali nastavnim predmetom, nastavnici bi trebali stvoriti pozitivno nastavno ozraĉje i
raspoloţenje, pokazivati oduševljenje za nastavno gradivo, zanimati se za uĉenike,
poticati svakog uĉenika ponaosob, imati prirodan osjećaj za autoritet i samopoštovanje,
meĊusobno poštovanje i opušten odnos (izmeĊu uĉenika i nastavnika) te spretno
poticati pozitivnu dinamiku skupine, te ukljuĉivati humor i oduševljenje.
O motivu i motivaciji… ukratko
Motiv je, prema Pedagoškoj enciklopediji, „opći naziv za široku i heterogenu
klasu organskih, psihiĉkih i okolinskih ĉinilaca za koje je utvrĊeno ili se pretpostavlja da
sudjeluju u determiniranju ponašanja ljudi. Pod motivom se podrazumijeva razlog
ponašanja, oĉekivani ili ţeljeni ishod akcije, svjesno postavljeni cilj nekog postupka. U
suvremenoj psihologiji pod motivom se podrazumijeva ili objekt u vanjskoj, sredini koji
izaziva izvjesnu akcionu tendenciju u subjektu, ili sama ta tendencija shvaćena kao
unutrašnji ĉinilac koji pokreće, usmjerava i zaustavlja ponašanje jedinke‖ (1989: 68).
Maslow i Glasser navode ĉinitelje koji su u osnovi pokretljivosti svake individue
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1. tablica
Motivi prema Maslowu i Glasseru
Maslovljeva hijerarhija potreba – motiva
- fiziološke potrebe
- potreba za sigurnošću
- potreba za ljubavlju i pripadanjem
- potreba za ugledom i poštovanjem
- potreba za samoaktualizacijom

Glasserova lista motiva
- motiv preţivljavanja
- motiv ljubavi
- motiv moći
- motiv zabave
- motiv slobode

Pokretaĉi uĉenika jesu svi naprijed spomenuti motivi koji se meĊusobno prepliću.
U prouĉavanju ljudskih motiva sve je izraţenija orijentacija na sustavno prikupljanje
podataka o vanjskom ponašanju i o subjektivnom doţivljavanju.
M o t i v a c i j a je termin kojim se u suvremenoj psihološkoj literaturi oznaĉavaju
tri grupe pojava:
(1) uzroci, pokretaĉi ili izvori ponašanja,
(2) procesi pokretanja i usmjeravanje ponašanja i
(3) oĉekivani ili ostvareni ishodi ponašanja koji mu daju odreĊeni smisao.
Ĉesto se koristi za oznaĉavanje samo jedne od navedenih osnovnih
motivacijskih pojava, te postaje sinonim za izraze motiv – nagon – potreba, motivacijski
proces – cilj, ciljno stanje i sl. U vezi s motivacijom za školsko uĉenje i ostvarenjem
ciljeva i zadataka ukupnog odgojno-obrazovnog rada ĉesto se govori o vanjskim i
unutarnjim motivima. Osnovna razlika izmeĊu ove dvije vrste motiva je u ulozi aktivnosti
koju motiv pokreće u zadovoljenju samog motiva. Kada motiv iz bilo kojeg razloga ne
moţe biti zadovoljen, javlja se stanje frustracije ili osujećenosti.
Poticanje motivacije i uĉenje
„Rado bismo jeli manje, spavali manje i igrali se više.”
(jedno dijete u Finskoj o idealnom danu u školi)
Igra potiĉe razvoj, uĉenje i istraţivanje djeteta. Kao metoda i sredstvo uĉenja
(uĉenje kroz igru) ima izuzetnu moć u cjelovitom razvoju djeteta (razvoj perceptivnomotoriĉkih sposobnosti) – okulomotorna koordinacija, fina motorika, posebno sitnih
mišića šake i prstiju (što je poslije vaţno za svladavanje vještine pisanja i ĉitanja); socioemocionalnih sposobnosti – kooperativnost, tolerancija, fleksibilnost, solidarnost,
empatija, samostalnost, samopouzdanje, strpljenje, samokontrola, prosocijalno
ponašanje, te intelektualnih sposobnosti – percepcija, pozornost, govor, mašta,
pamćenje, mišljenje, uĉenje, stvaralaštvo, dakle, viših kognitivnih procesa). Ona je
iskonska potreba djeteta i autohtoni djeĉji izriĉaj. Dijete u igri i kroz igru najbolje i
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najlakše, najslobodnije uĉi, stjeĉući prva iskustva, promatrajući, razmišljajući i
zakljuĉujući.
Igra – dinamiĉna, aktivna, konstruktivna, spontana, inherentna aktivnost djeteta,
predstavlja suštinski i integralni dio djeĉjeg razvoja i uĉenja bez obzira na uzrast i
kulture (Ivanović – Csapó, 2010). Smatra ju se kljuĉnom metodom i sredstvom koje
olakšava uĉenje i razvoj te ima središnju ulogu u ţivotu djeteta uopće (Christie 2001;
Fromberg 1998, 2002; Hughes 1999, Isenberg-Quisenberry 2004, prema: Pavlović
2008). Stoga bi trebala biti inkorporirana u školske kurikulume, a nastavnici upućeni o
vaţnosti igre na razliĉitim uzrastima uĉenika i osposobljeni za njenu primjenu u
svakodnevnoj školskoj praksi (Pavlović, 2008) Upravo interaktirajući i komunicirajući sa
svojim vršnjacima, putem igre, odnosno uĉenicima iz odjeljenja, djeca uĉe o tome što su
pravila, kako nastaju, što su to pravda i korektni odnosi, što su to empatija, suradnja,
razumijevanje, pomoć drugima. Kroz spontanu interakciju i komunikaciju s drugim
uĉenicima u uĉionici, ali i nastavnikom - dakle drugom djecom, ali i odraslima - nastaje
niz prilika za aktivnosti djece kojima se potiĉe razvijanje socijalnih (i emocionalnih)
vještina. Tako uĉionica postaje svojevrsni laboratorij u kojem djeca imaju priliku postati
mali istraţivaĉi, umjetnici, prijatelji, … Pri tome znatno razumijevanje posebice dati
uvaţavanju središnjih potreba djeteta: potrebom za samostalnošću, radoznalošću,
ljubavlju i pripadanjem. Stoga odgojno-obrazovne ustanove, a time i osnovne škole,
trebaju omogućiti poticajnu, stimulativnu odgojno-obrazovnu sredinu, njegovati kulturu
humanih oblika ponašanja i svima dati mogućnost uĉenja s potpunim smislom za
razumijevanje.
Nadalje, osnovna škola ne moţe i ne smije biti „samo mjesto nastave; ona mora
biti i prostor ţivljenja, uĉenja i iskustva‖ (Richtlinien 1985, prema Gudjons, 1994: 121),
… „djeĉja radoznalost spram svijeta i potreba za iskušavanjem trebaju biti temelji
procesa uĉenja‖ (Gudjons, 1994: 122).
Prema staroj koncepciji osmogodišnje škole, prvi ciklus se uglavnom bazirao na
kognitivnima naĉelima uĉenja. Prva trijada, odnosno „ciklus 1 + 2 nove devetogodišnje
škole trebao bi da funkcionira kao doţivljajna nastava (emocionalno, Ja-angaţirano i
interaktivno uĉenje). Uĉenje/Pouĉavanje u prva tri razreda poĉivalo bi na igrolikotragalaĉko-istraţivaĉkim principima. Formula 1+2 nam sugerira da se u druga dva
razreda pojavljuje radost zbog vjeţbanja na sadrţajima koji ĉitanje i pisanje pretvara u
jezik, …Ovo je napredovanje bez praznina koje moţemo nazvati baziĉnim ciklusom
prvog reda‖ (Slatina s.a.: 16).
Nastavnici mogu potaknuti interes na više naĉina. Prvi naĉin je pokušati kod
uĉenika uspostaviti pozitivan odnos prema predmetu odnosno nastavnim temama. U
literaturi se navode sljedeće mogućnosti:
- „primjeren stupanj novosti, iznenaĊenja, te neoĉekivanih i spoznajno neskladnih
podataka („Je li doista Kolumbo otkrio Ameriku?”)
- povremeno ukljuĉivanje metoda koje potiĉu osobnu angaţiranost uĉenika,
- simulacije, igre uloga,
- organiziranje utvrĊivanja i provjere znanja u obliku zagonetaka i kvizova,
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- omogućavanje izbora tema i naĉina kako izvesti odreĊene zadatke (uĉenici biraju
knjiţevna djela koja će proĉitati i o njima izvještavati ili teme koje će istraţiti), takoĊer
izborni predmeti mogu pomoći pri utvrĊivanju i proširivanju uĉenikova interesa;
- interes i unutarnju motivaciju općenito jaĉa i mogućnost da uĉenici pitaju o onome što
im nije jasno, da govore o svojim iskustvima i idejama te da izraţavaju svoja mišljenja,
ĉak i kad se ona razlikuju od nastavnikovog, što omogućuju otvoreni, demokratski
odnosi.‖ (Marentiĉ Poţarnik, 2000: 191)
Nadalje, nastavnici ne bi trebali postavljali jednostavna pitanja, kao što je, na
primjer: Kako motivirati uĉenike?, već prije svega pitanje: Kako povećati kakvoću
motivacije uĉenika? Optimistiĉne poruke morale bi biti sastavni dio nastavnog sata.
Jedna od njih moţe biti: „Znam da današnji rad predstavlja teţak izazov, no znam da ga
svi moţemo svladati. Potrudimo se! Pripremio sam neke vjeţbe koje će vam moţda biti
zamorne, iako ćete na kraju biti oduševljeni onime što ste postigli.‖ (Ibid.: 192).
Nastavnik i za neprimjereno ponašanje u nastavi moţe koristiti razliĉite motivacijske
strategije: semafor, odnosno crvenu, zelenu i naranĉastu karticu i to tako da nalijepi
zelenu karticu ili papir na ploĉu kad dozvoljava da uĉenici meĊu sobom razgovaraju.
Kad nastavnik nalijepi naranĉastu karticu, znaĉi da oĉekuje tišinu u roku od jedne
minute, a ako nalijepi crvenu karticu, to, pak, znaĉi da u razredu treba biti potpuna
tišina.
Naĉini za poticanje motivacije za uĉenje ĉesto su prikazani u obliku savjeta,
osnovnih pravila za nastavnike.
P r v o se pravilo odnosi na zadovoljavanje osnovnih zahtjeva: „Omogućite
organiziranu razrednu sredinu. Budite nastavnik koji podupire. Zadajte zadatke koji
predstavljaju izazov, ali nisu preteški. Neka zadaci budu vrijedni rješavanja.” (Woolfolk,
2002: 373).
D r u g o pravilo glasi da kod uĉenika treba graditi samosvijest i pozitivna
oĉekivanja: „Zapoĉnite rad na uĉenikovoj razini. Neka nastavni ciljevi budu jasni,
specifiĉni i ostvarivi. Naglasite usporeĊivanje uĉeniĉkih rezultata, a ne natjecanje.
Modelirajte dobro rješavanje problema.‖ (Ibid: 373).
T r e ć e je pravilo da uĉenicima treba pokazati vrijednost uĉenja: „Poveţite
nastavni zadatak s potrebama uĉenika. Nadoveţite radne aktivnosti na interese
uĉenika. Potaknite znatiţelju. Neka uĉenicima zadatci budu zabavni. Uporabite novo, ali
i ono što je već poznato. Pojasnite veze izmeĊu trenutnog uĉenja i kasnijeg ţivota.‖
(Ibid.: 373).
Ĉ e t v r t o je pravilo da nastavnici moraju pomagati uĉenicima da ostanu
usredotoĉeni na zadatak: „Redovito omogućite uĉenicima izradu radova. Izbjegavajte
naglašavanje ocjena. Smanjite rizik u zadatku, a da pri tom zadatak suviše ne
pojednostavite. Modelirajte motivaciju za uĉenje. Poduĉavajte uĉenike nastavnim
taktikama.‖ (Ibid.: 373).
Jedno od pravila za motivaciju je i to da je potrebno što bolje iskoristiti uvodni dio
na poĉetku svakog nastavnog sata. Taj dio trebao bi biti usredotoĉen na motivaciju za
uĉenje i rad za vrijeme nastavnog sata. Zato bi nastavnici korištenjem razliĉitih
motivacijskih tehnika trebali posvetiti veliku pozornost upravo prvim minutama
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nastavnog sata. Primjerice, nastavnici povijesti najĉešće koriste usmeno izlaganje
zanimljivih opisa i doţivljaja iz prošlosti, slikovno pokazivanje, razgovor o aktualnim
dogaĊajima,pokazivanje predmeta i odjeće te didaktiĉne igre (kvizove, kriţaljke) i drugo.
Glavne odrednice reforme osnovne škole u Federaciji Bosne i Hercegovine
U Bosni i Hercegovini je reforma osnovnog obrazovanja poĉela deklarativnim
zahtjevima za njenom implementacijom (u studenom, 2002. godine, u Bruxellesu,
potpisano od strane ministara, dakle politiĉke strukture) bez konzultiranja relevantne
instance – na primjer, struĉnjaka s odsjeka za pedagogiju, izravno involviranih
subjekata koji je svakodnevno implementiraju – nastavnika.
Prije nego se pristupilo donošenju domaće legislative, distribuiran je dokument
OSCE-a Reforma obrazovanja (2002. godine), s toĉno utvrĊenim vremenskim
razdobljima ispunjenja navedenih obećanja. U navedenom pamfletu posebice se istiĉe
kao prioritetan cilj „depolitizacija obrazovanja, uz stvaranje uvjeta koji će osigurati
jednak pristup visokokvalitetnom i modernom obrazovanju širom BiH‖, … „ţurna je
reforma potrebna u svim oblastima‖, … „koncentrirati se na ono što je potrebno kako
bismo poboljšali i unaprijedili kvalitetu obrazovanja‖, „uz konzultacije s obrazovnim
institucijama, i uz adekvatnu ekspertizu u oblasti suvremenih principa nastavnog plana i
programa, izradit ćemo suvremeni nastavni plan i program za svaki predmet … razvit
ćemo i implementirati sustav standardiziranog ocjenjivanja … u cijeloj zemlji … formirat
ćemo skupinu eksperata koja će revidirati i izraditi usklaĊena pravila i standarde za
osnovne škole … dati veću autonomiju nastavnicima i ravnateljima u uvoĊenju inovacija
…‖ (2002: 6-19), itd. – samo su neke od mnogih njegovih proklamacija.
Okvirni zakon o osnovnom i općem srednjem obrazovanju u BiH usvojen je lipnja
2003., a njegova implementacija je trebala otpoĉeti školske 2003/2004. godine (tako
stoji u preporukama). Sukladno tom Zakonu, obvezno školovanje poĉinje sa šest
godina, te traje devet godina, s predloţenim trijadnim ciklusima (3 + 3 + 3). Za nas
najzanimljiviji jest ĉlanak 16.: „Osnovno obrazovanje obvezno je za svu djecu. Obvezno
obrazovanje poĉinje u kalendarskoj godini u kojoj dijete do 1. travnja navršava šest
godina ţivota i traje bez prekida tijekom perioda koji ne moţe biti kraći od osam godina.
Nadleţne obrazovne vlasti i škole u Bosni i Hercegovini obvezne su, najkasnije do lipnja
2004. godine, stvoriti sve potrebne uvjete za normalno otpoĉinjanje osnovne škole u
trajanju od devet godina.‖ (2003: 427) Svega godinu dana za pripremu kompleksne i
delikatne reforme popularno nazvane „devetoljetke‖: materijalni, organizacijski,
kadrovski (pred)uvjeti; objektivne, materijalne, organizacijske, subjektivne pretpostavke.
Zakon kao zakon kaţe a stvarnost, pak, govori nešto drugo.
Nadalje, posebice zanimljive odredbe koje se odnose na roditelje. Dakle, ĉitav
jedan dio (IV dio) Okvirnog zakona posvećen je Pravima i obvezama roditelja. Navest
ćemo samo neke od ĉlanaka koji govore sami za sebe: „Pravo je roditelja da, sukladno
njihovim uvjerenjima o tome što je u najboljem interesu njihove djece, koliko je to
dostupno odaberu vrstu obrazovanja koju će njihova djeca stjecati, pod uvjetom da je
takvim izborom ostvareno pravo djeteta na odgovarajuće obrazovanje‖ (Ĉl. 23., 2003:
428); „Pravo i obveza roditelja je redovito informiranje, konzultiranje i praćenje
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obrazovnog napretka svoje djece, kao i pravo praćenja i vrednovanja rada ravnatelja,
nastavnika i drugog školskog osoblja, te kvalitete rada škole u cjelini.‖ (Ĉl. 28., 2003:
428) U istom ĉlanku se dalje navodi: „Roditelji imaju pravo i obvezu, u interesu svoje
djece i putem svojih predstavnika u školskim organima i tijelima i putem svojih
asocijacija, na svim razinama odluĉivanja, sudjelovati u odluĉivanju o pitanjima od
znaĉaja za rad škole i funkcioniranje obrazovnog sustava uopće‖ (2003: 428). I, na
kraju, Ĉl. 37.: „Škola promovira i razvija stalno i dinamiĉno partnerstvo škole, roditelja i
sredine u kojoj ţive u svim pitanjima od znaĉaja za ostvarivanje funkcije škole i interesa
i potreba uĉenika” (2003: 430).
Dakle, zakon istiĉe suradnju roditelja i škole, ostavljajući otvorenim izbor naĉina i
sredstava te suradnje.
Zanimljiva je i Koncepcija devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja, koja
se temelji na potpornjima obrazovanja (v. Delors, 1998.). Dakle, Koncepcija naglašava
prijelaz na devetogodišnje obvezno osnovno obrazovanje u skladu s iskustvima
kvalitetne pedagoške prakse u zemljama Europe. Škola bi trebala biti koncipirana kao
zajednice koja uĉi u sklopu „društva koje uĉi‖. U središte stavlja dijete, njegove potrebe i
interese, jednaku mogućnost obrazovanja svakog djeteta i stalno se poziva na
usklaĊivanje i kompatibilnost našeg osnovnog obrazovanja sa razvijenim zemljama
Europe i svijeta. Akcentira promjenu od vrha prema dnu i od dna prema vrhu (izaziva
više angaţmana i trajnija je od autokratskog, centraliziranog pristupa). Fokus stavlja na:
individualizaciju i bavljenje kompletnim djetetom; promjenu odnosa nastavnik-uĉenik;
suvremene nastavne metode; promjenu atmosfere u uĉionici; institucionalne i sistemske
promjene; izradu novog nastavnog plana i programa (ĉetverodijelni kurikulum) i
ukljuĉivanje roditelja). U Koncepciji je posebice istaknuto da će „od onih koji će nositi te
promjene, a to su nastavnici, zavisiti kojom brzinom će teći uspostavljeni proces
promjene škole i procesa obrazovanja. Zato je itekako vaţno pitanje kako nastavnici
razumiju devetogodišnje obvezno osnovno obrazovanje.‖ (2004: 8). Potom se istiĉe da
nastavnici trebaju shvatiti da se deveta godina uvodi za šestogodišnjake, a ne za
petnaestogodišnjake.
Mnogobrojna su obećanja dana tom prilikom. Koliko su i ostvarena - to je već
retoriĉko pitanje. No, nigdje struĉnjaka, pedagoga, interdisciplinarnog pristupa. Sve je
uraĊeno u brzini, pro formae. Stoga treba sprijeĉiti one dublje i pogubnije za mlade
naraštaje ove zemlje, ako ţelimo unaprijediti i poboljšati zajednicu u kojoj ţivimo i uĉiniti
je zajednicom koja uĉi.
Prva tri razreda osnovne škole, kao integralni, neizostavni dio odgojnoobrazovnog procesa, u konkretnom sluĉaju devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja,
predstavljaju krucijalnu toĉku, posebice zbog posljedica koje – ako nije odgovarajuće
koncipiran - ostavlja na cjelovit razvoj djeteta a koje je kasnije teško kompenzirati.
Zrelost ili spremnost za školu
Svako dijete je svijet za sebe. I svakom djetetu treba pruţiti mogućnost razvijanja
njegovih sposobnosti, zadovoljavanja njegovih potreba i interesa. Neadekvatni i
negativni odgojni utjecaji i postupci ostavljaju dalekoseţne posljedice na daljnji razvoj
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liĉnosti tog malog-velikog ĉuda zvanog dijete. „Krene li dijete u školu u prvo „kritiĉno”
vrijeme znatno se povećava mogućnost da školsko uĉenje za njega (a i za nas!) bude
zanimljiva i radosna aktivnost a ne muka.‖ (Hitrec, 1991: 86). Uĉenje i zrenje idu
zajedno. Oba procesa se meĊusobno nadopunjuju. MeĊutim, i uĉenje i zrenje teku
individualnim tempom i o tomu treba voditi raĉuna.
Obiĉno se spremnost za školu se definira kao dinamiĉka i manje ili više sloţena
uravnoteţena kombinacija tjelesnih, (meta)kognitivnih, emocionalnih i socijalnih
razvojnih obiljeţja djeteta, koja mu omogućuju da se manje ili više uspješno suoĉi s
programskim zahtjevima (poĉetnog) školovanja i kompleksnom stvarnosti školskog
ţivota. Spremnost za školu nije statiĉko stanje, već kompleksno stanje koje
podrazumijeva niz progresivnih promjena. Spremnost za školu je proces. Oznaĉava
uvijek spremnost za nešto.
Kada se govori o (ne)spremnosti za školu, moţe se postaviti i pitanje
(ne)spremnosti škole za djecu. Neki autori koji su istraţivali ovu problematiku (Rutter
1979; Parr- McNaughton-Timperley-Robinson 1993; Robe 2006, prema: Pavlović, 2009)
smatraju da bi roditelji trebali promisliti o sljedećem: osjećaju li se dobrodošlima u školu
i mogu li otvoreno komunicirati s uĉiteljima; nagraĊivanje i kaţnjavanje uĉenika u školi;
transparentnost podataka o djeĉjim postignućima; odrţavanje školske infrastrukture;
uĉenje kroz igru; asistenti za uĉenike s posebnim potrebama; poštivanje individualnih
potreba i mogućnosti djeteta, itd.
Djeca niţih razreda pokazuju zanimanje za vršnjake. Upravo uspostavljanje
pozitivnih socijalnih odnosa s drugom djecom – vršnjacima ili pribliţne dobi – postavlja
temelj za razvoj osobnog osjećaja vlastite kompetencije. Upravo odrasli, adekvatnim
pristupom, mogu pomoći djeci razviti bolje odnose s vršnjacima. „Bitno naĉelo
poduĉavanja je da uĉitelji prepoznaju vaţnost razvoja pozitivnih skupnih odnosa
vršnjaka, te da osiguraju mogućnosti i podršku za suradnju na projektima u malim
skupinama. To ne samo da razvija spoznajne sposobnosti djece već ujedno potiĉe
interakciju meĊu vršnjacima.‖ (Bredekamp, 1996: 78)
Šestogodišnjaci imaju pravi nagon za druţenjem i, kako reĉe Christa Meves: „…
oĉekuju da se mogu slobodnije s vršnjacima ponašati … oni se puni povjerenja
obraćaju odraslima koji ih vode u nepoznatu zemlju i kojima su se uputili sa školskom
torbom na leĊima.‖ (2000: 126)
MeĊutim, ovo je samo jedna dimenzija socijalno-emocionalne razvojne zadaće u
niţim razredima osnovne škole – razvoja osjećaja vlastite sposobnosti, vlastite
kompetencije. Mnogi ovdje navode znaĉaj usvajanja vještina ĉitanja, pisanja i
raĉunanja, neophodnih za funkcioniranje u svijetu. No, kada oĉekivanja premašuju
djetetove sposobnosti i kada su djeca pod pritiskom i prisilom da ovladaju umijećima
koja su, tokom njihovog individualnog intermitentnog, cikliĉnog razvoja, odveć iznad
njihovih sposobnosti, tada moţe oslabjeti njihova motivacija za uĉenjem i školom,
upravo kao i osjećaj vlastitog samopouzdanja. Upravo je glavni uzrok negativne slike o
sebi u tom dobu neuspjeh u školi (ocjena moţe biti i nagrada, ali daleko ĉešće kazna i
to kakva kazna).
Stoga, zbog djece i za djecu, potrebno je da roditelji i struĉnjaci, a posebno oni
koji se bave pedagogijskom znanosti, razumiju djetetovu jedinstvenost, njegovu
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jedinstvenu, neponovljivu strukturu koja ne ukljuĉuje samo djetetovu biologiju, već i
njegov odnos prema okolini i prema ljudima koji ga okruţuju. „Razumijevanje te
strukture omogućuje p r i s t u p (dodale i istakle autorice rada) koji je prilagoĊen
djetetovim individualnim potrebama i koji mu pomaţe da se penje po stubama razvoja.”
(Greenspan-Wieder, 2002: 102).
Metodologija istraţivanja
Cilj survey istraţivanja, provedenog 2012. godine, bio je utvrditi iskustva i
probleme s kojima se svakodnevno izravno susreću nastavnici razredne nastave (prve
trijade devetogodišnjeg obrazovanja) u okviru reforme osnovne škole u HercegovaĉkoNeretvanskoj Ţupaniji. Istraţivanje je provedeno putem petostupanjske Likertove skale,
na stratificiranom, prigodnom uzorku sastavljenom od 150 nastavnika razredne nastave
koji rade u osnovnim školama u Hercegovaĉko-Neretvanskoj Ţupaniji. Poštujući
ograniĉenja vezana za duljinu ovoga rada, ovdje ćemo prikazati, samo na deskriptivnoj
razini, one rezultate istraţivanja koji omogućuju svojevrsni ad hoc uvid u implementaciju
reforme osnovnog obrazovanja, toĉnije prve trijade.
Analiza stavova nastavnika razredne nastave o reformi osnovnog obrazovanja (N=150)
Nastavnici razredne nastave – sudionici ovog istraţivanja, koji rade u osnovnim
školama Hercegovaĉko-Neretvanske Ţupanije, inkliniraju, u istom omjeru, pozitivnijem,
odnosno neutralnijem stavu kada je rijeĉ o vlastitoj obaviještenosti o reformi osnovne
škole (tz. „devetoljetka‖), iako su oni njeni direktni akteri i implementatori. Indikativno je
da još uvijek - i nakon više od šest godina otkako je reforma zaţivjela u našoj Ţupaniji razredni nastavnici imaju neizdiferenciran stav o ovom pitanju. Što se u navedenom
razdoblju poduzelo kako bi ih se uputilo u glavna obiljeţja i specifiĉnosti rada u tzv.
„reformiranoj‖ školi? O tome i mišljenje nastavnika nešto kasnije u ovom radu.
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2. tablica
Pripremljenost nastavnika i škole za implementaciju reforme osnovne škole
Uopće
se ne
slaţem

Ne
slaţem
se

I slaţem
se i ne
slaţem
se
f
%

Slaţem
se

Potpuno
se
slaţem

f
%
f
%
f
%
f
Smatram da je škola materijalno
i organizacijski pripremljena za
40 26.6 51 34.0 43 28.7 13 8.7 3
reformu.
Smatram da su nastavnici
dovoljno pripremljeni za
25 16.6 60 40.0 44 29.3 18 12.0 3
reformske promjene.
Za reformu sam potpuno
pripremljen putem seminara kojih
27 18.0 58 38.6 30 20.0 21 14.0 14
je bilo dovoljno u zadnjih pet
godina.

%
2.0

2.0

9.3

Više od polovice razrednih nastavnika smatra da nisu dovoljno pripremljeni za
reformske promjene putem seminara, koji su bili i još uvijek su najĉešće zastupljeni
naĉin njihovog struĉnog usavršavanja u realizaciji Zavoda za školstvo, naspram skoro
jedne ĉetvrtine koji su zadovoljni ovakvim naĉinom daljnjeg usavršavanja. Nastavnici
poruĉuju: „Ne dovodite u poloţaj uĉitelje da ulaze u uĉionice i poĉinju raditi sa
šestogodišnjacima ukoliko nisu dobro upoznati i sposobni za takav rad. Ni nama ni
roditeljima ništa nije jasno a ministarstvo odobri takav rad.‖
MeĊutim, indikativno je da većina nastavnika iz ovog istraţivanja smatra da
š k o l a n i j e m a t e r i j a l n o n i o r g a n i z a c i j s k i p r i p r e m l j e n a za
obrazovnu reformu. Indikativno ako se promatra kroz prizmu nedostatne pripremljenosti
više od polovice nastavnika, te njihovog nezadovoljstva provedenim struĉnim
osposobljavanjem za implementaciju reforme osnovnog obrazovanja, u konkretnom
sluĉaju njegove prve trijade. Stoga se moţe reći, osnovna škola još uvijek nije
pripremljena niti materijalno niti organizacijski niti kadrovski za implementaciju
kompleksno zamišljene obrazovne reforme.
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3. tablica
Poteškoće nastavnika u provedbi reforme osnovne škole
Uopće
se ne
slaţem

Ne
slaţem
se

I slaţem
se i ne
slaţem
se
f
%

Slaţem
se

Potpuno
se
slaţem

f
%
f
%
f
%
f
%
Preopterećen sam
administrativnim i drugim
7 4.7 20 13.3 47 31.3 61 40.7 15 10.0
(ne)nastavnim obvezama u školi.
Prevelik broj djece u odjelu mi
predstavlja veliki problem i
15 10.0 48 32.0 34 22.7 37 24.7 14 9.3
ometa rad.
Deskriptivno ocjenjivanje je
veoma komplicirano i oteţava
6 4.3 32 21.3 44 29.3 39 26.0 26 17.3
rad uĉitelja.
Što se tiĉe preopterećenosti nastavnika, rezultira da polovica naših ispitanika
osjeća teret administrativnih i drugih obveza koje nisu vezane za nastavu. Postavlja se
pitanje motivacije samih nastavnika na koje se prebacuju ine obveze i odgovornosti u
školskoj svakodnevici.
Iako u prvoj trijadi osnovne škole uglavnom ne prevladavaju odjeli s prevelikim
brojem djece, ipak nije zanemariv odgovor skoro jedne trećine nastavnika koji se
suoĉavaju upravo s ovim problemom u svom radu. Što je s (ĉesto proklamiranim)
pedagoškim standardima i normativima? Ovaj podatak moţe postati indikativan ako ga
se promatra u kontekstu ukljuĉivanja djece s poteškoćama u razvoju, odnosno
posebnim potrebama u redovite škole (kao integralnog dijela obrazovne reforme), gdje
su neophodni individualizirani rad, individualizacija programa i pristupa.
MeĊutim, njihova mišljenja su više izdiferencirana kada je rijeĉ o opisnom
ocjenjivanju, koje pred njih postavlja nove i veće zahtjeve (a glede kojih ne postoje
ujednaĉeni kriteriji – zakonski, pedagoški, itd.). Dakle, skoro 44% nastavnika tvrdi da je
deskriptivno ocjenjivanje komplicirano i da im oteţava rad. Tek nešto više od jedne
ĉetvrtine nastavnika uĉitelja ne nalazi ovu vrstu ocjenjivanja posebno oteţavajućom
okolnosti u svakodnevnom radu. Nastavnici se snalaze na razliĉite naĉine („smješka‖,
„sunašca‖, „oblaĉići‖, „tablice u raznim bojama‖, itd.). Bilo bi dobro dalje istraţivati ovaj
segment obrazovne reforme.
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4. tablica
Suradnja nastavnika s relevantnim subjektima
Uopće
se ne
slaţem
U radu mi pomaţe pedagog.
Komunikacija nastavnik – roditelj
je zadovoljavajuća.
Suradnja roditelja i škole u vezi
reforme je zadovoljavajuća.
U radu mi pomaţu prosvjetni
savjetnici.
SuraĊujem sa predškolskim
ustanovama.
O reformskim promjenama u
školi, ni prije ni poslije nitko ne
pita nastavnike za mišljenje.

Ne
slaţem
se
%
7.3

I slaţem
Potpuno
se i ne
Slaţem
se
slaţem
se
slaţem
se
f
%
f
%
f
%
26 17.3 65 43.3 34 26.0

f
7

%
4.7

f
11

3

2.0

32 21.3 41 27.3 56 37.3 17 11.3

18 12.0 64 42.7 40 26.7 24 16.0

4

2.7

18 12.0 68 45.3 21 14.0 36 24.0

7

4.7

19 12.7 87 31.3 36 24.0 37 24.7

7

4.7

2

1.3

26 17.3 40 26.7 45 30.0 37 24.7

Što se tiĉe s u r a d n j e s relevantnim subjektima, dvije trećine naših ispitanika
ima podršku pedagoga. No, više od polovice nastavnika nema pomoć prosvjetnih
savjetnika. Navest ćemo podatak iz HNŢ-a: svojevremeno su radila dva savjetnika za
osnovne škole (razredna nastava) za cijelu HNŢ; štoviše, naglasak se stavljao na
nastavne priprave kao najvaţniji segment njihovog rada s nastavnicima.
Iako većina nastavnika smatra da je komunikacija s njima zadovoljavajuća, a
nešto više od jedne ĉetvrtine ih dvoji o tome, mišljenje više od polovice naših ispitanika
je da je suradnja roditelja i škole nedostatna, o ĉemu, opet, dvoji nešto više od ĉetvrtine
nastavnika. Ovo je indikativan podatak, te bi bi vrijedilo ispitati tko inicira suradnju
(roditelji, nastavnici ili, pak, netko drugi iz školskog millieu-a!) i koji su to (ne samo
najĉešći nego i motivirajući) oblici suradnje na relaciji roditelj-škola.
Suradnja nastavnika razredne nastave s predškolskim ustanovama predstavlja
Gordijev ĉvor. Nešto više od jedne ĉetvrtine ispitanika tvrdi da ta suradnja postoji.
MeĊutim, više od dvije trećine ih smatra da je ta suradnja djelomiĉno ili ne postoji. Ovaj
je podatak indikativan, ako ga se promatra u kontekstu vaţnosti temeljnog odgoja i
obrazovanja, ranijem polasku u školu, novim metodama rada i naĉinima praćenja
napredovanja djece ovog uzrasta (portfolio vrtić-osnovna škola, na primjer), kao i
mogućim posljedicama koje neadekvatan rad moţe ostaviti na ovu uzrasnu skupinu
(5,5-6 godina).
Kada je rijeĉ o i n v o l v i r a n o s t i n a s t a v n i k a u pripremu reforme i
njenu implementaciju, preko polovice ispitanika se smatra izostavljenima,
marginaliziranima (a oni je direktno implementiraju). „I mi smo tu. Obratite paţnju na
nas, nemojte zatvarati oĉi.”; poruĉuje jedan od ispitanika. Svaki komentar je suvišan.
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Diskusija
Nijedna reforma koja je pošla odozgo (top-down vs. down-top model) nije
poluĉila uspjeh, jer u nju nisu bili ukljuĉeni oni koji najbolje poznaju svakodnevicu
odgojno-obrazovnih ustanova – uĉitelji (Delors, 1998) Nadalje, (obrazovna) reforma ne
moţe uspjeti ako na kormilu nema struĉne, sposobne, profesionalne, vizionarski
orijentirane osobe koje će sinergiĉnim radom omogućiti njenu što bolju implementaciju i
ishode. O tome se trebalo razmišljati prije nego se zaplovilo burnim vodama reformskih
promjena.
Nastavnici iz Hercegovaĉko-Neretvanske Ţupanije, koji su sudjelovali u ovom
istraţivanju, pokazuju negativniji stav prema reformi osnovne škole koji proizlazi iz
nepripremljenosti škola (organizacijski, materijalno, kadrovski, ali i financijski) i
nastavnika za implementaciju reforme; poteškoćama u svakodnevnom radu (previše
administrativnog posla, deskriptivno ocjenjivanje, samo su neke od brojnih),
nepostojanja suradnje izmeĊu relevantnih subjekata (posebice s prosvjetnim
savjetnicima, roditeljima i predškolskim ustanovama) „top-down” modela reforme, itd.
Neki krucijalni koraci su preskoĉeni u reformi obrazovanja – znanstvena
utemeljenost, screening i evaluacija tadašnjeg stanja u školstvu, itd. Poboljša(va)nje i
unapreĊivanje rada u osnovnim školama (ali i drugim razinama odgojno-obrazovnog
sustava) uopće, implicira promptno i istovremeno djelovanje na nekoliko razina i to na
mikro-, mezo- i makrorazini, odnosno: u (osnovnim) školama, legislativi i, dakako, širem
društvenom kontinuumu. Sinergiĉno djelovanje svih relevantnih subjekata i ĉimbenika,
interdisciplinarni i holistiĉki pristup, dijalog i susret, razumijevanje i suradnja, uzajamno
prihvaćanje i poštivanje, na zajedniĉkom putu ka reformi i u reformu … predstavljaju
conditio sine qua non njene uĉinkovitosti, uspješnosti na dobrobit svih relevantnih
subjekata, posebice djece/uĉenika. Ili, kako reĉe jedan nastavnik, „… da sve institucije i
odgovorni za reformu svoj rad usuglase i usmjere prema onima zbog kojih se promjene
i rade, a to su d j e c a. Sve dok oni ne budu cilj i glavni motiv promjena, promjene neće
teći u pravom smjeru. Ukljuĉiti treba uĉitelje i roditelje kao ravnopravne partnere i
zajedniĉki doći do boljih i kvalitetnijih škola za svu djecu.”
Motivirani nastavnici motivirat će i uĉenike, ali i druge relevantne subjekte
školske svakodnevice. No, je li to sluĉaj s nastavnicima razredne nastave koji su
sudjelovali u ovom istraţivanju i koji se svakodnevno suoĉavaju s brojnim preprekama
koje lako mogu postati inhibitori njihove motivacije, a time i njihovog rada, ukljuĉujući i
(ne)motiviranje uĉenika.
Na osnovu elaboriranja prethodnih dijelova rada, imajući u vidu „zacrtano‖ u inim
reformskim dokumentima i (ne)ostvareno u praksi u razdoblju od 2003. godine do 2012.
godine, te na osnovu rezultata našega empirijskog istraţivanja, u ĉemu su posebice
vaţnu ulogu odigrali nastavnici razredne nastave, moţe se postaviti pitanje: Ţelimo li
„školu po mjeri djeteta” (E. Claparede) ili „dijete po mjeri škole”? Odnosno, ţelimo li
„školu po mjeri djeteta i nastavnika” ili „dijete i nastavnika po mjeri škole”?
Umjesto zakljuĉka
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Kao što smo mogli vidjeti iz ovdje prezentiranog dijela survey istraţivanja, brojne
su prepreke koje (ne)izravno utjeĉu na veću posvećenost nastavnika motiviranju
uĉenika, konkretno u prvoj trijadi „reformirane‖ devetogodišnje osnovne škole kada,
kako reĉe Delors, „stvaralaĉka iskra ili plane ili zgasne, a pristup znanju ili postane ili ne
postane stvarnost‖ (1998: 127)
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Bíró Violetta: MAGAS RIZIKÓFAKTORÚ GYERMEKEK AZ ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN
EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA, BAJA, MAGYARORSZÁG,
biro.violetta@ejf.hu
Összefoglaló
Előadásomban a magas rizikófaktorú – gyermekvédelmi szakellátásban –
gyermekotthonban, lakásotthonban, nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek általános
iskolai beválását elősegítő és hátráltató tényezőket mutatom be. Középpontba
helyezem a motivációs bázisuk megismerésének, motiválhatóságuknak lehetőségeit,
speciális módszereit, melyeket a negatív életesemények átélésének a rövid és hosszú
távú hatásaival és a kötődésre való képességükkel hozom összefüggésbe.
A pedagógusok akkor tudnak leginkább segíteni a magas rizikófaktorú
tanulóknak, ha átfogóan ismerik a magas rizikófaktorú tanulók motivációs bázisának
hátterét, mely alapja a speciális módszerek alkalmazásának az oktatás-nevelés során.
Kulcsszavak: motiváció, motivációs bázis, motiválhatóság speciális módszerei,
gyermekvédelmi szakellátás, kötődés
CHILDREN WITH HIGH RISK FACTORS IN THE ELEMENTARY SCHOOL
Abstract
In my lecture I would like to speak about children with high risk factors. Those
children are in care: they either live in children‘s homes, children‘s flats or with foster
parents. I am going to present which factors can help and hinder them to adjust to
school life. I focus on getting to know their motivation basis, the chances of their
motivation and I intend to present some special methods as well. I connect all these
with the short- and long-term effects of negative events in their lives and their ability to
attach.
Their teachers can only do their best to help them if they know the background of
those children‘s motivation basis extensively, which serves the basis of applying these
special methods during their education.
Keywords: motivation, motivation basis, special methods to motivate them, child care,
attachment
1. Bevezető
A gyermekek többsége szerető, gondoskodó, óvó-védő, biztonságos hátteret és
a testi-lelki fejlődéshez biztos bázist nyújtó családban nő fel. A pedagógusképzés során
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a leendő óvópedagógusokat, tanítókat, tanárokat elsősorban az átlagos gyermekek
oktatására és nevelésére készítik fel. Napjainkban egyre több átlagostól eltérő
gyermekkel is találkozhatunk, akiknél a hagyományos módszerek váratlan reakciókat
váltanak ki. Számos olyan óvodás és iskolás diák van, akik egy vagy több területen
kiemelkedően teljesítenek, mellette korosztályuktól eltérő a gondolkodásuk,
viselkedésük, érzelmi szintjük – ők éppen ezért igényelnek egyéni bánásmódot. A többi,
átlagostól eltérő gyermek a Gauss-görbe másik felét képviseli, vagyis egy vagy több
területen gyengébben teljesít, korosztályától másképpen eltérő a gondolkodása,
viselkedése, érzelmi élete. Egyéni élettörténetüket megvizsgálva sok esetben
másságuk a családi hátterükre is jellemző. Átlagostól eltérő normák és értékek szerint
élnek, szüleik más nevelési elveket vallanak, a hétköznapi élet problémáival,
nehézségeivel találkozva maladaptív megoldási módokat alkalmaznak. Néhány család
képtelen betölteni a Caplan által összegyűjtött családi funkciókat, melyek közül mind a
kilenc az egészséges személyiségfejlődést támogatja. Ezek szerint a család a világról
szóló információk összegyűjtője és terjesztője, ami a családon kívüli sikeresebb
alkalmazkodást teszi lehetővé. Visszajelentő, útmutató rendszer, vagyis a családon
belüli visszajelzések történnek a normák elsajátításának aktuális szintjéről. A világról
szóló kép, életfilozófia forrása, azaz a társadalom értékeinek közvetítője. Eligazít a
problémák megoldásában, a gyakorlati és konkrét segítségnyújtás helyszíne. Pihenés,
regenerálódás színtere, referencia- és kontroll funkciót lát el, az identitás forrása. Végül,
de nem utolsó sorban fokozza az érzelmi teherbírást. (Komlósi, 1997) Ez az utolsó
funkció az egyik legfontosabb. A fenti funkciók közvetítésének módja és minősége a
család stabilitásán, integráltságán, épségén múlik.
Azoknál a családoknál, ahol a családi funkciók ellátása súlyos zavart szenved, a
normák átadása aszociális irányú, a gyermek személyiségfejlődése számára
bizonytalan bázisként van jelen, gondozásba vétellel segítséget kaphatnak. Ha a
monitorozás során pozitív irányú fejlődést nem tapasztalnak, külső segítséggel sem
rendeződnek az anomáliák, a törvényi háttérnek megfelelően kiemelhetik a
gyermekeket a családjukból, a probléma súlyosságától függően, ideiglenesen. A
családjukban belső és vagy külső hatásra személyiségfejlődésük sok esetben
lassabban történik, elakadások tapasztalhatóak. Számos esetben a gyermekvédelmi
szakellátásba
többszörösen
traumatizáltan
kerülnek
be.
Enyhébb
fokú
személyiségfejlődési elakadás esetén nevelőszülőkhöz, majd komolyabb zavarok
esetén lakásotthonba, antiszocialitás és vagy gyermekpszichiátriai kórképek
megjelenése esetén gyermekotthonba, speciális gyermekotthonba helyezik őket. Egyik
napról a másikra életük gyökeresen megváltozik, környezetükből kiszakítva elsődleges
kötődésük fizikailag megszakad. Mélyebben belegondolva a változások a felnőtteket is
megviselik, akkor is, ha maguk választják. A gyermekeket még inkább, sőt a
gyermekbántalmazás áldozatait is. Úgy vélekednek a gyermekek, hogy a biztos rossz
még mindig jobb a bizonytalannál. Ilyen alapokon, zaklatott pszichés állapotban
kerülnek új iskolájukba, ahova gyakran tanév közben érkeznek. Új osztályfőnök, új
gyerekek, számukra még idegen „otthon‖, nevelő, gyermekfelügyelők, gyakran
ismeretlen napirend, életstílus, melyekhez mind alkalmazkodni szükséges. Ha a
családjukban erre a fontos funkcióra nagy hangsúlyt helyeztek, akkor könnyebben
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illeszkednek, viszont a tapasztalat azt mutatja, hogy embert próbáló hónapok, évek
kezdődnek a számukra. A velük dolgozó felnőttek – a gyermek- és lakásotthonban a
gyám, pszichológus, nevelő, gyermekfelügyelők, családgondozó, fejlesztőpedagógus –
team munkában azon fáradoznak, hogy a beilleszkedésük lehetőleg zökkenőmentes
legyen, a traumatikus élményeket feldolgozzák, a személyiségkorrekciójuk elkezdődjön,
a hiányos területeken felzárkózzanak. Ezen feladatokhoz csatlakozik a gyermek
számára új iskolában a pedagógus- és gyermek közösség, akiknek legalább akkorra
felelősségük van a családjukból kiemelt gyermekek terápiájában. A pedagógusok
többnyire nincsenek tisztában azzal, hogy kulcsfontosságú szereplők a folyamatban.
Elsődlegesen az oktatásuk hatékonyságára koncentrálnak, ami számos zökkenőt
mutat. Gyakran már az első nap rájönnek arra, hogy „más‖ gyermekekkel van dolguk, a
hagyományos módszerek nem működnek, motivációs bázisuk eltérő, figyelmük
szerteágazó, kontrollfunkciók fejletlenek, önfegyelmük kialakulatlan. Ahhoz, hogy a
gyermekkel foglalkozó pedagógus hatékonyan bánjon velük ismerniük szükséges a
gyermekvédelmi szakellátásba került gyermekek fejlődésüket befolyásoló tényezőket,
lehetséges
személyiségfejlődési
deficitjeit,
motivációs
bázisuk
hátterét.
Tanulmányomban a velük való munkám tapasztalatait szeretném összefoglalni,
megosztani.
2. A magas rizikófaktorú gyermekek
A rizikófaktor olyan tényező, mely csökkenti a sikeres fejlődés valószínűségét.
Lehet belső és vagy külső, melyek pszichopatológiák kifejlődését elősegíthetik,
maladaptív viselkedések kialakulásának a valószínűségét emelik, hajlamot ad a negatív
fejlődési kimenetelre, vagyis genetika és a temperamentum szerepét hangsúlyozza.
(Engle–Csatle–Menon, 1996) A belső rizikótényezők közül az alábbiakat emelném ki a
teljesség igénye nélkül: születés körüli problémák, veleszületett rendellenességek,
gyenge szenzomotoros teljesítmény, ingerlékeny természet, súlyos betegség,
alacsonyabb/magasabb IQ, nehéz temperamentum, alacsony önértékelés, remény
hiánya, önkárosító magatartás, szerhasználat, iskolából kimaradás, devianciát
favorizáló hit, attitűd stb. (Beardslee–Gladstone, 2001) A külső rizikófaktor több területre
oszthatók. Így beszélhetünk családi faktorokról, mint például szegénység, alacsony
szocioökonómiai státusz, súlyos házassági konfliktus, fizikai, érzelmi szexuális
bántalmazás, elhanyagolás, negatív anyai attitűd, kisebbségi státusz, anya pszichiátriai
kórképe, szülői kriminalitás, intézményes nevelés. Az iskolai faktorok közé tartozik a
túlzsúfoltság, rossz infrastruktúra, a hozzáférhetetlen tanárok, a gyenge, inkonzisztens
felnőtt irányítás, szabályok követésének megtagadása, túlnyomó többségben alacsony
átlagos tanulmányi teljesítmény, apátia, szétesés érzése stb. A társadalmi faktoroknak
nevezzük többek között a magas mobilitási arányt, a lakókörnyezetben a kriminalitást,
szociális támogatás hiányát, a háborút. (Engle–Csatle–Menon, 1996)
A gyermek családja nem minden esetben biztosítja az egészséges, harmonikus
személyiségfejlődéséhez a feltételeket. Minden család működésében időleges zavar
felléphet, viszont a rizikófaktorok nem statikusak. Ha ezek a helyzetek tartóssá válnak,
a problémákkal képtelenek megbirkózni, sorra maladaptív megküzdési stratégiákat
307

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

alkalmaznak, akkor a gyermekjóléti szolgálat vagy a családsegítő központ munkatársai
a jelzőrendszer működésbe lépése közbenjárása által segítséget nyújtanak. Ha a
meghatározott időn belül a szülők képtelenek pozitív változásra, akkor az 1997. évi
XXXI. törvény 77. §-a szerint járhat el a gyámhatóság, vagyis a gyámhivatal a
gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, hogyha a kiskorú fejlődése a családi
környezetében veszélyeztetett, melyet a gyermekvédelmi alapellátással, illetve
védelembe vétellel nem lehet megszüntetni. Az átmeneti nevelés nevelőszülőnél való
elhelyezéssel történhet, ha erre nincs mód és lehetőség vagy a gyermek állapota nem
engedi meg a családban történő elhelyezést, akkor gyermekotthonba kerül. (Gáspár,
2003)
3. A családjukból kiemelt gyermekekről
A családból való kiemelés ritkábban hirtelen hozott döntés eredménye, ebben az
esetben a gyermek komoly veszélyben, esetleg életveszélyben volt. A végső döntés
általában a gyermekvédelmi alapellátás hosszú évekig tartó segítő munkájának
eredménytelenségéből következik. A gyakorlatban tapasztalható, hogy a kiemelést
húzzák-halasztják a szakemberek, ami a felelősségvállalással és a kompetenciahatárok
ismeretének gyengeségével is magyarázható. Ezt támasztja alá, hogy a
gyermekvédelmi szakellátásba került gyermekek többsége 12 évesnél idősebb.
(Klézliné, 2010) Serdülőkorra a gyermek személyiségstruktúrája kialakul, a családi
negatív hatások internalizálódtak, továbbá a korosztály igen jellemző sajátsága miatt a
változtatásra irányuló felnőtt segítséget nehezen fogadják el.
A gyermekvédelmi rendszerbe kerülés vezető indoka a gyermekbántalmazás. A
gyermekvédelmi statisztikai tájékoztató megrendítő számadatokat szolgáltat. 2006-ban
országosan 5.928 fizikai, 7.720 érzelmi és 458 szexuálisan bántalmazott gyermek volt
nyilvántartásban (Gulyásné, Papházi, 2009). A bántalmazás meghatározása nem
egyszerű, kérdés, hogy egy adott viselkedést vagy annak hiányát mikortól nevezhetjük
annak. Nehéz megmondani, hogy mi alapján ítéljük meg súlyosságát, mennyire károsító
hatású, elég-e hozzá egy alkalom vagy többször szükséges megismétlődjön. Családon
belüli erőszakról van szó, ha az egyik hozzátartozó a családtagjának biztonságát, testilelki épségét veszélyezteti, vagy károsítja, korlátozza önrendelkezését, fenyegeti testi
erőszak elkövetésével vagy el is követi ellene, tulajdontárgyait tönkreteszi, továbbá ha
elviselhetetlenné teszi az együttélést számára. Tehát nemcsak a gyermek lehet az
áldozat, hanem a felnőttek valamelyike is. (Herczog–Kovács, 2004)
A gyermekbántalmazás fajtái közül először a fizikai bántalmazásról írok. Ebben
az esetben a gyermeknek szándékosan testi fájdalmat, akár sérülést okoznak, vagy a
sérülés veszélye fennáll. Több formája közül néhány főbb: a gyermek ütése kézzel,
eszközzel, rúgása, rázása (főleg csecsemőkorban veszélyes), tárggyal megdobása,
szúrása, fojtogatása, mérgezése, forrázása, a gyermek vélt vagy tényleges, de kevésbé
jelentős testi tünetekkel rendszeresen orvoshoz vitele, amivel gyakran felesleges és
fájdalmas beavatkozásoknak teszik ki a gyermeket. Ezt Münchausen szindróma by
proxi-nak nevezte el a szakirodalom. (Herczog, Kovács, 2004; Knutson, 1995) Az
érzelmi bántalmazás gyakran nem önmagában fordul elő, hanem együtt jár más
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bántalmazási formákkal. Ide sorolható a verbális bántalmazás, mely során a gyermeket
sértegetik, kritizálják, teljesítményét rendszeresen lekicsinylik. A gyermek izolációja,
korlátozása azt is jelentheti, hogy eltiltják barátaitól vagy a gyermek számára fontos
egyéb kapcsolataitól. Előfordulhat, hogy elhagyással, megöléssel, fizikai
bántalmazással fenyegetik. Egyik igen súlyos megnyilvánulása, ha azt látja, hogy
édesanyját bántalmazzák. (Révész, 2004) Szexuális bántalmazásról van szó, ha felnőtt
egyén 18 év alatti gyermeket szexuális tevékenységbe von be, a felnőtt szexuális célú
viselkedést kezdeményez a kiskorúval szemben. Kontakt (csókolózás, genitáliák
simogatása, genitális, anális vagy orális közösülés, pornográfia) és nem kontakt
(gyermekkel pornográf film nézetése, voyerizmus, szexuális aktivitás szemtanúja,
exhibicionizmus) típusokat különíthetünk el. (Bentovim, 2006; Herczog, Kovács, 2004)
A gyermek elhanyagolásának nevezzük, ha tartósan kielégítetlenek maradnak az
alapvető fizikai és pszichológiai szükségletei. Fizikai elhanyagolásról van szó, ha a
gyermek az életben maradáshoz, fejlődéshez, növekedéshez szükséges
elengedhetetlen javakhoz nem jut hozzá. A szülők lehet, hogy nem veszik észre, hogy a
gyermeknek szüksége van például élelemre, orvosi ellátásra, vagy nem áll módjukban a
gyermeket megfelelően gondozni (például elszegényedett, hajléktalan, tartósan beteg).
Az elhanyagolás lehet élelem, ruházat, orvosi ellátás, hygiénia, oktatás, biztonságos
környezet, szállás területén. A gyermeknek az érzelmi „táplálás‖ is nélkülözhetetlen
(simogatás, mosoly, beszélgetés, bátorítás, dicséret). Érzelmi elhanyagolás során a
gyermekkel nem törődnek, nem figyelnek rá vagy közömbösek vele szemben,
kapcsolatfelvételre irányuló kezdeményezéseire elutasítást kap, a szülő nem bíztatja,
nem bátorítja utódját (Révész, 2004; Knutson, 1995).
A családjukból kiemelt gyermekek a gyermekbántalmazás valamelyik formájának
áldozatai. A gyermekvédelmi szakellátásba, nevelőszülőkhöz, lakás- vagy
gyermekotthonba többszörösen traumatizáltan kerülnek. A családjukban elszenvedett
traumák mellett az elsődleges kötődés megszakadása, a kapcsolati traumatizáció is
jellemző.
A traumtizáció a legalapvetőbb emberei kapcsolatokat képes megkérdőjelezni.
Az énstruktúrák alakulására negatív hatással van, hiszen másokhoz kapcsolódva
formálódnak és maradnak fenn. (Herman, 2003) Pszichés hatások közül hármat emelek
ki, mely a gyermekbántalmazás, családból kiemelés következményeinek is tekinthetők.
Az egészséges, jól működő szelf-reguláció kialakulásához kiegyensúlyozott,
harmonikus családi háttér szükséges, ami alapja az élethelyzetekkel való adaptív
megbírkózásnak. Nem megfelelő működés esetén externalizációs vagy internalizációs
tünetek fejlődnek ki, mely fejlődési elakadásokhoz, deviáns irányú fejlődési úthoz
vezetnek. (Bíró, 2010) Az óvodai és iskolai életben való működés elengedhetetlen
feltétele e terület megfelelő színvonalú kialakulása. Ellenkező esetben kevésbé
adaptívan oldja meg problémáit. A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő
gyermekekre nemtől függetlenül szignifikánsan jellemzőbb az érzelem- és elkerülés
központú megküzdési mód. Ezek kialakulása kimutathatóan összefüggésben van
bizonytalan kötődési mintázatukkal. Azok a gyermekek, akik biztonságosan kötődnek
édesanyjukhoz, szignifikáns mértékben alkalmaznak problémaközpontú megküzdési
mechanizmust. (Bíró, 2010) A második hatás a szelf-percepció károsodására
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vonatkozik. A reflektív funkció mentális funkció, amit az egyén a saját és mások
viselkedésének tapasztalataiból építve mentális állapotokba szervezi. E szerint az
embertelenül viselkedő felnőtt mentális állapotának felismerése a fejlődő szelf számára
veszélyt jelent. Az erőteljes érzelmek és konfliktusok az integrációs folyamatok
zavarához vezethet. A gyermekbántalmazástól a mentalizációs képesség szegényessé
válik, károsítja a szelf-érzést. A harmadik hatás az interperszonális működésre
vonatkozik. Kimutatták, hogy a bántalmazott, traumát átélt gyermekek nyelvmegértése
nem sérült, a beszédprodukció területén mégis hátrányban vannak, ami azt mutatja,
hogy az interperszonális kapcsolataik beszűkültek. Érzelmeiket kevésbé fogalmazzák
meg, a mentális állapotokra vonatkozó kifejezéseket kevésbé használnak. (Fonagy–
Target, 2005) Mindezek a tényezők a gyermek hétköznapi működésmódjára hatással
van, így a másodlagos szocializációs színtereken egyértelműen eltérően működnek.
4. Magas rizikófaktorú gyermekek az iskolában
A magas rizikófaktorú gyermekek életútját megvizsgálva a vérszerinti családjuk
nem biztonságos alapként volt jelen fejlődésükhöz, hanem a számukra újabb oktatásinevelési intézményig komoly lelki megterhelésnek voltak kitéve. Traumatizáltságukból
következően személyiségfejlődésük is megakadt, sérült, ami a fent bemutatott szelffejlődésre is rányomta a bélyegét. A kiemeléssel elsődleges kötődéskapcsolataik is
megszakadtak, a tárgyvesztés hatására elindul a gyászmunka. Így általában a sokk
vagy a tudatosulás fázisában találkozik az „új‖ pedagógus a gyermekkel, így lehetősége
nyílik a teljes gyászmunka folyamatát figyelemmel kísérni, megfigyelni az átdolgozás és
az adaptáció folyamatát. Megismerheti a trauma és gyermekbántalmazás hatásait.
Vagyis találkozik egy fokozottan szenzitív gyermekkel.
A gyermekvédelmi rendszerbe kerülés az év bármely időszakában történhet, így
tanév közben is lehetséges. A nevelőszülő, a gyám vagy a nevelő a kirendelő határozat
és a gyermek érkezését követően azonnal köteles beíratni a gyermeket az iskolába. A
gyermek hirtelen új fizikai- és interperszonális térbe kerül. Tapasztalatai alapján a
felnőttekben csalódott, bizalmatlan. Énvédő mechanizmusai alacsonyabb szinten
lépnek működésbe, tapasztalható a hasítás és az idealizálás – a vérszerinti családját és
régi környezetét túlértékeli, legjobbnak tartja, az újat rossznak véli és elutasítja. Az
elsődleges kötődés ideiglenes megszakadásával a kötődési törekvések mobilizálódnak,
az otthonról hozott értékek, motivációk egyszerre fontossá válnak.
Látható, hogy nem egyszerű iskolaváltásról van szó, hanem annál sokkal több,
mélyebb és összetettebb folyamatról. A magas rizikófaktorú gyermekekkel a
pedagógusok általában hagyományos hozzáállással és módszerekkel kezdenek
foglalkozni. Pillanatok alatt kiderül, hogy ők nem átlagos gyermekek, a jól bevált
módszerek nem eredményesek, speciális szaktudásra, terápiás ismeretekre lenne
szükségük. Természetesen vannak olyan pedagógusok, akik sokat tudnak segíteni az
új, problémás tanulóknak. Ők többnyire ösztönösen csinálják jól és kevésbé tudatosan.
A magas rizikófaktorú gyermekekkel végzett munka kihívása és megmérettetése
egyben a pedagógus pályára való alkalmasságnak.
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Motivációs bázisuk többnyire atipikus, érzelmi világuk depresszív színezetével
fűszerezve – „Minek tanuljak, úgyis megbukok.‖ mondja egy 9 éves kislány.
Nonkonform viselkedést produkálnak számos esetben. Egyet kiemelve, Magdi néni, az
5. osztályosok osztályfőnöke így reagál – „Zsuzsi a vajas kenyeret rákente a táblára,
majd darabokra tépte és engem dobált, közben trágár szavakat használt. Ez
megengedhetetlen. Jobb lenne, ha magántanuló lenne. Tönkreteszi az osztályunkat!‖. A
pozitív önértékelés kiemelkedően fontos a motiváció fenntartásában. Náluk jellemzően
sérült, nézzük egy 12 éves fiú megfogalmazását – „Nekem semmi sem sikerül‖.
Teljesítménymotivációjuk, teljesítményigényük alacsony szintű – „Nincs kedvem
tanulni.‖ – mondja egy 8 éves kislány, akinek életkori sajátossága a világ
felfedezésének és megismerésének igénye lenne. Motivációs bázisukat aláássa a
sorozatos kudarc átélése. Gyakran a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó
pszichológus fedezi fel, hogy a gyermek tanulási nehézsége kognitív deficitből
származik. Gyakori közöttük a határeseti intellektus (IQ=70-80), mely a
legproblémásabb kategória, mivel nem kaphatja meg a gyermek enyhe fokban értelmi
sérültnek járó eltérő oktatást, odafigyelést, de normál ütemben sem képes haladni.
Időnként találkozhatunk olyan gyermekkel is, aki évekig normál tantervnek megfelelően
próbált haladni számos kudarcot átélve, a motivációs bázisát aláásva, közben enyhe
mentalis retardatio (IQ=50-69) övezetébe tartozik. További jellemzőjük a devianciát
favorizáló hit, attitűd. 10 éves lány így hangolódik a következő iskolai napra – „Majd
holnap a Grétát megverjük, állandóan beszólogat. Mit képzel magáról?‖.
Látható, hogy nem véletlenül szükséges beszélni az általános iskolai beválásuk
szakszerű segítéséről. A következőkben az általános iskolai beválásukat segítő
módszereket szeretném bemutatni.
5. Általános iskolai beválást segítő és hátráltató tényezők
A magas rizikófaktorú gyermekek általános iskolai beválásának egyik kulcsa a
pozitív első benyomás kialakítása a gyermekben. Fokozott szenzitív állapotuknak
köszönhetően a nonverbális jelzések jelentősége is többszöröse az átlagosnak – ami
tudjuk jól amúgy is kiemelkedő. Az elősegítő és hátráltató tényezőket párhuzamosan
fogom bemutatni, mivel a gyakorlatban találkoztam már pro és kontra helyzetekkel
egyaránt.
Segítő tényező, ha a pedagógus a gyermekkel való első találkozásakor
kézfogást kezdeményez, mivel ez a bizalom, a szíveslátás jele. A kézfogás erősségét
fontos, hogy a fogadó félhez igazítsuk. Elutasítása egyenlő a „hidegháború‖ kezdetével.
Egy 13 éves lány az osztályfőnökével való első találkozását követően felháborodottan
mesélte: „Amikor nyújtottam az új osztályfőnökömnek a kezem, elhúzta a kezét és
fintorgott.‖ Tökéletesen azonosította a metakommunikációs jeleket. Ez a lány jelenleg
17 éves, még mindig 8. osztályos. Elutasítja az iskolát és a pedagógusokat,
magántanulóként is megtagadja a konzultáción való részvételt, annak ellenére, hogy
mindig fogadkozik, hogy elvégzi az általános iskolát.
Visszatérve a metakommunikációs jelek fontosságára a másik kiemelkedő jel a
mosoly, melynek jelentése a bizalom, elfogadás közlése. Természetesen a mosoly
számos formája más-más jelentéssel bír. Örömteli mosolynál nemcsak a szájsarkak
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húzódnak szét, hanem közben a szem is összeszűkül. A felemás mosoly ellentétes
érzelmeket jelez. A mellen összefont kar bástyát emel a két fél közé, ezzel jelezve az
elutasítást. Viszont ha jól alkalmazzuk a könyökérintést, akkor háromszorosára emeli a
pozitív kapcsolat kialakításának esélyét. Alkalmazását javasolni tudom, mivel a könyök
távol esik a test intim részeitől, így a negatív tapasztalatokkal rendelkező gyermekben
sem aktivál rossz emlékeket. Természetesen a testbeszéd egyéb alkotóira is érdemes
odafigyelni a hatás elérése érdekében. (Pease–Pease, 2008)
Ezen felül lényeges a verbális közléseket is a metakommunikációhoz hangolni, a
pozitív, elfogadó attitűdöt a gyermek felé sugallni. Egyik lánygyermek mesélte, hogy
első nap Lívia néni, az iskolaigazgató széles mosollyal az arcán, cinikus hangnemben
az alábbi szavakkal köszöntötte: „Remélem, hogy Te nem leszel olyan, mint a többi
nevelőotthonos.‖ A gyermekre gyakorolt hatást úgy gondolom nem szükséges
részleteznem. A pedagógusok egy része úgy gondolkodik, hogy az egyéni bánásmód
csak megnehezíti az osztály összetartását, ezért az első pillanattól kezdve a „mindig is
ide tartoztál‖ és a „te sem vagy más‖ attitűddel viszonyul a gyermekhez. A nemrég
gyermekotthonba került 11 éves lány első iskolai élményeiről így mesél – „Első
napomon témazárót írtunk természetismeretből. Otthoni suliban nem is itt tartottunk.
Egyes lett. (kérdésre) … Igen, beírta a tanárnő.‖ Pedagógusként és pszichológusként
úgy gondolom, hogy ha új gyermek érkezik az osztályba, akkor az első időszakban
feladata a gyermek tudásszintjének felmérése. Ha elmaradása, jelentős elmaradása
van, akkor a felzárkóztatást team-munkában kell megoldani a feladatok szétosztásával,
amiből a nevelőszülő, lakásotthon- és gyermekotthon munkatársai is kiveszik a
részüket, hiszen a cél közös.
Hosszú távon nyereség a pozitív attitűd, mely inkább ösztönös, mintsem tudatos.
Középkorú informatika-matematika szakos tanárnő szerint: „Nem könnyű motiválni őket,
ami segít, ha szeretettel fordulok felé.‖ Kötődés kialakításával – feltéve, ha képes
kötődni a gyermek – sokat lehet segíteni a gyermeknek, hiszen a feltétel nélküli
elfogadás hatása, ereje óriási. Egy tanítónő így nyilatkozott: „Gyakran elviszem sétálni,
olyankor beszélgetünk. Születésnapján kis ajándékot adok neki.‖ Sajnos nem mindegyik
kolléga attitűdje ösztönösen pozitív, hanem lehet elutasító vagy látszólag neutrális –
„Tönkreteszi az óráimat, tönkreteszi az osztályt.‖ Más így reagál – „Átnézek rajta. Ez a
legjobb módszer. Ha a többiekre koncentrálok, akkor nem fog felidegesíteni azzal, hogy
egész órán a padon fekszik.‖
Mint ahogy az előzőekben szó volt arról, gyakran igényelnek felzárkóztatást. Évi
néni a tanítónő segítőkészséget a gyermek szívesen fogadta – „Szívesen megmutatom
a 6. órában hogyan kell megoldani ezt a számtanpéldát.‖ Az egyik női igazgatóhelyettes
a 4. osztályos kislány sorozatos tanulási kudarcaira a következőképpen reagált – „Nem
pazarolom rád a szabadidőmet, úgysem lesz belőled semmi sem. Egyszer úgyis a
gyógyra kerülsz‖. A „gyógyon‖ a gyermek által hírből ismert Gyógypedagógiai Általános
Iskolát értett. Ezt követően a motivációs szintje eddig sosem látott mélypontra került.
Minden gyermek valamiben tehetséges. Ezt az időnként közhelynek számító
mondatot tartalommal a pedagógus tudja megtölteni. A 11 éves Mercédesz büszkén
mesélte – „Azt mondta a tesitanárom, a Laci bácsi, hogy én vagyok a legjobb futó az
évfolyamunkban.‖ Viszont egy nem megfelelően megfogalmazott mondat egy életre
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bevésődhet – „Azt mondta a matektanárnőm 8. osztályban, hogy úgysem tudom
elvégezni a gimit. Végig 4-es voltam belőle és le is érettségiztem.‖ A 19 éves Évi így
emlékszik vissza utolsó általános iskolás emlékeire. Mi, gyermekvédelmi szakemberek
hittünk benne, ő pedig hitt önmagában.
Végül, de nem utolsó sorban a gyermek motiválása nemcsak az iskolai
pedagógus feladata, hanem a nevelőszülőé, nevelőé. Jó kapcsolatot kell egymással
kialakítani. Az a kolléga, aki ezt az utat követi így nyilatkozik – „Mindig felhívom a
nevelőjét, ha probléma van, megbeszéljük a további teendőket. Így nekem is
könnyebb.‖ Lényeges, hogy tisztában legyen a pedagógus, hogyan verbalizálja
gondolatait, hogyan segíthet leginkább a gyermeken. Az állandóság, biztonság,
kiszámíthatóság, a kialakulása már önmagában is terápiás hatással bír. Ami igazán
fontos gyógyulásukhoz, az új kötődések kialakítása az emberekkel való kontextusokon
keresztül. Így lehet helyreállítani a bizalmat, az autonómiát, a kezdeményezőkészséget,
kompetenciát, identitást, intimitást. (Herman, 2003)
A magas rizikófaktorú, traumát átélt gyermekek felépülése három szakaszon
keresztül történik. Az első szakaszban a biztonságot szükséges helyreállítani. A
második szakaszban történik az emlékezés és a gyászmunka, majd a harmadik
szakaszban visszakapcsolódik a gyermek a társas világba, új kapcsolatokat képes
kialakítani. Mindegyik szakaszban eltérő módon szükséges a gyermekhez viszonyulni,
melyhez kizárólagos módszer nem kapcsolódik.
Aki a „más‖ gyermekhez közelebb szeretne kerülni, megérteni, segítség lehet
egy egyszerű gyakorlat. Össze kell írni az adott gyermekre vonatkoztatva, hogy mik
azok a viselkedésminták, amik zavarnak bennünket. Ha ezzel készen vagyunk, írjuk
össze, hogy mit érez, aki így viselkedik, vagyis a gyermek. Ha ez is megvan, akkor
gondoljuk át, hogy mire van szüksége annak, aki így érez. Elrontani lehetetlen, az
eredmény kivétel nélkül eredményt hoz, jól működik.
6. Befejezés
Az oktatási-nevelési intézményekbe nemcsak családban, átlagos körülmények
között nevelkedő gyermekek járnak, hanem magas rizikófaktorú gyermekek is, közülük
többen gyermekvédelmi szakellátásban, intézményes keretek között nőnek fel. A velük
való hatékony munka egyik feltétele ismerni egyéni életútjuk lehetséges hatásait, hiszen
nem egyszerűen oktatásukról, nevelésükről van szó, hanem a velük való kapcsolat
terápiás hatással bírhat, ehhez pedig szükséges az ösztönös pozitív attitűd mellett a
tudatosság és a gyermekvédelmi szakemberekkel team-munkában való aktív és
folyamatos részvétel.
A tanulmányomban arra törekedtem, hogy elméletekre alapozva bemutassam a
magas rizikófaktor fogalmát, tényezőit. Kiemeltem a gyermekvédelmi szakellátásban
nevelkedő gyermekek intézménybe kerülésének előzményeit, a gyermekbántalmazás
különböző típusait, a szelf-fejlődésre gyakorolt főbb hatásait. Ezt követően a magas
rizikófaktorú gyermekek motivációs bázisáról volt szó, végül gyakorlati példákon
keresztül bemutatásra kerültek az iskolai beválásukat elősegítő és hátráltató tényezők.
Ezek az alapvető módszerek a leendő- és gyakorló pedagógusoknak sokat segíthetnek
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abban, hogy munkájuk során a sikerélmények száma emelkedjen, a problémás
gyermekekkel való munkát kihívásnak, kalandnak tekintsék, vagyis minden gyermekhez
pozitív attitűddel tudjanak viszonyulni.
Nagy hátrány a pedagógusképzésben a család- és gyermekvédelmi pedagógus
szakképesítésének hiánya. Azon települések iskoláiban, ahol számos magas
rizikófaktorú gyermek él, már megfogalmazódott az igény a kudarcok csökkentése és a
hatékonyság növelése érdekében, mivel gyakran érzik úgy, jogosan, hogy
kompetenciahatáraikat meghaladó feladatról van szó.
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Dimitrijević Aleksandra: UMANJENJE SEGREGACIJSKIH OBLIKA RADA KROZ
PROCES MOTIVACIJE U INOVATIVNIM INKLUZIVNIM NASTAVNIM MODELIMA
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Saţetak
Obzirom na ĉinjenicu da nastava u obrnutom dizajnu predstavlja metodiĉku
inovaciju u školama u Srbiji i da u kontekstu uspešnog izvoĊenja ĉasova predviĊenih
inkluzivnim pristupom u nastavi, primena nekih inovativnih nastavnih modela koji bi
zadovoljili kriterijume inkluzivnosti u njihovom potpunom potencijalno mogućem obliku
tako da se u najmanjoj meri, u radu, javljaju segregaciski procesi (koji se mogu javiti
ukoliko se izvrši nivelacija nastavnih pristupa, ili individualizacija plana i programa, ali
bez pokušaja homogenizacije), u okviru eksperimentalne provere, u odeljenju sedmog
razreda, izvedeno je ispitivanje nastavnog modela interaktivne egzemplarne nastave u
obrnutom dizajnu. Kroz igrovnu kompoziciju, iskreiranu prema metodiĉkoj organizaciji
izabranog nastavnog modela, a u skladu sa specifiĉnostima uzorka obuhvaćenog
istraţivanjem, proces motivacije uĉenika da uĉestvuju u radu, predstavljao je polaznu
taĉku uspešno izvoĊenje ĉasova obzirom na razliĉito nivelisane uĉeniĉke potencijale.
Motivacija uĉenika kroz oblik rada kao što je uĉenje kroz igru, otvorla bi poĉetno polje
izjednaĉavanja u obradi bez iskljuĉivanja po bilo kom osnovu. Isto tako, istraţivanje je
obuhvatilo u skladu sa sastavom odeljenja, uĉenike sa preprekama u uĉenju i uĉešću u
nastavi, talentovane i darovite uĉenike i uĉenike koji zadovoljavaju oba kriterijuma,
odnosno njihovo pozicioniranje u procesu obrade novih nastavnih sadrţaja, tako da se
zadovolje inkluzivni kriterijumi potpune uspešne ukljuĉenosti u tok ĉasa. Cilj izvedenih
ĉasova predstavljao je uspešnost rada svih uĉenika na nivou trajnog razumevanja
ponuĊenih sadrţaja.
Kljuĉne reĉi: inkluzivna nastava, segregacija, prepreke u uĉenju i uĉešću u nastavi,
srpski jezik i knjiţevnost, motivacija, egzemlarna interaktivna nastava, obrnuti dizajn,
homogenizacija, trajno razumevanje
REDUCTION OF SEGREGATION TEACHING METHODS THROUGH THE PROCESS
OF MOTIVATION IN THE INNOVATIVE TEACHING MODELS
Abstract
Due to the fact that creating classes in the reverse design of a methodological
innovation in schools in Serbia and that in the context of successful implementation of
classes provided inclusive approach to teaching, the use of some innovative teaching
models that would meet the criteria of inclusion in their full potential possible form so
that to he lowest extent, in the work, segregation processes appear (which may occur if
leveling of instructional approaches happen, or individualisation of the curriculum, but
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without any attempts of homogenisation), within the experimental test, in the
departments of the sixth and the seventh grade, testing of the teaching model of
interactive exemplary teaching, modified in two different forms was carried out. Through
play time composition, which is pre-created to follow the methodical organisation of
selected teaching model, in line with the specific sample for the research, the process of
students' motivation to participate in the work, was the starting point of the successful
realisation of classes due to different leveling of students‘ potentials. Motivation of
students through the forms such as learning through play, would open initial field of
equalisation in processing without exclusion on any ground. Also, the research included,
in accordance to the composition of classes, students with barriers in learning and
participation in education, talented and gifted students and students who meet both
criteria, and their positioning in the process of processing new teaching contents, in
order to meet the criteria of fully successful inclusion in the course of the class. The aim
of the presented classes represented the success of all students at the level of
permanent understanding of the offered contents.
Keywords: inclusive teaching, integration, students with barriers to learning and
teaching, the Serbian language and literature, exemplary interactive teaching,
innovative teaching models, the reverse design, criteria, implementation, liberalization of
experimental verification, permanent understanding, expected outcomes

1.Uvodna razmatranja
Organizacija inkluzivne nastave u većini sluĉajeva morala bi da zadovolji
optimalne kriterijume31 koji su predstavljeni idejnom i suštinskom prirodom same
31

Kriterijumi koje treba da zadovojava jedan nastavni inkluzivni model su sledeći:
-Potpuna ukljuĉenost svakog uĉenika, bez obzira na prepreke u uĉenju i uĉešću u nastavi, istinska
prihvaćenost, bez obzira na etiniĉku, religioznu, socijalnu ili bilo koju drugu pripadnost ili ispoljavanje
razliĉitosti.-Ugodnost okruţenja i nenasilna komunikacija zasnovana na uzajamnom poštovanju svakog tipa
razliĉitosti, za apsolutno sve polaznike (decu sa posebnim obrazovnim potrebama, talentovane, darovite i
sve ostale uĉenike u odeljenju ili radnoj grupi)
-Ravnopravno uĉešće svih uĉenika i konsultacija sa nastavnikom po svim bitnim pitanjima ralizacije,
organizovanja i evaluacije nastave.
-Eventualna individualizacija uĉeniĉkog rada prema potencijalima, nivoima znanja ali tako da proces
odeljivanja odnosno kreiranja drugaĉijeg prilaska radu nema segregaciska obeleţja , i svojim
ispoljavanjem je ukomponovan u kompletnu realizaciju ĉasa. Podrazumevani nivo znanja je onaj sa
obeleţjima trajnog razumevanja, a cilj je stimulacija svih sposobnosti, talenata i veština do liĉnih
maksimuma .
-Dodatna pomoć uĉenicima sa preprekama i ostalim u usvajanju znanja, razvijanju i negovanju veština i
dobrih navika, a uĉenje i poduĉavanje razvijeno je tako da socijalizacijom autentiĉnih individualiteta i
poštovanjem ispoljavanja razliĉitosti provlaĉi vaspitnu i humanu crtu koja će biti linija vodilja i izvan
školske institucije.( Ilić 2009:162)
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inkluzije u obrazovanju. Prema njima teţište tranzicije tradicionalnog obrazovnog
sistema u inkluzivni nalazi se zapravo u sumiranju prioriteta tako da je centralna taĉka
potreba uĉenika i to predstavljena svakim pojedinaĉnim sluĉajem, u okviru koga se
trebaju ispoštovati oni oblici rada koji do maksimima stimulišu ispoljavanje uĉeniĉkog
potencijala, i adekvatnim tretiranjem potencijalnih prepreka u uĉenju i uĉešću u nastavi i
znanje koje se treba steći, ĉine dostupnim svakom pojedinaĉnom uĉeniku. U tom
smislu, organizacija nastave u obrnutom dizajnu pruţa mogućnost preglednije primene
planiranih postupaka na ĉasu, tako da su oni u skladu sa šarolikom strukturom
uĉeniĉkih sposobnosti. Uobiĉajen koncept inkluzivne nastave u većini sluĉajeva svodi
se na već ustanovljenu potrebu nivelacije gradiva ili nastavnih pristupa u okviru jednog
razreda, ali se opet u takvom naĉinu izvoĊenja nastave, u konkretnim pojedinaĉnim
ĉasovima, stvaraju takvi procesi rada koji grupu uĉenika koji rade individualno na
,,posebnim nastavnim sadrţajima‖ logiĉno odvajaju od ostalih. Razliĉiti potencijali
uĉenika su izuzetno bogat izvor mogućnosti za kreiranje uspešnog ĉasa, ali ih ne treba
mešati sa nivoima usvojenosti odreĊenog gradiva, jer se praćenjem potencijala, te
uklanjanjem prepreka koje mogu nastati prilikom poduĉavanja ili uĉenja, podiţe nivo
usvojenosti gradiva nastavnih jedinica, nastavnih oblasti, i predmeta u okviru koga se
ĉasovi kreiraju.
2.Planiranje inkluzivne nastave u obrnutom dizajnu i njene etape
Za razliku od tradicionalno koncipirane nastave, koja se bazira na hronološki
sloţenoj liniji predavanja i obrade gradiva, veţbanja, ili utvĊivanja steĉenog znanja i na
kraju individualne evaluacije, u okviru inkluzivne nastave koja se kreira u obrnutom
dizajnu polazi se suprotnim redosledom - od oĉekivanih ishoda, odnosno identifikacije
ţeljenih rezultata planirane nastave, prema njenom izvoĊenju.
I u okviru makroplana i u okviru mikroplana pripremanja i realizacije inkluzivne nastave
postoje ĉetri etape koje idu sledećim redosledom:
(1)identifikacija ţeljenih rezultata
(2)odreĊivanje prihvatljivih dokaza
(3)planiranje iskustva uĉenja i poduĉavanja
(4)obezbeĊivanje matrejalno-tehniĉke osnove nastavnog rada.( Ilić, 2011:120)
2.1. Identifikacija ţeljenih rezultata nastavnog rada
U okviru prve etape planiranja inkluzivne nastave (a na osnovu utvrĊenih
potencijala svih polaznika, prepreka u uĉenju i uĉešću u nastavi koje eventualno
postoje, zatim postavljenih ţeljenih ciljeva koji se nastavom nastoje postići na
globalnom planu, tako da je znanje dotupno u podjenakoj meri svakom polazniku, i da
pristupi odgovaraju njegovim mogućnostima) identifikuju isto tako i konkretni oĉekivani
rezultati izvoĊenja nastave.
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Oĉekivani rezultati realizacije inkluzivne nastave ( na kraju jedne školske godine,
polugodišta, tromeseĉja, nastavne teme ili nastavne jedinice) nivelisani su na sledeći
naĉin:
(1) trajno razumevanje32
(2) vaţno je znati i ĉiniti33
(3) sa ĉime se vredi upoznati 34
Ovakav sistem nivelacije znanja koje je obuhvaćeno gradivom odredjenog
predmeta, rasporeĊuje prema vredonosnim kriterijumima, ono što bi trebalo da
predstavlja trajne oĉekivane ishode u toku inkluzivnog obrazovnog procesa.Tako
rasporeĊeni nivoi znanja olakšavaju kasnije u toku modeliranja pripreme za jedan ĉas,
ili za obradu nastavne jedinice, pristup gradivu tako da je ono obuhvaćeno u svim onim
relevantnim segmentima ka kojima teţi kompletna ideja inkluzivne nastave.35
2.2.Odredjivanje prihvatljivih dokaza da su rezultati nastavnog rada ostvareni
U okviru prve faze indentifikacije ţeljenih rezultata postavljaju se oni aspekti koji
predstavljaju ţeljene obrazovno-vaspitne rezultate koji se nastavom nastoje postići.
Trodelnim nivelisanjem strukture znaĉaja pojmova u okviru obraĊivanog nastavnog
sadrţaja zapravo se odreĊuju prioriteti tako da pod pojmom ―trajnog razumevanja‖
podrazumeva se onaj nivo koji moraju usvojiti apsolutno svi polaznici odnosno uĉenici u
32

Prioritet trajnog razumevanja-predstavlja one elemente nastavnog gradiva koje se obraĊuje,a koji
podrazumevaju centralne i trajne rezultate,odnosno ono znanje koje će biti usvojeno i integralno
primenljivo u svakom trenutku i koje treba usvojiti svaki uĉenik. Obeleţje onih elemenata gradiva koji su
baziĉni su sledeća:
-Upotrebljavaju se izvan uĉionice, u svakom trenutku i podrazumevaju ona znanja koja treba
svrstati pod nauĉena za ceo ţivot.
-Predstavljaju egzaktnu srţ ne samog nastavnog predmeta već i nauĉne discipline koju on
predstavlja.
- Mogu se upotrebiti i povezati sa drugim sliĉnim elementima radi širenja uĉeniĉke svesti o
njihovoj pravoj upotrebnoj vrednosti, zarad interdisciplinarnog povezivanja znanja i njihove stvarne
primene u ţivotu.
-Predstavljaju polaznu taĉku za probuĊivanje uĉeniĉke ţelje za daljim prouĉavanjem te njihovom
konkretnom upotrebom ( Ilić, 2011: 122).
33
Oblast ,,vaţno je znati i ĉiniti‖ se odnosi na one elemente nastavnih sadrţaja koji su u direktnoj
neposrednoj vezi sa pojmovima oznaĉenim pod ,, trajno razumevanje‖. To su ona znanja i veštine koje
doprinose daljem širenju uĉeniĉke svesti u znaĉaju glavnih pojmova i pomaţu povezivanje prouĉavanih
sadrţaja u funkcionalnu celinu.
34
,,Vredi se upoznati sa neĉim‖ je oblast koja obuhvata one podatke koji:
-ProbuĊuju uĉeniĉku radoznalost što pomaţe efektivnijem i kvalitetnijem uĉenju.
-Povezani su sa drugim interdisciplinarnim nastavnim sadrţajima.
-Omogućavaju uĉenicima dalje samostalno istraţivanje u okviru neke oblasti koje su njima
interesantne. (Ilić 2009:122)
35
Ovaj model rasporeĊivanja prioriteta prvog stadijuma plana nastave u obrnutom dizajnu preuzet je iz
knjige ,,Inkluzivna nastava‖ (Ilić 2009:121) prema dr.Nancy Haas ( Haas, 2005:.212)
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okviru jednog razreda ili radne grupe.Drugi i treći nivo su segmenti koji pomaţu
adekvatno usvajanje pojmova obuhvaćenih prvim nivoom, njihovo produbljivanje i dalju
upotrebu i izvan nastavnog sadrţaja. U okviru odreĊivanja prihvatljivih dokaza da su
rezultati nastavnog rada ostvareni, prilikom planiranja nastavnog plana u obrnutom
dizajnu rezultati inkluzivnog rada, odnosno dokazi da su oni ostvareni se unapred
odreĊuju. Prihvatljivi dokazi mogu biti bilo koji oblici uĉeniĉkog rada koji se mogu
evaluirati. Usmeno odgovaranje koje je uverljivo i potkrepljeno kritiĉkim razmišljanjem,
praktiĉni kontrolni zadaci, pismeni zadaci, testovi, eseji (Ilić, 2009:124).
2.3.Planiranje iskustava uĉenja i poduĉavanja
U okviru trećeg stadijuma kreiranja plana i programa u obrnutom dizajnu nalaze
se zapravo ona pitanja koja se odnose na naĉine prenošenja znanja koji će biti
produktivni tako da zadovolje ciljeve odreĊene inkluzivnom nastavom. U okviru ovog
stadijuma biraju se one putanje prenošenja znanja, sa planiranim aktivnostima koje su
najefikasnije za delotvorno poduĉavanje i uĉenje na nivou trajnog razumevanja. Ovo je
jako bitan stadijum u kreaciji nastave prema obrnutom dizajnu, jer u prva dva
stadijuma odreĊuju se fiksni sistemi pravila koji se hipotetiĉki trebaju poštovati i postići,
ali u trećem stadijumu, nastavnik - koordinator pokazuje svoje najkreativnije umeće za
korišćenje apsolutno svih potencijala koji su mu pruţeni, kako razliĉitošću u okviru
polaznika koje poduĉava tako i sposobnostima koje poseduje i treba da primeni prilikom
realizovanja nastave.
Planiranje iskustava uĉenja i poduĉavanja zahvata sistematizaciju i modeliranje
inkluzivne nastave tako da svi oblici rada koji se upotrebljavaju moraju biti jasni i
funkcionalni i što je najvaţnije moraju zadovoljiti i potencijale i sposobnost, i uĉenika sa
preprekom u uĉenju i uĉešću u nastavi i onih koji imaju nadproseĉne sposobnosti.
Planiranje iskustava uĉenja i poduĉavanja mora biti didaktiĉko –metodiĉki utemeljeno,
tako da rasporedi naĉine rada koji su odgovarajući ĉitavoj lepezi sposobnosti i teţnji
radne grupe, a u skladu sa elementarnim pravilima inkluzivne nastave. Ono što je
zajedniĉko apsolutno svakom polazniku bez obzira na sposobnosti jeste stimulativna
radna atmosfera u okviru koje se baziĉno znanje koje se nastoji preneti, obraĊuje tako
da se najpre bazira na iskustvenom,doţivljajnom poduĉavanju.
Ovim prilaskom radu se postiţe sledeće:
-Apsolutno svaki uĉenik koji se nalazi u razredu il radnoj grupi je kao individua
sposoban da oseti interesovanje za obradu nastavnog sadrţaja, bio on blizak njegovim
sposobnostima ili ne. Ukoliko se nedovoljna motivisanost javi u obliku prepreke, ona se
otklanja planom i dinamikom ĉasa, kao i atmosferom u okviru procesa uĉenja.
-Otvaranjem prostora da apsolutno svaki uĉenik moţe da usvoji znanje do liĉnih
maksimuma, tako što će najpre osetiti poverenje prema radu bazirano na poštovanju
njegovih mogućnosti (ovo se najpre odnosi na iviĉne grupacije uĉenika, sa preprekom i
talentovanih i darovitih) postiţu se dve najvaţnije komponente-unutar razliĉitih
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potencijala polaznika motivaciona homogenost samog ĉasa, i njihova potpuna
ukljuĉenost kako bi ĉas bio uspešno izveden.
2.4.ObezbeĊivanje materjalno-tehniĉke osnove nastavnog rada
ObezbeĊivanje materjalno-tehniĉke osnove nastavnog rada predstavlja stadijum
u okviru koga predavaĉ evidentira nastavna sredstva, tehniĉka pomagala i sve
dostupne izvore koji će pomoći što uspešnijoj unapred isplaniranoj kompoziciji ĉasa koji
se treba izvesti. U okviru ovog stadijuma od predavaĉa se oĉekuje kreativni angaţman
u punom smislu, gde se pored dostupnih sredstava koje nudi škola treba iznaći što veći
broj rešenja da bi se zadovoljio planirani koncept rada na ĉasu a tako da on omogući
uspešno ukljuĉenje i aktivno poduĉavanje svih uĉesnika. To su prikladna tekstualna
sredstva (lekcije iz udţbenika, odabrani tekstovi, nastavni listići i sl) zatim vizuelna i
auditivna, i audiovizuelna, isto kao i multimediske prezentacije i razliĉiti drugi didaktiĉki
materjali (Ilić, 2009:127). Uspešno izvoĊenje ĉasa prema inkluzivnim kriterijumima u
velikoj će meri zavisiti od nastavniĉke kreativne sposobnosti da pruţena sredstva
pravilno i funkcionalno rasporedi tako da ona podrţavaju maksimalnu participaciju svih
uĉenika u razredu.
3.Karakteristike interaktivne egzemplarne nastave u obrnutom dizajnu
Inkluzivna egzemplarna nastava je specifiĉan model inovativne nastave koji u
koracima sprovoĊenja ima dvostruko rasporeĊeno nivelisanje struktura obraĊivanih
sadrţaja te je s toga izuzetno pogodan za podjednak angaţman razliĉitih potencijala u
okviru razreda ili radne grupe koje uslovljava proces inkluzivnosti.
U okviru pripreme za ĉas, nastavnik će u obraĊivanom sadrţaju, pojmove podeliti
na egzemplarne koji su suštinski, bitni, osnovni za obraĊivano gradivo i analogne koji su
sliĉni ili na širi naĉin nadopunjuju suštinske pojmove. Zatim će u uvodnoj koncepciji
ĉasa, vlastitim postupkom obrade egzemplarnih pojmova, i konkretnom prezentacijom
metodiĉkih postupaka rada, pokazati na primeru uĉenicima kako treba da pristupe
analognim pojmovima i njihovoj obradi. Tokom samoobrazovnog uĉeniĉkog procesa,
nastavnik će na adekvatan naĉin usmeravati razvoj nastavnih tokova, pruţajući pomoć i
podršku u onim sluĉajevima u kojima je to potrebno. U završnom delu ĉasa izvršiće se
provera i sinteza steĉenih znanja i uvida u rezultate obraĊivanog gradiva. Dvostruko
egzemplarno struktuiranje ogleda se i u odabiru i podeli nastavnih sadrţaja kao i u
egzemplarnom pristupu obradi kojim se kao primerom vode uĉenici tokom samostalnog
rada u okviru ĉasa.
U mikrostrukturi egzemplarne nastave konkretno prikazane izvode se tri globalne etape:
-Egzemplaran nastavni sadrţaj koji je utvrĊen procenom gradiva od strane nastavnika,
prilikom obraĊivanja, radi davanja primera uĉenicima, u postupku mora prikazati
procese koji su instruktivni, originalni, celoviti i sistematiĉni (pritom geneza obrade moţe
biti hronološka, logiĉka, kauzalna ili evoluciska).
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- Uĉenici samostalno obraĊuju analogne sadrţaje prema dobijenom uzoru, uz
adekvatne nastavniĉke instrukcije, i ovim postukom zadovoljavaju se metodiĉki
kriterijumi samouĉećeg procesa a maksimalnom ukljuĉivošću u postupke rada prema
inkluzivnosti. Oblici samostalnog uĉenja i poduĉavanja, pogotovo što u kompoziciji
modela egzemplarne nastave postoji nivelacija nastavnog gradiva, mogu biti izuzetno
produktivno polje za kvalitetno sprovedene kriterijume inkluzivnosti tako što ĉe
poduĉavalac, odeliti procese samostalnog uĉenja još i kriterijumom razliĉitih potencijala
time dodatno nadograditi strukturu ĉasa.
-Nastavnikova provera obrade analognih sadrţaja, zatim njihova sinteza sa
egzemplarnim delom i podsticajno analiziranje steĉenih iskustava zarad uobliĉavanja
kompletne koncepcije izvedenog ĉasa.(Ilić, 2009 :166)
Inkluzivna interaktivna egzemlarna nastava je novi model egzemplarne nastave u okviru
koga se razliĉitost u kompoziciji ogleda u delu samopoduĉavajućeg procesa, gde se
umesto individualne obrade nastavnih sadrţaja koji su okarakterisani kao analogni,
koristi neki od oblika interaktivnog uĉenja (samopoduĉavanja) - grupni ili rad u tandemu.
Makrostruktura inkluzivne interaktivne egzemplarne nastave sadrţi sledeće etape:
-uvoĊenje uĉenika u interaktivne nastavne aktivnosti;
-nastavnikova obrada obrada egzemplarnih nastavnih sadrţaja;
-formiranje radnih grupa ili tandema i podela radnih zadataka;
- interaktivna obrada ponuĊenih analognih sadrţaja samostalim radom uĉeniĉkih grupa
ili parova;
-prezentacija rezultata prouĉavanih analognih sadrţaja, sa uoĉavanjem povezujućih
zakonitosti;
-sinteza postignutih rezultata da bi se ostvarila homogenizacija nastavne obrade;
-osvrt na realizovane aktivnosti i uputstva za dalji rad; (Ilić 2009:166)
4. Koraci eksperimentalne provere prema izabranom nastavnom modelu
Prilikom podele sadrţaja na analogne i egzemplarne u okviru ĉasa obrade nove
nastavne jedinice uzeta je u obzir priroda nastavne jedinice, u ovom sluĉaju odlomak iz
pripovetke ,,Panorama‖ Ive Andrića. Tekst se deli na analogne i egzemplarne sardrţaje
prema tematskoj strukturi sa ciljem da se izazove uĉeniĉka identifikacija sa vremenskim
okvirom knjiţevne predmetne stvarnosti radi razumevanja postupaka glavnog lika, jer
su uslovljeni vremenom u kome se dešava radnja pripovetke. Egzemplarne sadrţaje
predstavljali bi delovi pripovetke podeljeni prema tematskoj osnovi a rad na analognim
sadrţajima izvodi se analizom teksta u skladu sa uĉeniĉkim iskustvom, gde se direktim
stavljanjem u kontekst pripovetke u obliku konstruktivne igre, uĉenici navode da
uoĉavaju direktnu vezu izmeĊu egzemplarnih i analognih sadrţaja. Forma izvoĊenja
dela ĉasa obuhvaćenog sintezom, odnosno njena postupnost, sliĉno je struktuirana kao
i u predhodnom sluĉaju sa odeljenjem šestog razreda, ali je njena sloţenost razraĊena i
u skladu sa komplikovanijom strukturom interaktivnog dela ĉasa. Isto tako, obzirom na
svesnost predavaĉa o unapred utvrĊenom uĉeniku sa preprekom u uĉenju i uĉešću u
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nastavi i prirodi ispoljavanja te prepreke, moralo se unapred razmišljati i o adekvatnoj
nivelaciji pristupa obradi, tako da je uĉenik u skladu sa svojim mogućnostima uklopljen
u proces uĉenja i poduĉavanja.
4.1.Motivacija uĉenika
Motivacija se izvodi buĊenjem uĉeniĉke znatiţelje i spremnosti da uĉestvuju u
obrazovnom procesu koji je organizovan kao igra. Ovakvim pristupom obradi teksta se
vrši poseban osvrt na poziciju uĉenika sa disgrafijom i disleksijom jer se pravila za
uĉestvovanje na ĉasu, bar sa pozicije uĉeniĉke percepcije rada, ne zasnivaju ni na
kakvoj stigmatizujuĉoj, obeleţavajućoj osnovi ili posedovanju neke sposobnosti, niti
predavaĉ skreće paţnju na njih. Kroz konstruktivnu igru dobija se adekvatna aktivacija
uĉeniĉkih potencijala.
Raspored pristupa obradi prema kriterijumima nastave u obrnutom dizajnu izraĊen je
na sledeći naĉin:
-Identifikacija ţeljenih rezultata predstavlja uspešno rešavanje zadataka prilikom
obrade egzemplarnih sadrţaja interaktivnim putem. Aktivno uĉestvovanje u radu
uĉenika sa disgrafijom i disleksijom bilo bi obezbeĊeno stvaranjem prijatne i zanimljive
radne atmosfere. Metodiĉko-didaktiĉkom organizacijom ĉasa, uĉenik se u skladu sa
vlastitim sposobnostima uklapa u proces obrade u interaktivnom delu ĉasa.
-OdreĊivanje prihvatljivih dokaza da je gradivo usvojeno nalazi se u ĉinjenici da svaki
uĉenik u odeljenju podjednako pokaţe usvojene one sadrţaje koji su u opsegu trajnog
razumevanja, i da se proverom uĉeniĉkog znanja, kroz odgovore na postavljena pitanja,
uspešno obrazloţi obraĊivani sadrţaj, tako da su dotaknute i analizirane one taĉke u
okviru teksta ili njegovog šireg konteksta koje je nastavnik unapred isplanirao.
-U okviru palaniranja iskustava uĉenja i poduĉavanja nalazi se uspešna izvedenost svih
onih posupaka, koji su najpre globalno struktuirani didaktiĉko-metodiĉkom oblikom
izabranog nastavnog modela, i isto tako uspešno uklapanje svih onih procesa uĉenja i
poduĉavanja, koji su ubaĉeni u pojedinaĉne segmente ĉasa, kao njegove specijalne,
inovativne odlike koju je nastavnik iskreirao (specifiĉnosti igre, uspešno ,,ubacivanje‖
uĉenika u zamišljen process putovanja kroz vreme, i njihova saradnja u skladu sa
ulogama u okviru igre, koje su u stvari pozicije za uspešno rešavanje zadataka i sl).
-ObezbeĊivanje materjalno-tehniĉke osnove nastavnog rada predstavlja pripremanje
listića sa zadacima, i ulogama i pitanjima koja su namenjena interaktivnom delu ĉasa.
4.2. Linearni prikaz kompozicije ĉasa prema koracima izvoĊenja
U odeljenju sedmog razreda je uoĉen uĉenik sa razvojnom disgrafijom i disleksijom, ĉije
je postojanje i dokumentovano struĉnim nalazima, i u skladu sa tom ĉinjenicom, prilikom
kreiranja pripreme za egzemplarni interaktivni model u obrnutom dizajnu, gde se polazi
od oĉekivanih ishoda nastave, posebno je posvećena paţnja ĉinjenici uĉenikovog
uklapanja u kompletnu kompoziciju ĉasa koji je isplaniran kao konstruktivna igra
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nazvana Vremeplov. Struktura igre koja je u skladu sa metodiĉko-didaktiĉkom
organizacijom izabranog nastavnog modela izvedena je na sledeći naĉin:
(1)U uvodnom delu ĉasa nastavnik najavljuje idejnu strukturu igre kao putovanje kroz
vreme ĉime se budi uĉeniĉka znatiţelja. Zatim, nastavnik preuzima unapred isplaniranu
ulogu ,,pilota vremeplova‖ u okviru koje se na prvom delu teksta vrši obrada sadrţaja
egzemplarnim putem i uĉenicima pokazuje geneza obrade koju će primenjivati u
interaktivnom delu ĉasa.
(2)Interaktivni deo ĉasa na kome će uĉenici, podeljeni u tri grupe, odgovarati na pitanja,
zapoĉinje se podelom uloga ,,kopilota vremeplova‖ koje dobijaju talentovani ili daroviti
uĉenici. Uloga kopilota jeste da kordinira radnom grupom, i ima dvostruki zadatak – dok
ostali uĉenici ĉitaju ponuĊeni deo teksta i odgovaraju samostalno na pitanja, kopilot ima
zadatak da uveţba i izraţajno ĉitanje dela teksta. Zatim, grupe jedna po jedna,
hronološki iznose rezultate analize, tako što kopilot napre proĉita tekst, a potom se
iznose odgovori. Ovakvim naĉinom organizacije ĉasa uĉeniku sa disgrafijom i
disleksijom biće omogućeno i da samostalno radi na ponuĊenim sadrţajima ali i da
ukoliko postoje poteškoće sa ĉitanjem prikom samostalnog rada u okviru grupe, ponovo
isprati sadrţinu teksta kopilotovim izraţajnim ĉitajem.
(3)U okviru sinteze, kada nastavnik ponovo preuzima ulogu ,,pilota‖, proverava se nivo
usvojenosti gradiva, podjednako za sve uĉenike bez sniţavanja kriterijuma.
4.3.Uvodne aktivnosti
U okviru uvodnih aktivnosti, nastavnik najavljuje naslov i vrši lokalizaciju
odlomka i kratak osvrt na ciljeve koji se trebaju ispuniti, ali tako da su uklopljeni u širu
kompoziciju igre. Nakon najavljenog naslova odlomka ,,Panorama‖, u ovom sluĉaju
nastavnik, otvara ĉas konstatacijom, da je glavni junak priĉe, deĉak njihovih godina, (sa
posebnim osvrtom na ĉinjenicu, da je knjizevni lik zapravo Ivo Andrić, jer je pripovedka
pisana u prvom licu jednine). Kratkom proverom uĉeniĉkog znanja o piscu, sa kojim su
se upoznali još u šestom razredu, preko preko pripovedke ,,Aska i vuk‖, postavlja se
najpre znaĉaj istraţivanja-Ivo Andrić, kao jedan od najvećih srpskih pisaca, a u ovom
sluĉaju uĉenici imaju direktan uvid u njegovo detinjstvo i priliku da vide kako bi Ivo
Andrić izgledao i kako bi razmišljao da sedi sa njima u klupi. Potom se postavlja niz
konstruktivnih pitanja u svrhu uoĉavanja onih mogućnosti koje bi glavnom junaku bile
dostupne da je roĊen u sadašnjem vremenu (kompijuteri, televizija, internet) i kako bi to
eventualno uticalo na njegovo razmišljanje. Nastavnik zatim, zakljuĉuje, da bi najrealnije
iskustvo zapravo bilo ono koje bi se dobilo ,,putovanjem kroz vreme‖ radi buĊenja
uĉeniĉke radoznalosti. Da li je moguće da nastavnik ovog trenutka uĉenike prebaci u
prošlost, na šta uĉenici kroz smeh odgovaraju da ne veruju, što i jeste ţeljeni odgovor
na postavljeno pitanje. Kompletan proces ispraćen je adekvatnom glumom, gde se po
torbi traţi ,,vremeplov‖ i sliĉno, a uĉeniĉke reakcije su razliĉite, od neverice, do blagog
podsmeha ili šoka, s tim da poĉetno negativan stav prema nastavnikovim postupcima i
jeste oĉekivana emocija, jer predstavlja ispoljavanje kritiĉkog stava, koji se zapravo i
traţi od uĉenika, a potom se osećaj neveriice transformiše u ţelju da se shvati
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nastavnikov proces razmišljanja u okviru koga se tvrdi da je putovanje kroz vreme ipak
moguće. Zatim se izvodi konstatacija da ,,nije potrebna nikakva sprava da se putuje
kroz vreme, već se to moţe izvesti i ĉitankom, odnosno priĉom koja je pred njima‖ i
najavljuje se naziv konstruktivne igre ,,Vremeplov‖, sa osvrtom na ĉinjenicu da pošto
nastavnik već zna kako se to radi, on će najpre da bude ,,pilot vremeplova‖. Zatim se
otvaraju sledeći aspekti knjiţevnog dela radi uoĉavanja širih prespektiva znanja koja će
se usvajati:
-Znaĉaj knjiţevnog dela za što realnije i preciznije uoĉavanje onih pojava u prošlosti ili
budućnosti (ili bilo gde drugde, u zavisnosti od ţanra kome delo pripada) koje nam nisu
dostupne neposrednim iskustvom.
-Uopštavanje uoĉenih karakteristika datih pojava, u svrhu sticanja što realnije slike o
prirodi predmetne stvarnosti knjiţevnog dela koje se obraĊuje radi shvatranja zakona
koji utiĉu na postupke likova, i identifikacijom ili razvijanjem kritiĉkog stava prema njima,
stvaranje vlastitog iskustva u svrhu primene u nekoj sliĉnoj ţivotnoj situaciji.
-Tvoraĉka moć mašte i igre kao vizionarski podtekst, kojim se simboliĉno moţe putovati
i kroz vreme i prostor, a u kontekstu knjiţevnih postupaka koje je pisac koristio da bi
obezbedio takvu ,,avanturu‖.
Nakon postignutog adekvatnog nivoa za obradu prelazi se na sledeći korak.
Obrada egzemplarnih sadrţaja vrši se većim brojem genetiĉkih postupakakauzalnim,u smislu uoĉavanja uzroka i posledica u procesu odnosa knjiţevnog dela i
širokog spektra pojava koje se njime mogu zahvatiti, zatim posledica knjiţevnih
postupaka u odnosu na ono što se njima nastojalo preneti u smislu shvatanja
predmetne stvarnosti dela i sliĉno, a hronološki pregled obrade ogleda se u adekvatnom
voĊenju uĉenika kroz fabulu knjiţevnog dela, i zahvatanjem obrade kompletne
kompozicije priĉe koja se treba analizirati.
Pre nego se pristupi egzemplarnoj obradi nastavnih sadrţaja, bitno je uĉenicima
najaviti i njihovu funkciju u procesu ĉasa u ovom sluĉaju, obezbeĊenu ulogama koje će
preuzeti, u onom trenutku kad se preĊe na interaktivni segment ĉasa. Najpre se
konstatuje uĉeniĉko poznavanje panorame kao pojma, potom se pristupa
nastavnikovom ĉitanju uvodnog dela teksta gde se panorama opisuje i susret glavnog
lika sa ovom pojavom,kao i njegova iskustva prilikom posećivanja panorame. Traţe se
odgovori na sledeća pitanja:
(1)Kako ste zamislili panoramu? Kojoj pojavi u sadašnjem vremenu je panorama bliska?
(2)Šta se prvo primećuje kod glavnog junaka kada opisuje iskustva iz panorame-kakvog
je socijalnog statusa?
(3)Kako se glavni junak emotivno odnosi prema panorami a kako prema stvarnom
ţivotu?
(4)Koja emocija dominira kod njega u trenutku pribliţavanja kraja projekcije?
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Zajedniĉkom analizom teksta dolazi se do zakjuĉka, da je, obzirom na vreme u
kome junak ţivi, panorama prava inovacija koja junaku obezbeĊuje da doţivi iskustva
koja mu inaĉe nakada nisu bila dostupna, time što gledanjem slika, i vlastitom maštom
rekonstruiše mesta i dogaĊaje, i time nadomešta vlastito iskustvo (sliĉno kao i uĉenici
ĉitanjem ove priĉe), zatim da je junak u odnosu na stvarnost kojom je okruţen,
indiferentan, obziron na ĉinjenicu da njegove ţelje i stremljenja nisu u skladu sa ţivotom
koji ţivi, i ono što bi danas bilo analogno panorami, jesu pojave, kao što je internet,
televizija, što u širem kontekstu analize, znaĉi da su uĉenici danas u većini sluĉajeva u
boljoj poziciji od glavnog junaka, ali da to isto tako moţe imati i negativne posledice, jer
ĉinjenicom da je sve dostupno, gubi se prava priroda ljudskog duha da istraţuje i stvara.
Junakov stav prema svetu i sredini u kojoj ţivi su u opozitu, i to se oĉitava na
podsvesnom nivou, jer junak još uvek nije u stanju da obrazloţi, zašto se ne uklapa u
sredinu u kojoj ţivi, ali je to u stanju da emotivno detektuje.
4.4. Obrada analognognih sadrţaja
Uĉeniĉka obrada analognih sadrţaja interaktivnim putem otvara se konstatacijom
da nakon ,,poznanstva‖ sa glavnim junakom, njegovom prirodom i strahovima, ,,što je
predstavljalo izlet u prošlost i to oĉima Ive Andrića‖, nastavniku, sada ponestalo energije
za dalje putovanje, te je potrebna uĉeniĉka pomoć, ―da bismo videli šta se dalje
dešava‖. Uĉenici se dele na dve grupe ,,Magija slika‖ i ,,Prijateljstvo‖, pritom se vodi
raĉuna o pozicioniranju uĉenika sa preprekom u grupu ,,Magija slika‖ koja ima lakše
radne zadatke u smislu uzvoĊenja, ali problematizuje jako relevantan sadrţaj za
analizu.
Uĉeniku sa disleksijom i disgrafijom biće olakšano rešavanje zadataka,
pomaganjem u okviru grupe koju obezbeĊuje uloga ,,kopilota‖, te će moći aktivno da
prati radnju koja se analizira, i uĉestvuje u radnom segmentu ĉasa, a sa druge strane
biće mu jednim delom veţbe omogućeno da ponuĊeni tekst samostalno proĉita.
Pitanja u okviru grupe ,,Magija slika‖bila su sledeća:
(1)Šta se nalazi na slici panorame?
(2)Šta oseća glavni junak dok gleda sliku porodice u parku? Kakvu on predstavu stvara
o Rio de Ţeneiru?
(3)Kako vi doţivljavate Rio de Ţeneiro? Koji deo teksta je blizak tom opisu?
(4)Ĉime autor ―ispisuje‖ime grada u svojoj svesti u okviru teksta?
Izborom postavljenih pitanja, nastoje se obuhvatiti oni segmenti analize koji se
odnose na literarno-doţivljajni aspekt dela, kao uoĉavanje naĉina kojim glavni junak
,,putuje‖ u Rio de Ţeneiro, i kako se na osnovu netransparentnog detalja u odnosu na
pojam ( kao slika porodice u odnosu na sve uobiĉajene slike karnevala karakteristiĉnih
za ovaj grad) i njegova ustaljena tumaĉenja, moţe stvoriti dublja i potpunija doţivljajnost
celine, time što se posmatranjem netransparentnog dela celine, grade ona shvatanja
koja se nalaze u dubljoj strukturi dela, i koja direktno uslovljavaju bogatstvo kompletne
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percepcije. Ovaj proces posmatranja predstavljen je naravno verbalnim naĉinom koji je
blizak uzrastu-i to preciznom metodom uoĉavanja date pojave koja je u tekstu
obrazloţena analizom procesa razmišljanja glavnog junaka. Ovakva konstruisanje rada
ima za cilj da uĉenicima skrene paţnju na trajnu vrednost uošavalaĉkog postupka koji
se moţe primeniti i u realnom ţivotu.
Grupa ,,Prijateljstvo‖ imala je sloţeniji proces rada jer je odeljak teksta bio duţi i
sveobuhvatniji. Pitanja na koja je odgovarano, bila su sledeća:
(1)Kako glavni junak opisuje prijatelja? Kakav ste utisak stekli o Lazaru? Kakva je on
osoba?
(2)Kako Lazar reaguje na slike iz panorame? Kako se ponaša u toku i nakon projekcije?
NaĊite deo u tekstu gde Lazar iznosi svoje mišljenje.
(3)Kakov to utisak ostavlja na glavnog junaka? To su snaţne i duboke emocije,
navedite koje. Po ĉemu se razlikuju Lazar i glavni junak? Da li je ovaj sukob vredan
prekida prijateljstva?
U sklopu pitanja obuhvaćenih ovom grupom, problematizovala se percepcija
odnosa izmeĊu dve mlade osobe njihovih godina ali u kontekstu predmetne stvarnosti
teksta, njihovo razmimoilaţenje u mišljenjima kao konkretan dokaz razliĉitih ljudskih
priroda, ali i okolnosti koje uslovljavaju njihovo formiranje, u komparaciji antipoda Lazarglavni junak, gde se introspekcija jednog završava upravo u onoj taĉki gde poĉinje
unutrašnja bura i razmišljanja drugog lika. Okolnosti koje su uslovile ovakav mentalne
procese i kod jednog i kod drugog lika su razliĉite, Lazar se za razliku od glavnog
junaka okreće onome što mu je dostupno, a glavni junak, naprotiv u onome što je
dostupno uoĉava nedostatke, u odnosu na ono za ĉime ĉezne, te sebi postavlja više
ciljeve.
Zatim se uoĉavanjem bitnih segmenata, vrši adekvatna komparacija sa
uĉeniĉkom realnošĉu i onim što njih okruţuje, kao konkretan dokaz da su neke
optimalne vrednosti meĊuljudskih odnosa karakteristiĉne za svako vreme.
4.5.Sinteza analognih i egzemplarnih sadrţaja
Sinteza analognih i egzemplarnih sadrţaja ne vrši se na klasiĉan naĉin,
proverom uĉeniĉkih odgovora, već se na poslednjem odlomku teksta, koji predstavlja
autoanalizu dogaĊaja iz detinjsva samog junaka, koji je sada odrastao ĉovek, uoĉavaju
upravo one vrednosti koje su analizom predhodnih delova teksta utvrĊene, a u svrhu da
se tekstom potkrepi ispravnost same analize. Nastavnik preuzima ulogu ,,pilota‖ te ĉita
završni odlomak, i time zatvara proces analize teksta, uz aktivno uĉeniĉko ukljuĉivanje
metodom razgovora.
Isto tako u okviru sintetiĉkog dela ĉasa uoĉavaju se i vrednosti razliĉitih pozicija
pripovedaĉa u funkciji intenzivnijeg ĉitalaĉkog doţivljaja, i stilske vrednosti teksta, kao i
njihova funkcionalna primena.
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Zakljuĉak
Inovativni nastavni modeli u obrnutom dizajnu nude mogućnost prilaska
organizaciji ĉasa u skladu sa ciljem maksimalnog angaţovanja uĉeniĉkih potencijala u
produktivnom smislu, te formiranje tokova u obrazovnom procesu koji su unapred
predodreĊeni tako da zahvate sve specifiĉnosti i eventualne manifestacije prepreke u
planiranom ĉasu. Kreativnim prisupom u obradi nastavnih sadrţaja kao što je uĉenje
kroz igru pruţa se mogućnost uĉenicima da izuĉavano gradivo poveţu sa neĉim
poznatim i funkcionalno primenljivim u ţivotu, ili shvate širinu i stvarnu vrednost
izuĉavanog pojma, veštine ili oblasti. U okviru ovog istraţivanja došlo se do zakljuĉka,
da je primenom nastavnih modela u obrnutom dizajnu, preciznije egzemplarne
interaktivne nastave, moguće izvesti objedinjavanje razliĉitih oblika rada prema potrebi
razliĉito ispoljenih uĉeniĉkih potencijala, time što se u okviru organizacije ĉasa, unapred
planiraju odreĊeni radni tokovi, koji za posledicu trebaju imati uspešno uklapanje kako
uĉenika sa preprekom, tako i talentovanih i darovitih, zatim uĉenika koji poseduju oba
kriterijuma, i ostalih u kompletnu kompoziciju ĉasa koji se treba izvesti. Tako zahvaćeno
polje razliĉitosti u inkluzivnoj nastavi, koje je ranije moglo predstavljati poteškoću
predavaĉu, postaje izvorom kreativnih mogućnosti - talentovanim i darovitim uĉenicima
koji dobijaju samostalne i organizatorske uloge u okviru nastavnih tokova pruţa se
prilika da pored razvijanja vlastitih sposobnosti i veština, neguju i realan odnos prema
njihovoj upotrebnoj vrednosti, mogućnošću da ih primene u funkciji pomagaĉa ili
kreatora ĉasa, u skladu sa pravim inkluzivnim i humanim vrednostima, a uĉenicima koji
poseduju eventualnu prepreku u uĉenju i uĉešću u nastavi, daje se prilika da aktivno
sudeluju u kompletnoj ĉasovnoj kompoziciji, uĉe da razvijaju vlastite sposobnosti u
skladu sa potencijalom a ne sa karakteristikom koja ih na bilo koji naĉin kategoriše.
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Saţetak
Dobra praksa u pouĉavanju djece s teškoćama ovisna je o brojnim faktorima.
Jedan od njih je, svakako i osjećaj priznavanja, prihvaćanja i uvaţavanja njihove
razliĉitosti, te posebice odsutnost straha od neuspjeha. Ako su djeca s teškoćama
predstavljena samo kao takva, onda moţemo reći da ĉesto nerealno ocjenjujemo
vrijednost njihovih dostignuća i previše ih ograniĉavamo ili štitimo umjesto da im dajemo
poticaj pri izvoĊenju razliĉitih aktivnosti. Kao motivacijsko sredstvo vrlo su korisne
mentalne mape. Upućuju uĉenika na povezanost kljuĉnih ĉinjenica, na njihov slijed i
otkrivanjeuzroĉno-posljediĉnih odnosa. Otkrivanjem cjeline, stvaranjempovezane priĉe
od pojedinaĉnih pojmova, a to djeca mogu promatrajućii uĉeći iz mapa koje su sama
crtala, postiţe se pravi smisao uĉenja, jerlinearna, pogotovo samo tekstualna
informacija u udţbenicima ne dajemogućnost uoĉavanja odnosa meĊu pojavama.
Mentalne su mape velika pomoć u radu s djecom s teškoćama, ali i s djecom koja
nemaju teškoća. Uĉenici se lakše snalaze kroz vizualne sadrţaje, lakše ih pamte te
uoĉavaju povezanost i odnose izmeĊu stvari i pojava. Time se, osim motivacije, podiţe i
disciplina u uĉionici za vrijeme nastavnog sata. Svaka je mentalna mapa korisna i
kreirana na naĉin da je uĉenik razumije, što znaĉi da nema neuspjeha. Mentalne mape
otvaraju nove dimenzije za razvoj, sortiranje i pohranjivanje misli. Upotrebom tehnike
rada uz pomoć mentalnih mapa postiţe se razvoj kreativnog razmišljanja, povećavaju
se motivacija i koncentracija, povećava se interes za sadrţaj ili informacije koje se
obraĊuju, poboljšava se komunikacija, uĉi se lakše i s uţivanjem, preglednije je
odreĊivanje prioriteta, poboljšava se samouvjerenost, dok je motivacija za uĉenjem sve
veća, što uvelike pridonosi odrţavanju pozornosti u uĉionici.
Kljuĉne rijeĉi: uĉenici s teškoćama, mentalne mape, motivacija, kompetencije uĉitelja.
MENTAL MAPS IN THE FUNCTION OF MOTIVATION FOR PUPILS WITH
DIFFICULTIES
Abstract
Good practice in studying children with difficulties depends on numerous factors.
One of them is surely the feeling of acknowledgement, acceptance and respect of their
differences, and particularly the lack of fear in failure. If children with difficulties are
presented just as such, we can then say that we often unrealistically evaluate the value
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of their achievements and overly restrict them or protect them instead of encouraging
them to perform different activities. Mental maps are very useful as a means of
motivation. They direct the pupil to the connection of key facts, to their sequence and
discovery of the cause-consequence relationship. By discovering the entirety, creating a
connected story from single concepts, and children are able to do this by observing and
learning from the map they have drawn by themselves, the real sense of studying is
achieved, for linear, particularly only textual information in text books does not offer the
possibility of noticing the relationship among concepts. Mental maps are a great help in
working with children with difficulties. Pupils manage more easily through visual
contents, remember them more easily and notice the connection and relationship
between objects and concepts. Thus, besides motivation, discipline is raised in the
classroom during lessons. Every mental map is useful and created so as to have the
pupil understood, which means that there is no lack of success. Mental maps offer new
dimensions for development, assortment, and storing of thoughts. Using the working
technique of mental map assistance achievement is made in creative thinking,
motivation and concentration is increased, increased also is the interest in the contents
or information being processed, communication is improved, studying is easier and
enjoyed, priorities are more clearly determined, self-confidence is improved, while
studying motivation grows all the more which contributes greatly to the maintenance of
attention in the classroom.
Keywords: pupils with difficulties, mental maps, motivation, teacher‘s competence.

Uvod
Djeca s teškoćama, ukljuĉena u redoviti odgojno-obrazovni sustav postiţu puno
bolje rezultate jer ih sredina potiĉe i omogućava bolji uvid u njihove mogućnosti. Tako
postaju ĉlanovi društvene zajednice, ostvaruju bolju i zadovoljniju svakodnevicu, te se
bolje pripremaju za što samostalniji oblik ţivljenja. Brojne su mogućnosti prilagodbe
nastavnih sadrţaja u radu s djecom s teškoćama. Odnose se na sadrţajnu i metodiĉku
prilagodbu, a zahtijevaju razvijene kompetencije uĉitelja, koje se prvenstveno odnose
na kreativnost realizacije nastavnih sadrţaja. Time se povećava motiviranost uĉenika za
uĉenje, ali i pozornost što determinira i uspostavu discipline.
Naglašeni zahtjevi da se suvremena nastava i nastavni proces ĉvrsto utemelji na
dobrom poznavanju zakonitosti djetetova razvoja i procesa djeĉjeg uĉenja polaze od
pretpostavke da se uspješno pouĉavanje treba temeljiti na razumijevanju djetetova
razumijevanja. Ĉinjenica da uĉenika nitko ne moţe ništa nauĉiti, već da on to moţe
nauĉiti jedino sam, vlastitim angaţmanom (Bognar i Matijević, 2002.), navodi na
zakljuĉak da uĉenje zahtijeva poduzimanje mentalnih aktivnosti potrebnih za
razumijevanje onoga što se uĉi (Howe, 2002.). Stav da uĉenje nije proces dodavanja
novoga znanja, proširivanje postojećega, ili pak ovladavanje nekim novim ĉinjeniĉnim
materijalom proizlazi upravo iz dobrog poznavanja onoga što se dogaĊa u svijesti
svakog pojedinog uĉenika (Bedeković, 2008.). U tom se smislu uĉenje smatra
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procesom u kojem uĉenik mijenja svoje razumijevanje, jer novo znanje mijenja njegovo
dotadašnje iskustvo, pri ĉemu će uĉenikovo znanje postati uporabljivo i primjenjivo tek
onda kada postigne razumijevanje, a rezultat takvog uĉenja je znanje koje uĉenik moţe
objasniti, obrazloţiti i kreativno primijeniti u novoj situaciji.
U današnjim se školama stoga sve veća pozornost pridaje kreativnom naĉinu
uĉenja, pri ĉemu se u svrhu uĉinkovitijeg pouĉavanja i uĉenja sve ĉešće koristi tehnika
mentalnih mapa.Mentalne mape pomaţu lakšem organiziranju, usvajanju i
pohranjivanju podataka, a uvijek su u funkciji motivacije za uĉenje. Istraţivanja pokazuju
kako ljudski mozak najbolje reagira na kljuĉne rijeĉi, slike, boje i izravnu povezanost
izmeĊu dva ili više pojmova. Britanski psiholog Tony Buzan36 osmislio je jednostavan
niz pravila koje slijede ove principe i tako su nastale mentalne mape(engl. mind
mapping), tehnika koja omogućava brţe uĉenje, sagledavanje velike slike (bolje
razumijevanje materijala), bolje pamćenje, lakše prisjećanje i uĉinkovitije pohranjivanje
znanja. Buzan (2004.; 2005.) mentalne mape opisuje kao moćan, moderan i savršen
naĉin za pamćenje što više podataka, korištenje vlastite kreativnosti i mnogo lakši naĉin
uĉenja. Tradicionalni stilovi zapisivanja u liniji uz podcrtavanje bitnih pojmova za
posljedicu imaju monotonost, nezainetersiranost i neuĉinkovitost uĉenja, dok suvremeni
stilovi uĉenja, koji su ujedno i rješenje za navedene posljedice, zagovaraju vaţnost
„vidljivosti‖ misli, što što je moguće postići korištenjem mentalnih mapa. Uĉenje
putemmentalnih mapa omogućava primjenu pravila asocijativnosti, povezivanja i
cjelovitosti, spajanje funkcija lijeve i desne polutke mozga, te poštivanje individualnosti
svakog pojedinog uĉenika (Bastalić i sur., 2007.).
Mentalne mape – uĉenje u skladu s prirodom ljudskog mozga
Rezultati suvremenih istraţivanja ljudskog mozga istiĉu „glad mozga za
znaĉenjem" (Hitrec, 2004.), naglašavajući da mozak koji uĉi traţi strukture koje imaju
neko znaĉenje. Iako pamti neke izolirane ili sasvim razliĉite informacije, mozak je
najdjelotvorniji u pamćenju onih informacija koje su dio neke smislene cjeline. Ove
ĉinjenice navode na zakljuĉak da mozak neprestano teţi povezivanju dijelova u cjelinu,
uĉeći najuĉinkovitije onda kad povezuje nove informacije s onima koje su mu poznate i
razumljive od ranije. Neuroznanost nadalje istiĉe jedinstvenost ljudskog mozga, iz ĉega
proizlazi da djelotvorno pouĉavanje moţe biti samo ono koje pruţa mnoštvo povoljnih
prilika za razliĉite uĉenike - razliĉite mozgove (Jensen, 2003.). Prema Tomlinson
(1999.) stvaranje prilika za uĉenje u kojima će uĉenici novo znanje povezivati sa starim
znaĉajan je ĉimbenik koji utjeĉe na uĉinkovitost uĉenja, dok je zadatak uĉitelja da na
temelju poznavanja obrazovnih potreba svojih uĉenika stvara prilike za uĉenje tijekom
36

Tony Buzan roĊen je u Londonu i diplomirao na University of British Colombia 1964. iz psihologije,
engleskog, matematike i opće znanosti. Zaĉetnik je idejeoradijalnom razmišljanjuimentalnoj pismenosti.
U javnosti je najviše poznat po knjizi „Koristite svoju glavu‖ u kojoj promovira korištenje mentalnih mapa
kao tehnike koja omogućava uĉinkovito uĉenje(http://www.thinkbuzan.com/us/tonybuzan). Razlog
Buzanovog promicanja mentalnih mapa koje je osmislio za vrijeme studija bila je njegova vlastita
frustracija tradicionalnim tehnikama pisanja bilješki i uĉenja tijekom vlastitog školovanja (Dryden i Vos,
2001.).
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koga će uĉenici konstruirati razumijevanje povezivanjem onoga što već znajus bitnim
podacima o onome što pokušavaju nauĉiti.
Spoznaje brojnih znanstvenih teorija o djeĉjem uĉenju, poput pedagoške filozofije
Johna Deweya, Piagetove teorije individualnog konstruktivizma, teorije socijalnog
konstruktivizma Lava Vigotskog i mnogi drugi psihološko-pedagoški izvori doprinijeli su
rasvjetljavanju problematike suvremenog shvaćanja primjerenog i uĉinkovitog
pouĉavanja. Niz empirijski dobivenih spoznaja, poput razvojnih modela obrade
podataka i metakognitivnih procesa (Ĉudina-Obradović i sur., 2002.)koji se mogu
koristiti neposredno u nastavnoj praksi, zatim razvojno primjerena metodika rada
(Bredekamp, 1996.) i naĉela metodike rada usmjerene na uĉenika (Burke-Walsh, 2004.)
suvremeni su pristupi koji takoĊer doprinose uĉinkovitosti procesa uĉenja i pouĉavanja.
Najviše elemenata svih navedenih spoznaja ogleda se u sustavu konstruktivizma ĉija
središnja tvrdnja polazi od ĉinjenice da se uĉenje ne prenosi s pouĉavatelja na uĉenika,
nego da uĉenik sam gradi, odnosno konstruira znanje na osnovu prijašnjih iskustava i
svojih razvojnih mogućnosti. Jedan od temeljnih konstruktivistiĉkih postulata naglašava
presudnu vaţnost omogućavanja cjelovitosti iskustva, organiziranjem znanja oko širih
pojmovnih cjelina, nasuprot usredotoĉivanju na uske dijelove i nepovezane ĉinjenice.
Spoznaja da uĉenje u skladu s prirodom mozga poĉiva na ĉinjenici da su razliĉita
podruĉja znanja meĊusobno povezana i dijele zajedniĉke informacije koje mozak moţe
prepoznati i organizirati upućuje na zakljuĉak da je cjelovitost uĉenja kao najprirodnijeg i
najlogiĉnijeg oblika uĉenja u nastavi moguće ostvariti uĉenjem putem mentalnih mapa
koje podupiru proces cjelovitog uĉenja tijekom koga znanje konstruiramo korištenjem
rijeĉi, simbola, slika (vizuala), brojki, logike, ritma i boje.
Mentalne mape – motivacija za uĉenje
Motiviranje uĉenika za nastavu obuhvaća sve što (izvana ili iznutra) potiĉe na
uĉenje, usmjerava ga, odreĊuje mu intenzitet, trajanje i kakvoću. Uĉitelji bi redovito
trebali koristiti nastavne metode kojima povećavaju zainteresiranost i zanimanje za
predmet, odnosno nastavni sadrţaj i školski rad (Trškan, 2005.). U nastavi se mogu
koristiti brojne motivacijske tehnike, a meĊunjima su svakako i mentalne mape, jer
poticaji za uĉenje ne izviru samo iz nastavnog sadrţaja, već i iz neposrednihpostupaka
uĉenja. Uĉenici više vole one naĉine rada koji stvaraju zadovoljstvo. Tozadovoljstvo je
veće što su nastavne metode i oblici razliĉitiji, ako uĉenici suodluĉujui sudjeluju već u
postavljanju nastavnih ciljeva i zadataka u samom tijeku nastave,ako što samostalnije
provjeravaju i ocjenjuju rezultate uĉenja te ih usporeĊuju s prijašnjimpostignućima i
sliĉno. Uĉitelji mogu potaknuti interes na više naĉina. Prvi naĉin je da pokušaju kod
uĉenika uspostaviti pozitivan odnos prema predmetu odnosno nastavnim temama.
Marentiĉ Poţarnik (2000.) navodi sljedeće mogućnosti: primjeren stupanj
noviteta, iznenaĊenja, te neoĉekivanih i spoznajno neskladnih podataka ili povremeno
ukljuĉivanje metoda koje potiĉu osobnu angaţiranost uĉenika. Uĉitelji mogu povećati
motivaciju za školski ili domaći rad autentiĉnim zadacima (vizualni ili pismeno-grafiĉki
prikazi), radom u skupinama, struĉnim izletima, radom u arhivu ili u muzeju, raznim
projektima i istraţivaĉkim radom te alternativnim ocjenjivanjem (kolegijalno,
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samoocjenjivanje) i na druge naĉine. Mogu koristiti i razne nastavne strategije, metode i
postupke koje potiĉu interes uĉenika i djeluju motivacijski na njih, npr. slikovnu ili
usmenu demonstraciju, upotrebu razliĉite slikovne ili pisane graĊe, upotrebu Interneta ili
CD-a, iskustveno uĉenje (pisane ili govorne igre po ulogama) itd. Upravo pri metodi
izlaganja nastavnici mogu koristiti posebne tehnike kao što su npr. tehnika opuštanja i
vizualizacije, metaforiĉko pripovijedanje, globalno predstavljanje nastavnog gradiva,
izbor rijeĉi, varijacije glasa, glazba i sliĉno.
Nastavni proces ukljuĉuje razne naĉine i strategije koje mogu motivirati uĉenike.
Motivacijska strategija je, naime, svaka djelatnost ili svaki sadrţaj za koji s odreĊenom
vjerojatnošću moţemo predvidjeti da će potaknuti motivaciju uĉenika, zato što se
nadovezuje na interese, potrebe, vrijednosti, osjećaje, iskustva, predznanje, ţivotne
ciljeve uĉenika itd. U svakom sluĉaju mogli bismo reći da je nastava kao takva
motivacijska strategija. Za korištenje te strategije u razredu vaţno je da izaberemo
takvu aktivnost koja je prilagoĊena našim uĉenicima u konkretnoj situaciji i koja je ciljno
usmjerena. Uĉenike treba motivirati, privoljeti, zainteresirati za uĉenje.Ako ispunjavamo
naš cilj da uĉenici spoznaju, razviju i iskoriste svoje mogućnosti uĉenici će imati dobre
ocjene ne zato što su im poklonjene, već zato što su njihove mogućnosti dobre i što su
motivirani da ih maksimalno iskoriste.Zadatak uĉitelja je upravo pomoći uĉeniku pri
uĉenju. Pri tome treba svakako imati na umu da to nije jednostran odnos uĉitelj - uĉenik,
već aktivan, dvosmjeran odnos i stoga treba nastojati uĉenike na što aktivniji naĉin
ukljuĉiti u proces uĉenja. Zato je vaţno poticati uĉenike da postavljaju pitanja i iznose
vlastito mišljenje. Na taj naĉin uĉimo ih razmišljanju, suradnji, toleranciji, vještini
komuniciranja i razvijamo timski rad. Korisno je spoznati da se pitanje moţe postaviti
dobro ili loše, i da kvaliteta odgovora ovisi i o kvaliteti postavljenog pitanja. Znaĉi da
onaj koji ništa ne uĉi ne moţe niti postaviti dobro pitanje, na koje će dobiti
zadovoljavajući odgovor. Vaţno je da uĉenici shvate da su i sami odgovorni za kvalitetu
svog uĉenja (Trškan, 2005.).
Primjena mentalnih mapa u radu s uĉenicima s teškoćama
U radu s uĉenicima s teškoćama jako je vaţno stvoriti pozitivno ozraĉje, a modeli
školovanja nalaţu sadrţajnu i metodiĉku prilagodbu. Uĉitelj treba programski i
izvedbeno smanjiti obrazovne zahtjeve, izdvojiti one sadrţaje koje uĉenik doista moţe
svladati, obogatiti ih uĉeniku primjerenim zahtjevima, metodama, oblicima rada (npr.
uĉenje kroz iskustvo, rad u grupi i uz podršku vršnjaka) i didaktiĉkim sredstvima (npr.
modeli, raĉunaljke, ţetoni, pojednostavljene slike, sheme, crteţi na kojima su izbjegnuti
detalji).
PrilagoĊeni program primjeren je osnovnim karakteristikama teškoće kod djeteta,
a u pravilu pretpostavlja smanjivanje intenziteta i ekstenziteta pri izboru nastavnih
sadrţaja obogaćenih specifiĉnim metodama, sredstvima i pomagalima. Didaktiĉkometodiĉka podrška u odnosu na spoznajne osobitosti ukljuĉuje: uporabu izvorne
stvarnosti ili odreĊeno perceptivno potkrjepljenje (neposredna stvarnost, slike,
simboli)uz usmjeravanje na bitno u percipiranju; primjenu ciljanih, jednostavnih,
preglednih, interesantnih nastavnih sredstava bez suvišnih detalja usmjerenih na
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zadatak (slika, karta, crteţ, shema, tabela) kojima se konkretizira i pojašnjava pojam,
vremenski slijed dogaĊanja, izdvaja bitno u sadrţaju, objedinjavaju sadrţaji uĉenja.
Uĉenici sa sniţenim intelektualnim sposobnostima imaju smanjenu sposobnost
razumijevanja i upotrebe verbalnih simbola, uoĉeni su problemi korištenja govora i
jezika, siromašan rjeĉnik, teţe ili nikako rješavaju matematiĉke zadatke zadane
rijeĉima,imaju puno pogrešaka u ĉitanju i pisanju,duţe ostaju na istoj razini usvojenih
znanja i vještina, sporo napreduju,kratkotrajna im je paţnja, lako ometljiva,ne pamte
bitne elemente, ne razlikuju bitno od nebitnog,brzo i lako zaboravljaju. Kako njihovu
poduku treba usmjeriti na stjecanje temeljnih vještina, što ĉešće omogućiti uĉenje i
uvjeţbavanje na konkretnim primjerima, gradivo izlagati u manjim dijelovima, zadavajući
kratke upute za rad, dati uĉeniku više vremena za svladavanje zadataka, ne pomagati u
stvarima koje mogu sami izvoditi, davati dosljedne, jasne signale u komunikaciji, slijediti
djetetovu inicijativu, paţnjom i komentarima pratiti aktivnost koju je dijete izabralo,
upotreba mentalnih mapa jako je uĉinkovita. Mentalne mape su osobito korisne u
isticanju bitnog razliĉitim tipovima obiljeţavanja i slikovnog predoĉavanja, saţimanjem
teksta i izdvajanjem bitnih odrednica sadrţaja ili bitnih ĉinjenica, smanjivanjem broja
ĉinjenica, pojednostavljivanjem sadrţaja uĉenja preradom sadrţaja u smislu uporabe
poznatih pojmova i jednostavnog govornog izraza,rašĉlanjivanjem sloţenijih
zadataka/pitanja i rješavanjem po koracima, teprilagoĊavanjem razumljivosti (uporaba
jasnih, razgovijetnih, kraćih reĉenica s poznatim rijeĉima). Buzan (2004.; 2005.) istiĉe
sedam osnovnih koraka u izradi mentalnih mapa:
1. Treba zapoĉeti u središtu praznog papira okrenutog vodoravno jer na taj naĉin
dajemo našem mozgu slobodu da se širi u svim smjerovima, te da se izraţava
slobodnije i prirodnije.
2. Kada oznaĉavamo središnji pojam, to jest samu temu treba se koristiti slikom,
jer je slika u sredini zanimljiva, drţi nas pribranima, pomaţe usredotoĉenju i
poticajnija je za mozak.
3. Tijekom cijele izrade treba se sluţiti bojama. Boje su za mozak uzbudljive kao i
slike, te one daju posebnu ţivahnost i energiju kreativnom razmišljanju.
4. Glavne ogranke treba povezivati sa slikom, a grane druge i treće razine
povezivati s onima prve razine, jer mozak djeluje putem asocijacija.
Povezivanjem grana lakše se razumije i svega ćete se sjećati.
5. Grane trebaju biti vijugave, a ne ravne crte. Naš mozak se dosaĊuje kada pred
sobom imamo samo ravne crte, zaobljene, prirodne grane mnogo su privlaĉnije
našem oku.
6. Na svaku crtu treba ispisivati samo jednu rijeĉ. Pojedinaĉne kljuĉne rijeĉi daju
veću moć prilagodljivosti i stvara poseban splet asocijacija i veza. Kada se sluţi
samo jednom kljuĉnom rijeĉi, svaka je slobodnija i moţe bolje nadahnuti
nastajanje novih ideja i misli.
7. Tijekom izrade treba se neprestano sluţiti slikama, jer svaka slika vrijedi tisuću
rijeĉi.
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Tijekom izrade mentalne mape potrebno je voditi raĉuna o osnovnim
preporukama za njihovu izradu: glavne grane trebaju biti deblje i izraţenije obojane, ne
smije biti prekida izmeĊu grana i granĉica, na svim granama trebaju biti rijeĉi napisane
tiskanim slovima kako slova ne bi „visila‖ u zraku, slova trebaju biti na liniji, dobro je
koristiti se 3D aplikacijama (podebljavanje slova), neobiĉnim simbolima i neobiĉnim
crteţima koji odudaraju od uobiĉajenih, a osjećaje prikazivati slikama. Kod izrade
mentalne mape ne preporuĉa se korištenje previše boja (najmanje tri, a najviše pet),
korištenje toĉaka izmeĊu linija, korištenje nejasnog središnjeg vizuala pojma, prekidanje
linija,udaljavanje vizuala od rijeĉi na koje se odnosi, korištenje teksta unutar glavnih
grana, korištenje slova u razliĉitim bojama, te korištenje ne boja (crne i bijele).
Osnovne prednosti izrade mentalnih mapa ogledaju se u poticanju kreativnog
mišljenja, povećanju motivacije i koncentracije, uštedi vremena, povećanju interesa za
uĉenje, ostvarivanju vlastitih mentalnih potencijala, lakšem uĉenju, smanjivanju osjećaja
frustracije, jasnijem postavljanju ciljeva, preglednijem odreĊivanju prioriteta i
poboljšavanju samouvjerenosti (Basta i sur., 2004.)
Kompetencije uĉitelja za izradu mentalnih mapa
Dosadašnja istraţivanja pokazala su kako su mentalne mape korisne i uĉinkovite
u radu s uĉenicima mlaĊe školske dobi, osobito uĉenicima s teškoćama, što u centar
pozornosti dovodi pitanje kompetentnosti uĉitelja u korištenju tehnike mentalnih mapa u
pouĉavanju, kao i pitanje metoda koje uĉitelji koriste pri pouĉavanju djece izradi
mentalnih mapa. Problematikom primjene mentalnih mapa u pouĉavanju uĉenika mlaĊe
školske dobi bavilo se istraţivanje provedeno u vjeţbaonicama osnovnih škola na
podruĉju grada Zadra. U svrhu dobivanja mišljenja o korištenju mentalnih mapa u
pouĉavanju uĉenika mlaĊe školske, te iskustvima koja uĉitelji imaju u izradi mentalnih
mapa, proveden je intervju s grupom uĉitelja razredne nastave koji u svojoj praksi
koriste mentalne mape. Uĉiteljima su u intervjuu postavljena pitanja vezana za
poznavanje pojma mentalne mape, utjecaj mentalnih mapa na proces i ishode uĉenja,
pozitivne i negativne strane korištenja mentalnih mapa u procesu pouĉavanja,
poteškoće na koje nailaze prilikom korištenja mentalnih mapa, te opće utiske vezane za
primjenu mentalnih mapa u pouĉavanju.
1. Kako biste definirali mentalne mape?
Iz ovoga pitanja ţeljelo se saznati kako uĉitelji definiraju mentalne mape, a najĉešći
odgovori su:
-

Najuĉinkovitije sredstvo uĉenja novog gradiva jer se saţimaju najvaţniji pojmovi
Naĉin povezivanja, ponavljanja i sistematizacije gradiva
Lakši, jednostavniji i brţi oblik uĉenja koji nije dosadan
Jednostavan i grafiĉki prikaz gradiva koji je nauĉen ili se tek uĉi
Povezivanje vizualnog i apstraktnog
Pomagalo u odgojno – obrazovnom procesu
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Kreativan naĉin uĉenja
Saţet prikaz informacija
Lakše prenošenje informacija putem razliĉitih crteţa

Iz navedenih odgovora je razvidno je da su uĉitelji upoznati s pojmom mentalnih
mapa, njihovi su odgovori na tragu definicije mentalnih mapa iz ĉega je moguće uoĉiti
da uĉitelji mentalne mape percipiraju kao kreativan, cjelovit, jednostavan i zabavan
naĉin uĉenja.
2. Kako po Vašem mišljenju mentalne mape djeluju na proces i ishode uĉenja?
Najĉešći odgovori su:
-

Pozitivan utjecaj na uĉenikovo shvaćanje informacija i podiţu razinu znanja.
Lakše organiziranje odreĊenih tipova znanja kako bi se lakše riješio problem ili
donijela odluka.
Potiĉu maštovitost u uĉenju.
Potiĉu brţe pamćenje, bolje ideje i više ocjene.
Djeluju na organizaciju podataka i sluţenje njima u daljnjem ţivotu.
Razvijanje kreativnog mišljenja.
Brţe uĉenje na osnovi asocijacija u mentalnim mapama.
Prikazuju samu graĊu bez previše detalja i tako usmjeravaju uĉenike na „ono
bitno‖.
Izazivaju lakše prisjećanje gradiva.

U gotovo svim dobivenim odgovorima vezanima za utjecaj korištenja tehnike
mentalnih mapa na proces i ishode uĉenja istiĉe sekreativnost, uĉinkovitost, lakše
usvajanje znanja i njihova implikacija na uĉinkovitije ishode uĉenika, što upućuje na
zakljuĉak da uĉitelji smatraju kako mentalne mape imaju veliku korist za poticanje
kreativnog mišljenja, usvajanje novoga znanja, ali i za pohranu podataka u dugoroĉno
pamćenje, ĉime se olakšava dosjećanje i upotreba informacija u konkretnimţivotnim
situacijama.
3. Na koje poteškoće nailazite prilikom korištenja tehnike mentalnih mapa u
pouĉavanju?
Osim pozitivnog utjecaja primjene mentalnih mapa na proces i ishode uĉenja,
uĉiteljisu tijekom intervjua isticali i neke poteškoće na koje nailaze u neposrednoj praksi
prilikom korištenja tehnike mentalnih mapa u radu s uĉenicima:





Nerazumijevanje izrade mentalnih mapa
Uĉenici ne znaju razluĉiti najvaţniji pojam – rijeĉ, ĉesto pišu cijele reĉenice
Prevelika samostalnost koja se daje uĉeniku
Neki uĉenici ne zakljuĉuju logiĉno
336

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

 Poteškoće pri razluĉivanju bitnoga od nebitnoga
 Ponekad sumentalne mape previše apstraktne za uĉenike
4. Kakvi su Vaši opći utisci vezani za primjenu mentalnih mapa u pouĉavanju?
Većina intervjuiranih uĉitelja istaknulo je da primjena mentalnih mapa
omogućava prepoznavanje socijalnih, emocionalnih, verbalnih, neverbalnih i mentalnih
karakteristika uĉenika i pridonosi brţem i uĉinkovitijem uĉenju. Neki uĉitelji smatraju da
je mlaĊim uĉenicima (prvog i drugog razreda)usvajanje znanja pomoću mentalnih mapa
teţe i da za njihovu izradu trebaju puno više vremena i nerijetko ih ne stignu dovršiti za
vrijeme nastave. TakoĊer, uĉitelji su naglasili da je uĉenje pomoću mentalnih mapa
uĉinkovito i kvalitetno, smatrajući da je uĉenicima takav naĉin rada puno
zanimljivijiglede zapisivanja biljeţaka, a sve to rezultira boljim pamćenjem podataka,
uštedom vremena, smišljanjem novih ideja, boljom koncentracijom i postizanjem
izvrsnih rezultata. Pritom, potpuna mentalna mapa trebabiti kvalitetno strukturirana,
kreativna i razumljiva, uz jasno vidljive sve korake izrade. U potpunim mentalnim
mapama mora biti dosta slika za pojmove, temeljni pojam mora biti iskazan crteţima i
mora biti puna detalja kako bi se uĉenici lakše prisjetili cjelokupnog gradiva koje se u toj
temi obraĊuje.
Zakljuĉak
Ako uĉenike kontinuirano potiĉemo i svojim naĉinom rada motiviramo na uĉenje,
oni će postizati dobre rezultate, a takav će rad i uĉenicima i uĉiteljima predstavljati
zadovoljstvo. Postignemo li da uĉenici uĉe sa zanimanjem i zadovoljstvom omogućit
ćemo im da spoznaju svoje mogućnosti i poţele ih najbolje iskoristiti. Školu (ili barem
naš sat) više neće doţivljavati kao mjesto prisile, već kao mjesto koje im omogućava
nove spoznaje i priprema ih za budući ţivot. U takovom ozraĉju uĉenici će lakše naći
rješenja za probleme koji se javljaju i u školi i izvan nje. Uspjeh koji postiţu uĉenici
umanjit će stres uĉitelja i pridonijeti osjećaju zadovoljstva na poslu.
Mentalne mape olakšavaju uĉenje, ali ih se prvo treba nauĉiti izraĊivati i nauĉiti
kako uĉiti pomoću njih. Za neznanje izrade mentalne mape, nije kriv uĉenik, nego naš
sustav koji mu nerijetko ne dopušta potpuno kreativno izraţavanje i uĉenje na naĉin koji
mu je najlakši. Moţda nekim uĉenicima ne odgovara uĉenje pomoću mentalnih mapa, a
ako je tako treba ga pokušati poticati na uĉenje pomoću njih, ali ako je uĉenik
nezainteresiran, ne treba ga forsirati. U svakom sluĉaju, uĉenike treba upoznati s
uĉenjem pomoću mentalnih mapa i pokušati ih uvjeriti im da je to olakšavajući, a ne
naporan naĉin uĉenja.
Za zakljuĉiti je da nemaju svi uĉenici iste sposobnosti za izradu mentalnih mapa.
Analizirajući mentalne mape svojih uĉenika, uĉitelj treba sam zakljuĉiti, povodeći se
nekim pravilima izrade, da neki uĉenici imaju poteškoća i da ih treba usmjeriti u pravilnu
izradu. Svaki uĉenik moţe uz malo dobre volje i razvoj kreativnog mišljenja, te logiĉko
povezivanje izraditi potpune mentalne mape pomoću kojih će mu uĉenje biti olakšano u
velikoj mjeri.
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Nijedna mentalna mapa nije pogrešna ili „kriva‖, samo se uĉitelji kao kvalitetni
voditelji izrade trebaju potruditi uĉenicima pokazati i dati prave smjernice za izradu, a
sve ostalo je na uĉenicima. Uz malo kreativnosti i zainteresiranosti, volju za crtanjem i
ţelja za zabavom uĉenika i dobit ćemo savršenu mentalnu mapu.
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Összefoglaló
A motiváció egy olyan folyamat, amely során az egyén viselkedése stimulálódik,
irányt kap a megfelelő, elvárt viselkedés irányába és megmarad a megerősített
viselkedés. Hétköznapi megfogalmazásban a motiváció alatt a cselekvés, viselkedés
ösztönzőjét, kiváltóját, indítékát értjük. Külön tanulási motivációval sokan sokféle
megközelítésben foglalkoztak, nagyon hosszú ideig a teljesítménymotivációt jellemző
kettős felfogás dominált. E szerint létezik az önjutalmazó (belső, ún. intrinzik) és a vele
ellentétes külső, környezetből érkező (ún. extrinzik) ösztönző, motívum. Ma új
szemléletmód jellemző, vagyis a vizsgálatok inkább a kettő ötvözetére hívják fel a
figyelmet, a motívumok egymásra hatva működnek.
A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 134 hallgatója töltötte ki az
intrinzik tanulási motivációt felmérni kívánó tesztet. A teszt állításai még egy többlet
információt rejtenek magukban, ugyanis a hatvan állítás hat motívumkomponenst kíván
megmutatni. Ezek a szükséglet, a félelem, a tömeg, a társak, a hatalom és a tekintély.
A tanulmány célja, hogy az intrinzik tanulási motivációt kiemelve bemutassa az
egyetemi hallgatók tanulási motivációját.
Kulcsszavak: tanulási motiváció, intrinzik motiváció, motívumkomponensek
HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER TRAINING FACULTY STUDENTS’ ACADEMIC
MOTIVATION
Abstract
Motivation is a process by which an individual‘s behavior is stimulated, receives
direction toward the corresponding expected behavior and maintains the reinforced
behavior. In everyday terms motivation is the stimulator, the trigger of an action or a
certain behavior. Many researchers had many kind of approaches towards learning
339

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

motivation; there was a dual, contrary concept about achievement motivation for a long
time. According to this there is self-rewarding (intrinsic) and its opposite coming from
the environment (extrinsic) motivation, motif. Today there is a new approach which
states that motives and motivation consist of these two elements, that is motives are
operating through interaction with one another.
All together 134 students of the Hungarian Language Teacher Training Faculty in
Subotica filled out the test which measured their academic intrinsic motivation. The
test‘s statements contain additional information, namely the sixty statements wish to
show six components of motives. These are: need, fear, mass, peer, power and
authority.
The goal of this paper is to demonstrate the learning motivation of university
students emphasizing the intrinsic motivation.
Keywords: academic motivation, intrinsic motivation, components of motives

1. Bevezető
Számos olyan elmélet látott napvilágot a motivációval kapcsolatosan, amelyek
nem csak egy tudományághoz tartozó magyarázatot kívánt megfogalmazni. Ilyenek
például azok az elméletek, amelyek azt állítják, hogy az embereket (de vehetünk
egyetemistákat is) tárgyi jutalommal lehet motiválni, vagy azzal, hogy megnöveljék a
hatalom és tekintély utáni vágyukat; továbbá érdekes munkával, gazdag, stimuláló
környezettel, elismeréssel motiválhatók, vagy egyszerűen csak az által, hogy egyénként
tisztelik őket. Az elméletek mindegyike hordoz magában igazságot, de egyik sem ad
megfelelő magyarázatot az összes emberi motivációra. Tényként kell kezelni, hogy az
ember (ezen belül a diákok, egyetemi hallgatók) bonyolult lények, akiknek összetett és
egyedi szükségletei és kívánságai vannak (Williams – Williams, 2011).
Ha definiálni szeretnénk, akkor Nagy József szerint a motiváció egy olyan
folyamat, amely során az egyén viselkedése stimulálódik, irányt kap a megfelelő, elvárt
viselkedés irányába és megmarad a megerősített viselkedés. A motiváció egy önfejlődő
rendszer, amely hierarchikusan egymásra épülő komponensekből tevődik össze. Ez a
rendszer a külső és belső környezetével kölcsönhatásba lépve sajátos szerveződéssel,
tulajdonképpen a rendszer működésével, módosulásával, fejlődésével járul hozzá a
megfelelő funkció betöltéséhez (Nagy, 2002).
A tanulási motivációval kapcsolatos kutatások eredményeit a régebbi
szakirodalomban, főképp a nyolcvanas évek végéig, elsősorban iskolai
teljesítménymotiváció (achievement motiva tion) néven találjuk. Hagyományos
megközelítésben, legátfogóbban az iskolai eredményességre, sikerességre, a kudarcok
elkerülésére való törekvést értik rajta. A teljesítménymotiváció kutatása már az ötvenes
évek végén megindult. A tanulási motiváció új megközelítésű értelmezését, a
motívumok összegyűjtését, rendszerbe foglalását adja a már előzőekben is említett
Nagy József. (Józsa, 2000) Meghatározásában a motiváció egyidejűleg biológiai,
fiziológiai, pszichológiai, társadalmi és etikai jelenség. A kognitív képességek, amelyek
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komplex rendszerként épülnek fel, motívumrendszer jellemzi, amely alappillérei a
következők: gondolkodási motívumok, tudásszerző motívumok, tanulási és
kommunikációs motívumok.
A nevelés, oktatás alapvetően célkövető, teljesítménymotivált tevékenység. A
sikerélmény, ingerületkoncentráció valósítja meg a tanulást. Az életkor előrehaladtával
a motívumrendszer állandóan gazdagodik, bővül. Jelen tanulmány célcsoportja miatt is
csak az iskolarendszer felsőfokára járó korosztály motiváltságát érdemes említeni. A
magasabb évfolyamokon, magasabb iskolaszinten megváltozik a tanulók teljesítménye
iránti elvárás, az elérendő célok messzebbre kerülnek (a feladatok összetettségével
nehézkesebbé válik az elsajátítás), továbbá a társas kapcsolatrendszer is megváltozik.
A szociális interakció és a tanulás fokozatosan szétválik. (Józsa, 2007) Habár a
felsőoktatásban is még mindig tapasztalható a szociális környezet hatása a
tanulmányokra és az azzal kapcsolatos döntések meghozatalára. Serdülőkortól kezdve
el sem lehetne képzelni eredményes tanulást teljesítménymotiváció nélkül. A tanulási
motívumok közé a következő komponensek sorolhatók (Nagy, 2002): elsajátítási
motívum, tanulási sikervágy és kudarcfélelem, tanulási elismerésvágy, a kötődés mint
tanulási motívum, tanulási igényszint, tanulási ambíció, a tanulási gyakorlati értéke,
továbbtanulási szándék (továbbtanulási életprogram), önfejlesztési igény. Azonban már
sokkal kevesebb empirikus adatot találunk arról, hogy ezek között a motívumok között
milyen összefüggések vannak.
A diákok, egyetemisták motiválása egy olyan létfontosságú elem, amely
meghatározza a minőségi oktatás megvalósulását. Hogy honnan tudhatjuk, hogy
tanulóink motiváltak? Ennek látható, tapasztalható jelei is vannak: figyelnek, azonnal
elkezdenek dolgozni a kiosztott feladaton, kérdéseket tesznek fel, önkéntesen
válaszolnak a kérdésekre, buzgón és elégedetten dolgoznak. Alapjában véve nagyon
kicsi az esélye annak, hogy a tanulás bármely formája megvalósul, amennyiben a
hallgatók nem motiváltak állandó jelleggel. Összesítve öt olyan kulcsfontosságú
összetevő vehető számba, amelyek kihatnak a hallgatók motivációjára és motiválására:
maga a hallgató, a tanár, a tartalom (tananyag), módszer/folyamat és a környezet.
Közelebbről nézve a hallgatónak szüksége van arra, hogy az oktatás hozzáférhető,
érdekes, értékes legyen, s amelyben képességeihez mérten teljesíteni tud. A tanár jól
képzettnek kell lennie, összeszedett kell, hogy legyen az oktatási folyamatban, amelyet
felügyel; ez mellett lényeges, hogy elhivatott legyen, inspiráló és érzékeny a tanulói
megnyilvánulásokra. A tartalomnak, tananyagnak pontosnak, jól időzítettnek,
stimulálónak kell lennie, továbbá igazodnia kell a hallgató szükségleteihez. A
módszer/folyamat legyen újító, bátorító, érdekfeszítő, hasznos és eszközöket
biztosítson, amelyeket a hallgatók a mindennapi életükben alkalmazni tudnak. A
környezet elérhető, biztonságos, pozitív legyen és a lehetőségek szerint személyre
szabott és sok lehetőséget adó. A motiváció akkor a legoptimálisabb, amikor ezekkel a
motiváló tapasztalatokkal és változókkal rendszeresen találkoznak. (Williams –
Williams, 2011)
A megállapítások szerint az alapvető pszichológiai szükségletek segítésének
felismerése (autonómia segítése, alkalmasság, szaktudás és társadalmi kapcsolódás
támogatása), továbbá a konstruktív tanulási környezet különböző aspektusai (ide
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tartozhat a tanár érdeklődése, az adott tartalom jelentősége és az oktatás minősége)
összefüggésbe hozhatók az intrinzik motivációval, a külső motiváció önrendelkezési
formáival és a tanuláshoz kapcsolható érdeklődéssel. (Müller – Louw, 2003)
2. Intrinzik motiváció
Az önhatékonyság arra a tanulói megítélésre vonatkozik, hogy képesek-e egy
adott feladatot megoldani, sikeres tevékenységben részt venni. A. Bandura volt, aki az
elsők között azt állította, hogy a hallgatók, tanulók rendelkeznek olyan metakognitív
folyamtokkal és képességgel, amelyek által irányítani tudják gondolataikat és
tevékenységeiket annak fényében, hogy az milyen hatással lesz a tanulási folyamatuk
eredményeire. (Cao, 2012)
A motiváció két alaptípusát különböztethetjük meg. Az egyik típusa – amely
mindenfajta tanulási tevékenységben alapvető – a közvetlen, tárgyra irányuló, belső
indíték (primer, intrinzik motiváció), amely érdeklődésben, kíváncsiságban, a probléma
által okozott feszültségben jut kifejezésre. A másik típus a szekunder (extrinzik)
motiváció a feladattól, a tevékenység tárgyától rendszerint független külső indíték. Ilyen
a jutalom, dicséret, az érdek, a versengésben létrejövő önérvényesítés, a büntetéstől
való félelem. (Kim, 1998)
A kutatók sokáig küzdöttek (és talán még ma is küzdenek) azzal a kérdéssel,
hogy valójában vajon mi motiválja igazán a tanulókat: belső motivátorok vagy külső
motiváló erők. Fentebb már olvashattunk a kettő megkülönböztetéséről, hogy az
intrinzik motiváció egy fajta vágyat jelent azzal kapcsolatosan, hogy valamit
megtegyünk vagy elérjünk csupán azért, mert az egyén igazán ezt akarja és azért, mert
élvezi az adott tevékenységet, értéket lát benne. Az extrinzik motiváció viszont annak a
vágya, hogy megtegyünk vagy elérjünk valamit nem az adott dologból származó élvezet
kedvéért, hanem azért, mert az adott feladat elvégzése valamilyen eredményhez vezet.
Vannak, akik ehhez a felosztáshoz úgy közelítenek, mint egy fajta különbséghez, ami
az igazi motiváltság és az „elhivatottság‖ és az egyszerű figyelemfenntartás között van.
Mások nem felosztásként szemlélik a motiváció e fajtáit, hanem a motiváció
spektrumaként, hiszen szerintük bármely tevékenységet motiválhatják külső és belső
tényezők. Annak meghatározása, hogy a hallgató igazán el szeretett volna érni valamit,
vagy hogy az a valaki csak egyszerűen végigjárta a feladatmegoldáshoz szükséges
lépéseket ahhoz, hogy a megígért jutalmat megkapja, vagy hogy egy kicsit mind a kettő
szerepet játszott a cél elérésében, nagyon nehéz meghatározni. Az az eset is
fennállhat, hogy a folyamat során alakul át az extrinzik motiváció intrinzik motivációvá,
vagyis a tanulót külső jutalom vonzotta a feladathoz, de a tevékenység-, feladatvégzés
közben meglátta annak belső értékét. (Usher – Kober, 2012)
Az intrinzik motiváció több kitartást és erőfeszítést igényel a hallgatótól. Azok a tanulók,
akiket belső motiváció hajt olyan célokat is tűznek ki maguk elé, amelyek ezt a
motiváltságot táplálják; tanulási és teljesítménycélok. Pozitív összefüggést mutatott az
elsajátítási cél és annak vágya, hogy egy adott téma érthetővé váljon azzal, hogy
hatékony tanulási stratégiákat, pozitív iskolai attitűdöt alakítson ki. De ide sorolhatók
még a következő irányultságok is: a könnyebb feladatok helyett a nehezebbeket
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választják, érzékelhető képesség mutatkozik a feladatok elvégzéséhez, törődnek a
jövőbeli következményekkel, önirányítás, mély kognitív folyamatok alkalmazása,
kitartás, kezdeményezés. (Shia, 1998)
Egy tipikus tanuló bizonyos fokig mindkét féle motivációt beleviszi a tanulás
folyamataiba. Ezt bizonyítják azok a tényezők, amelyek az egyiket és másikat jellemzik
(Williams – Williams, 2011):
(a) intrinzik motivációs tényezők – részvétel (annak a vágya, hogy az egyén részese
legyen az adott tevékenységnek), kíváncsiság (többet megtudni az érdeklődési
körükről), kihívás (egy-egy téma bonyolultságának megfejtése, megértése) és társas
interakció (társas kötődések kialakítása).
(b) extrinzik motivációs tényezők – teljesítés (megfelelni a másik elvárásainak,
megtenni azt, amit a másik mondott), elismerés (nyilvános elismerés elérése),
versenyszellem, munka elkerülése (több munka elkerülése, mint ami feltétlenül
szükséges).
Azok az egyének, akiket belső motiváció vezérel, hajlamosak arra, hogy nagyra
becsüljék a tanulási folyamat információit anélkül, hogy külső jutalmat vagy
megerősítést várnának.
Robert W. White elméletét (effektancia motiváció) J. McVicker Hunt fejlesztette
tovább. Tanulmányaiban kidolgozta az intrinzik motiváció fogalmát, melyet az
információfeldolgozáshoz, a kognitív folyamatokhoz kötött. Szerinte az intrinzik
motiváció az új ingerek és a korábbi tapasztalatok, meglevő sémák közötti össze nem
illőségből keletkezik. Meggyőződése, hogy az embereknek optimális mértékű belső
feszültségre (inkongruenciára) van szükségük. Ez a megközelítés alapvetően újszerű
volt a behaviorista, külső ingerek által vezérelt motiváció-felfogáshoz képest. Hunt
feltevése szerint az intrinzik motiváció a forrása az explorációnak, a kíváncsiságnak.
A hetvenes évek közepétől fogva az intrinzik motivációnak számos értelmezése,
újraértelmezése látott napvilágot. Napjainkban – talán a legáltalánosabban
elfogadottnak mondható megfogalmazásában. Az intrinzik motiváció egy tevékenység
megkezdésére, folytatására való késztetés sokkal inkább a tevékenységben lelt
örömért, mint valamiféle cél elérése érdekében. (Józsa, 2002) Az utóbbi évek
nemzetközi kutatásait alapvetően új szemléletmód jellemzi, ugyanis a korábbi kettős
megközelítést kezdik felváltani a motívumok ötvöződésére, a különböző motívumok
egymásra ható működésének, fejlődésének integrált vizsgálatára irányuló kutatások.
Egy másik meghatározás szerint az intrinzik motivációt úgy definiálhatjuk mint (1)
részt venni egy aktivitásban, tevékenységben puszta kíváncsiságból (abból a
szükségletből fakadóan, hogy valamit tudni szeretnénk); (2) részt venni egy
tevékenységben a részvétel kedvéért és azért, hogy megoldjunk egy feladatot; (3)
annak vágya, hogy közreműködjünk valamiben. (Shia, 1998)
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D. W. Johnson 1979-ben az intrinzik motiváció pedagógiai-pszichológiai megközelítését
adta. Eszerint négy lényeges szükséglet képezi az intrinzik motiváció forrását (Kim,
1998):
(a) kompetenciamotiváció – tulajdonképpen egy fajta, a környezettel való hatékony
interakcióra vonatkozó szükséglet, amelynek az a célja és eredménye, hogy az egyén
megéli a növekedés, fejlődés élményét. Amikor ez az interakció sikeres, akkor az
egyént ez örömmel tölti el, pozitív érzés alakul ki magáról. Ez az elégedettségérzés
adja meg a további motivációt a tanulásra, így maga a tanulás és a teljesítmény is belső
megelégedettséggel jár, és ez már önmagában jutalmazó.
(b) teljesítménymotiváció – a teljesítménymotiváció egy egyszerű késztetés arra,
hogy valamit jól csináljunk, megfeleljünk egy-egy elvárásnak. Maga a tevékenység, a
feladat vagy egy-egy probléma megoldása nem a haszonért vagy a státusért történik,
hanem a „jól csinálás‖, magának a sikeres munkafolyamatnak az élvezetéért. Ennek
kapcsán két féle irány jelentkezhet: sikert elérni és/vagy kudarcot elkerülni.
(c) önmegvalósítás – az iránti szükséglet, hogy az egyén növekedjen, fejlődjön,
megpróbálja minél jobban kihasználni és hasznosítani saját képességeit, lehetőségeit.
Ez a motiváció azt az alapvető elvet, életcélt igyekszik megvalósítani, hogy az egyén
hasznos, optimális jellemzőkkel rendelkezzen önmaga és környezete boldogulásáért.
(d) az egyensúly szükséglete – ez a szükséglet mozdítja elő a kognitív fejlődést.
Piaget hangsúlyozza, hogy a kognitív fejlődésben egyfajta késztetés létezik a
környezettel való interakcióra annak érdekében, hogy a kognitív funkciók állandó
működésben legyenek. Az új ismeretek beépülése egyensúlytalanságot szül, majd az
egyén törekvése arra, hogy egyensúlyt teremtsen, létrehozza az új struktúrát. Piaget
ezen elmélete és kutatásai az aktív tanulás útján történő megértést szorgalmazzák,
amelyben az érdeklődés, a felfedezés és az induktív tanulás kerül előtérbe.
Az akadémiai intrinzik motivációt nevezhetjük az intrinzik motiváció egy külön
fajtájának, amely elengedhetetlen az egyetemi hallgatók sikeres tanulmányaihoz. A
hallgatók többsége továbbviszi, kiszélesíti az oktatás eredményeit, magát a tanulást a
mindennapi életbe. Az ilyen jellegű motiváció, amely a tanulmányokban való kitartást
tükrözi több intrinzik (belső) és extrinzik (külső) tényezőtől függhet. Általában a
hallgatók azt állítják, hogy nem rendelkeznek elegendő motivációval ahhoz, hogy az
végig kísérje őket a tanulmányaik alatt, és hogy megfelelő egyetemi karriert érjenek el.
(Shia, 1998)
A tanulmányban és felmérésben használt kérdőív azt hivatott felderíteni, értékelni, hogy
milyen a hallgatók motivációja osztálytermen belül. A kérdőív olyan állítások sorozatát
sorakoztatja fel, amelyek segíthetnek megérteni az oktatott tanulók motiváltságát.
Hosszú távon abban segíthet, hogy útmutatást adjon a hallgatóknak egyetemi
nehézségeik leküzdésében, de abban is, hogy az oktató módosítson, fejlesszen,
javítson saját stílusán, technikáin.
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3. Módszerek, eszközök, résztvevők
A felmérésben a Regina M. Shia által megszerkesztett kérdőív (Academic
Intrinsic Motivation Questionnaire ) magyarra fordított változatát használtuk. Ez a
60 állítást tartalmazó lista tulajdonképpen hat motivációs tényezőt fed le: ezekből kettő
intrinzik tényező és négy pedig extrinzik tényező. A belső motivációs tényezőkhöz
tartoznak az elsajátítási célok és a teljesítmény iránti szükséglet. A külső motivációs
tényezőkhöz tartoznak: a tekintély elvárásai (ez lehet a család, a tanár), a társak
elfogadása, hatalmi helyzethez kapcsolódó motiváció és a kudarctól való félelem. A
kérdőívben minden tényezőhöz tíz állítás tartozott.
A résztvevőknek az volt a feladata, hogy minden állítást értékeljen egy hét
pontos Likert-skálán, ahol az 1-es szám azt jelentette, hogy az adott állítás egyáltalán
nem jellemző az egyénre, míg a 7-es szám azt jelölte, hogy az adott állítás teljes
mértékben jellemző rá. A kérdőív állításait a tényezők alapján úgy állították össze, hogy
azok, akik magas pontszámmal szerepelnek az intrinzik motivációval kapcsolatos
állításokra, és alacsony pontszámmal az extrinzik állításoknál, azokat a tanulókat
magas fokú belső motiváció jellemzi. És ugyanez érvényes fordítva is.
A kérdőívet a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 134 hallgatója töltötte ki. A
felmérésben 109 nő és 25 férfi vett részt. 51 első évfolyamos, 38 második évfolyamos
és 45 harmadik évfolyamos hallgató, vagyis 85 tanító szakos és 49 óvó szakos hallgató.
A szakokat és az évfolyamokat nézve 32 tanító az első évről, 24 tanító a második évről
és 29 a harmadik évről, 19 óvóképzős az első évről, 14 a második évről és 16 hallgató
vett részt a harmadik évfolyamról.
4. Eredmények
A múltban végzett külső és belső motivációval kapcsolatos kutatások a tanulókat
három főbb akadémiai csoportba osztja (Shia, 1998): (1) azok, akik elsajátítás vagy
feladat-orientáltak, (b) azok, akik én-orientáltak, és (3) azok, akik munkakerülésorientáltak. A kérdőívben szereplő állítások ezeket a jellemzőket fejtik ki.
A tanulmányban bemutatott eredmények csak töredékei mindazoknak az
elemzéseknek és a belőlük fakadó következtetéseknek, amelyek bemutathatók
lennének a hatvan állítás analízise során. Mindegyik motivációs tényezőnél arra
törekedtünk, hogy bemutassuk a legmagasabb és a legalacsonyabb átlagot elért
állítást, ezzel is tükrözve a hallgatók motivációs fókuszait. A munka terjedelmi
megkötöttsége nem teszi lehetővé, hogy bővebb elemzéseket is közzé tegyünk.
Az elsajátítási vagy feladatorientáció azokra a hallgatókra vonatkozik, akik
csupán azért vesznek részt egy-egy tevékenységben, hogy tudásra tegyenek szert,
hogy fejlesszék képességeiket. A másik ide tartozó tényező annak a szükséglete, hogy
az egyén önmagának bizonyítson a képességeit illetően, vagyis ez a teljesítmény iránti
szükséglet. Ez a két tényező képezi a belső motivációs tényezőket.
A tekintélyt képező személytől vagy személyektől származó elvárások (a szülők vagy a
tanár tanulmányokkal kapcsolatos elvárásai), a társak elfogadása (a társaknak, a
tömegbe való beilleszkedésnek való megfelelés), a hatalmi helyzet eléréséhez
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kapcsolódó motiváció (megelégedés érzése, többlet tudásból származó fölény) és a
kudarctól való félelem (tanulással kapcsolatos feszültség érzése) tartozik a külső
motivációs tényezők közé.
4.1. Elsajátítási célok
A legtöbb pontot, vagyis a legnagyobb elért állítások: Az egyetem segít abban,
hogy értékes tudásra tegyek szert. (5,7; 12%) Szívesen töltöm az időm olvasással,
olyan dolgokkal kapcsolatosan, amelyek érdekelnek. (5,65;12%)
A felsőfokú oktatásban már más jellegű motivációval találkozhatunk, vagyis
maga az elsajátítás elérése kiemelkedő helyen áll. Azért választják az adott egyetemet,
hogy az az adott irányba vezesse őket megfelelő képesítést adva. Hallgatóink az
elsajátítási célok megvalósításához értékes tudásra kell, hogy szert tegyenek.
A legkevesebb átlagot elért állítás: A teljesítményem minősége függ az
évfolyamon belüli besorolásomtól. (3,14; 7%)
1. ábra
Elsajátítási célokhoz kapcsolódó motivációs tényező

4.2. A teljesítmény iránti szükséglet
A teljesítmény iránti szükséglettel kapcsolatos motivációs tényezőnél a
legkiemelkedőbb állítás: Elégedett vagyok magammal, amikor befejezek egy nehéz
projektumot. (6,25; 13%) Ez az állítás, és annak ténye, hogy a legtöbb pontot kapott,
tükrözi a tanulók legalapvetőbb motivációs hajtóerejét.
A hallgatókra kevésbé jellemző, hogy tudatosan terveznék a tanulás menetét,
hiszen nem érinti őket rosszul az, ha feleslegesen többet tanultak egy-egy tesztre. Az is
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megfogalmazható, hogy az önismeret lényeges mozzanat a hatékony tanulási
stratégiák használatának. A legkevesebb pontot kapott állítás:
Csalódottnak érzem magam, amikor kiderül, hogy nem lett volna szükségem annyi
tanulásra, mint amennyit tanultam egy tesztre. (3,39; 7%)
2. ábra
A teljesítmény iránti szükséglettel kapcsolatos motivációs tényező

4.3. A tekintély elvárásai
A külső motivációs tényezők közül az első. A tanulmányok és az iskolarendszer
szintjeinek előrehaladtával a tekintélyhez (szülő, tanár) fűződő elvárásoknak való
megfelelés is módosul. Ezt jól tükrözik a legnagyobb és a legkisebb átlaggal rendelkező
állítások.
Nem jelent gondot elmondani a szüleimnek, hogy rossz jegyet kaptam egy vizsgán. (5,
81; 14%)
Amikor rosszul teljesítek egy vizsgán, úgy érzem, hogy cserben hagytam a tanáromat.
(2,63; 6%)
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3. ábra
Tekintély elvárásaihoz kapcsolódó motivációs tényező

4.4. A társak elvárásai
A gyakorlatból származó tapasztalatok alapján azt gondolnánk, hogy a társak
hatása és elvárásai domináns szerepet töltenek be az egyetemi tanulmányok során;
hogy az évfolyamtársakkal való együtt tanulás meghatározó szerepet tölt be. Azonban a
kimagasló helyet tölt be az alábbi állítás: Akkor tanulok legjobban, amikor egyedül
vagyok. (5,79; 15%)
A felsőoktatás önszabályozó, önirányító, interaktív és konstruktív tanulási
formáiból fakadóan nem az osztályzatok teszik az egyént azzá, ami, továbbá nem az
évfolyamtársak határozzák meg a társas kapcsolatok lényeges részét. Ezért annyira
nem jellemző, hogy: Amikor egy vizsgán alacsony osztályzatot kapok, akkor
megpróbálom azt elrejteni mások elől. (2,26; 6%)
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4. ábra
Társak elvárásaihoz kapcsolódó motivációs tényező

4.5. Hatalmi motiváció
A legmeghatározóbb külső motiváció az, ha valamilyen módon a másikhoz, a
társakhoz hasonlítják magukat a hallgatók. Megpróbálják elhelyezni magukat a
tömegben, továbbá tudatosan megpróbálják elhelyezni magukat tudás alapján a társak
között. Valamiféle hatalmi státust jelent egy-egy vizsga sikeres letétele, mert a legtöbb
pontot kapott állítás ezt mutatja: Jó érzéssel tölt el az, ha sikerül gyorsan befejeznem
egy vizsgát. (5,64; 13%)
Érdekes módon talán az önbecsülés hiányát tükrözheti (vagy egyszerűen azt,
hogy nem tudják, nem merik pontosan felmérni a saját képességeiket), hogy a
legkisebb átlaga a Jobbnak találom a képességeimet a társaim többségénél. állítás
kapott (3,38; 8%).
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5. ábra
Hatalmi helyzethez kötődő motivációs tényező

4.6. A kudarctól való félelem
Többnyire a félelmet és a bátortalanságot mutatják a kudarctól való félelemhez
kötődő motivációs tényező állításaira adott pontok. Az állítások megfogalmazása
többnyire negatív kicsengésű, és a pontok átlagai az inkább jellemző irányba mutatnak.
A legtöbbet elért állítás: Úgy érzem, hogy a képességeim elegendőek az
osztályteremben. (5,36; 12%)
Biztató, hogy a hallgatók inkább pozitív hozzáállással közelítik meg a feladatok
megoldását. Erre utal az állítás: Amikor nehéz teszttel találom magam szemben, akkor
azt várom, hogy elbukom, minthogy jól teljesítsek. (3,78; 8%)
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6. ábra
Kudarctól való félelemhez kötődő motivációs tényező

5. Összegzés
Jelen tanulmány, illetve az alapját képező kutatás eredményeinek elemzése
sokkal szélesebb és mélyrehatóbb következtetések levonását, megfogalmazását
tennék lehetővé. Ezért itt most csak a lényegesebb mozzanatokat emeltük ki. A
tanulmánnyal, illetve a felméréssel az volt a célunk, hogy az intrinzik tanulási motivációt
kiemelve bemutassuk az egyetemi hallgatók tanulási motivációját hat motivációs
tényező mentén.
A két belső motivációs tényező (elsajátítási célok és a teljesítmény iránti szükséglet)
állításaiból levonható következtetések alapján hallgatóink tudatosan értelmezik és
irányítják tanulmányaikat. Elégedettséggel tölti el őket, amikor sikeresen teljesítenek
egy-egy projektumon, és az motiválja őket, hogy egyetemi tanulmányaik alatt
hasznosítható, értékes tudásra tesznek szert. Az elemzések másik hozadéka, hogy a
gyakorlati tapasztalatokkal ellentétben a hallgatók értékelése is azt mutatja, hogy a
felsőoktatás tanulási folyamataira már nem hatnak ki annyiban a társas viszonyok, a
másiknak való megfelelés. A hallgatók többsége legszívesebben egyedül tanul, és nem
arra törekszik, hogy tanárának vagy szüleinek eleget tegyen, továbbá az
évfolyamtársak véleménye sem annyira meghatározó, mint a korábbi tanulmányok
során.
A legkiemelkedőbb állítást, amely azt mutatja, hogy a hallgatókat inkább belső
motivációs tényezők motiválják a teljesítményhez, teljesítéshez kapcsolódó
szükségletek között találjuk. A hallgató elégedett önmagával, mert sikeresen teljesített
egy feladatot, tevékenységet. Az elégedettség érzésének elérése az, amely a
továbbiakban is motiválja tanulmányait.
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Az egyetemi hallgatók körében is megfogalmazhatjuk azt az, elméleti részben
ismertetett, állítást, miszerint tanulmányaikra alapjában véve külső és belső motiváló
hatások ötvözetei hatnak.
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Major Lenke, Horák Rita, Czékus Géza: A SZABADKAI TANÍTÓKÉPZŐ KAR
HALLGATÓINAK MOTIVÁLTSÁGA
MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR, SZABADKA, SZERBIA
lenkemajor@gmail.com, horakrita83@gmail.com, czekus.geza@gmail.com
Összefoglaló
A felsőoktatásban gyakran felmerül a kérdés, hogy milyen tényezők motiválják a
hallgatókat tanulmányaik során. A tanulók tapasztalatai, visszajelzései elengedhetetlen
információt jelentenek az egyetemek, főiskolák számára. A hallgatói motivációs
vizsgálat segítségével megismerhetjük a képzési rendszerben résztvevők igényeit,
képet kaphatunk az oktatás menetéről, és az esetleges változtatások
szükségességéről.
Tanulmányunkban egy feltáró jellegű kérdőíves felmérés eredményeiről
számolunk be, melyet a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatói
körében végeztünk el. A vizsgálat az oktatás menetének milyenségét, a hallgatók és az
oktatók motiváltságát állítja a középpontba. Lehetőséget ad továbbá a hallgatóknak
arra, hogy javaslatokat tegyenek az oktatás és a gyakorlati képzés minőségének
javítására vonatkozóan. Célunk, hogy a kutatás során kapott eredményeket beépítsük
képzéseinkbe, szolgáltatásainkba, ezáltal is javítva az oktatás színvonalát
intézményünkben.
Kulcsszavak: felsőoktatás, tanulási motiváció, oktatási rendszer, tanárképzés
THE LEARNING MOTIVATION OF THE HUNGARIAN LANGUAGE TEACHER
TRAINING FACULTY IN SUBOTICA
Abstract
Within the framework of higher education the question whether what motivates
students often rises. Students‘ feedbacks and experiences serve as valuable
information for universities and colleges. With the help of student motivational analysis
one can learn the demands of the participants in the educational processes, one can
learn regarding the educational procedures and the required changes.
This study aims to present the results and conclusions of a questionnaire survey
that was conducted among the students of the Hungarian Language Teacher Training
Faculty in Subotica. The investigation aimed to reveal the quality of the educational
process, the motivation of students as well as professors. The survey also enabled
students to offer suggestions regarding the amendments of the practical and theoretical
education. Our goal is to incorporate the results and conclusions of the survey into the
educational system, with the purpose of raising the educational quality of the institution.
Keywords: higher education, learning motivation, education system, teacher training
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1. Bevezető
1.1. A tanulási motiváció
A pedagógiában régóta közismert tény, hogy motiváció nélkül nincs tanulás,
minden cselekvés hajtóereje, energetizálója a motiváció (Masopust, 2012).
Az elmúlt évtizedekben a motivációkutatásban bekövetkezett szemléletváltásnak
köszönhetően egyre több figyelem irányul a tanulási motiváció vizsgálatára. A korábbi
elméletek a motívumokat az egyén személyes jellemzőjeként írták le, a mai vizsgálatok
viszont egyre inkább a motívumok és a környezet közötti kapcsolat fontosságára hívják
fel a figyelmet (Fejes, 2011).
A tanulási motiváció kialakítása, fenntartása és fejlesztése a tanulás egyik
legfontosabb feltétele. A tanulás megkezdésének legfontosabb tényezője a motiváció, a
belső késztetés, ami befolyásolja az egyént abban, hogy elkezdjen, vagy folytasson egy
olyan viselkedéssorozatot, amivel kitűzött céljait el kívánja érni (Horváthné Tóth‒Tóth,
2011).
A tanulási motiváció az egyén önszabályozó folyamatainak a része, amelyben a
tanuló aktív részese saját tanulási folyamatának. A motivációs tényezők közül fontosak
az érzelmi, affektív elemek (jó légkör, tanár-diák kapcsolat, stb.), a kognitív elemek,
vagyis a tudás, a felfedezés öröme, a valóság megismerése, valamint az effektív
elemek, mint az önmegvaslósítás vagy az önértékelés (Barna‒Hegedűs‒Varga, 2008).
Pedagógiai szempontból a tanulási motiváció négy szintjét különböztetjük meg
(Masopust, 2012):
(1) beépült (internalizált) motiváció: amikor a tanuló erkölcsi kötelességének érzi a
tanulást, a tanulás irányítását a belső tényezők teljesen átveszik, a külső értékelés csak
információként szolgál, hogy a kívánt követelményeket elérte-e a tanuló;
(2) belső (intrinsic) motiváció: amikor a tanuló céljai egybeesnek az iskola
követelményeivel. Ebben az esetben a tanuló kíváncsiságból, a tananyag iránti
érdeklődésből, tehát belső ösztönzésből tanul;
(3) külső (extrinsic) motiváció: amikor a tanulás valamilyen külső cél érdekében történik:
jó jegy, rossz jegy elkerülése, tanári, szülői elvárás.
(4) presztizs motiváció: amikor a siker, önérvényesítő tendenciák motiválják a tanulót.
Döntő jelentőségű az oktatási-nevelési folyamatban a tanár-diák viszony, az óra
légköre. A tanárhoz való érzelmi viszony nem csak a tanulók érzelmi életének
alakításában fontos, hanem a tanulás sikeressége szempontjából is (Masopust, 2012).
Már Fináczy Ernő 1935-ben írt munkájában is kiemeli a tanár motiváló szerepének
fontosságát: „Az oktatásban végtelenül fontos a szuggesztió. Titka abban rejlik, hogy a
gyermek nagyon sugalmazható lény. … oly mély benyomást tesz rá minden, amit
tanáránál lát és tőle hall, hogy külsőségekben is önkéntelenül hozzá idomulnak
cselekedetei.”
Felmérésünk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mi motiválja a
szabadkai Magyar Tannyelvű Kar hallgatóit a tanulásban, milyen indíttatásból íratkoztak
be az egyetemre, és milyennek találják az oktatás színvonalát, mennyire érzik magukat
motiválva tanáraik által.
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2. A felmérésről
2.1. A felmérés célja
Vizsgálatunk célja kettős volt. Elsősorban szerettünk volna képet kapni az
Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán tanuló egyetemisták tanulási
motivációjáról. Másrészt a felmérés eredményeinek bemutatásával szerettünk volna
lehetőséget adni a hallgatóknak arra, hogy elmondhassák véleményüket, jó és rossz
tapasztalataikat a karon folyó munkáról, oktatásról. Szeretnénk okulni ezekből a
véleményekből, hogy a jövőben munkánk eredményesebbé tételével, a hallgatók
igényeihez és elvárásaihoz történő igazodással kedvező irányba befolyásolhassuk
tanulási motivációjukat.
2.2. Módszer
Vizsgálatunkat kérdőíves módszerrel végeztük el. A 26 kérdést tartalmazó
kérdőívet elektronikus úton juttattuk el a hallgatóknak. A kérdéseket öt csoportba
soroltuk:
(1) a mintára vonatkozó adatok;
(2) motivációs tényezők az oktatás során;
(3) a tanárok motiváló szerepe az oktatás során;
(4) a pályaválasztás indoklása;
(5) a hallgatók véleménye, javaslatai a hatékonyabb motiváció érdekében.
2.3. Minta
A felmérésben az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának
hallgatói vettek részt. Összesen 53 hallgató töltötte ki a kérdőívet. A kitöltők között a
második és harmadik évfolyamos, valamint a már végzett hallgatók voltak többségben.
Az 53 hallgatóból 11-en (21%) óvóképzős, 42-en (79%) pedig tanítóképzősök.
Összesen 45 nő, és 8 férfi töltötte ki a kérdőívet. A mintára vonatkozó adatokat az 1-3.
ábra szemlélteti.
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1. ábra
Nemek eloszlása

2. ábra
Szak

Férfi
15%

Óvó
21%
Tanító
79%

Nő
85%

3. ábra
Évfolyam

34%

30%
23%
8%

6%
Első

Második

Harmadik

Negyedik

Végzett
hallgató

3. Az eredmények bemutatása
3.1. Motivációs tényezők az oktatás során
(1) Mely fogalom hasonlít leginkább a motiváció fogalmához? Ennél a kérdésnél
a hallgatók hat lehetőség közül választhattak. Legtöbben, 20%-uk, a pozitív hatást
jelölte meg, 18%-uk pedig a motiváció fogalma alatt azt értik, hogy képesek valamire
(pl. feladat megoldására). Az eredmények iránti szükséglet és az elégedettség fogalmát
a hallgatók 7-7%-a jelölte. Mindössze egyetlen hallgató kapcsolta össze a motivációt a
dícséret fogalmával, a jutalom fogalmára pedig egyetlen választás sem esett. A kapott
válaszokat a 4. ábra szemlélteti.
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4. ábra
A motiváció fogalma
38%

34%

13%

13%
2%

0%
eredmények iránti szükséglet
pozitív hatás

dícséretképesnek lenni valamire
elégedettség

jutalom

(2) Mi segít Önnek a legnagyobb mértékben abban, hogy motivált maradjon? A
legtöbb hallgató választása (36%) a szóbeli dícséret lehetőségére esett. A tudás
lehetőségét szintén sokan, 30%-uk emelte ki. 15%-ban az osztályzat is helyet kapott a
leginkább motiváló tényezők között. A versengés, a jutalmazás, a kritika lehetőségét
már csak 6-8%-ban választották a hallgatók. A büntetést, mint motiváló tényezőt
egyetlen hallgató sem választotta. A kapott eredményeket az 5. ábra szemlélteti.
5. ábra
Motiváló tényezők
36%
30%
15%
6%

6%

8%

kritika

versengés

0%
szóbeli
dícséret

osztályzat

jutalom

tudás

büntetés

(3) Tanulási motiváció: A kérdésre, hogy miért tanulnak, öt lehetőség közül
választhattak a hallgatók. Legtöbben, 42%-uk azért tanul, mert szeretik a tananyagot,
és szükségesnek tartják elsajátítani azt. A sikeres vizsga érdekében történő tanulást a
hallgatók 9%-a jelölte meg legfontosabb indoknak. Azt, hogy a vizsgán ne maradjanak
szégyenben, a hallgatók 2%-a tartja fontosnak. A szülők és a társak elismerésének
kivívása egyetlen válaszadó számára sem bírt motiváló erővel. A válaszokat a 6. ábra
szemlélteti.
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6. ábra
Tanulok, mert...
42

9

le kell tennem a
vizsgát

0

2

szüleimet nem
ábrándíthatom ki

nem szeretnék a
vizsgán
szégyenben
maradni

0
tetszik az, amit
tanulok, és
szeretném azt
tudni is

ha jó osztályzatot
kapok, akkor
társaim sokra
tartanak engem

(4) Egyéb motivációs tényezők az oktatás során: a következő két kérdéscsoport
esetében a hallgatóknak egy ötfokú likert skálán kellett bejelölniük, hogy mennyire
értenek egyet az adott állítással.
Az első kérdéscsoport a belső motivációs tényezőkre kérdez rá (7. ábra). A
válaszokból kiderült, hogy a hallgatók legnagyobb hányada szívesen látogatja az
előadásokat az egyetemen. 47%-uk többnyire, 32%-uk pedig teljes mértékben
egyetértett ezzel az állítással. Sajnos az előadásokat nem minden esetben tartják
érdekesnek a hallgatók. 25%-uk nagyjából egyetért ezzel az állítással, 36%-uk pedig
semleges választ adott a kérdésre. A tantárgy érdekessége és a tanulási kedv között
szoros összefüggés mutatkozik meg az eredmények alapján. A hallgatók 36%-a
többnyire, 30%-uk pedig teljes egészében egyetért azzal, hogy sokkal szívesebben
tanulnak olyan tantárgyat, amelyet érdekesnek találnak.
A belső motiváció fontos eleme az érdeklődés, amely nagyon magas arányban
jelentkezik a válaszadók körében. 42%-uk teljes mértékben egyetért azzal, hogy a
tanultak valóban érdeklik őket.
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7. ábra
Belső motivációs tényezők
1. nem értek egyet
4. többnyire egyetértek

2. többnyire nem értek egyet
5. teljes mértékben egyetértek

3. egyet is értek, meg nem is

47%
42%
36%

32%

26%

36%
30%
26%

25%

26%28%

13%
2%

6%

8%

8%

6%
0%

Az előadások gyakran
unalmasak.

2% 2%
Amit tanulok, az valóban
érdekel.

A második kérdéscsoport a külső motivációs tényezőkkel foglalkozik, mint
például az osztályzatok, és a vizsgákon nyújtott teljesítmény. A hallgatók 36%-a nem ért
egyet azzal az állítással, hogy az osztályzat nem fontos, csak az, hogy átcsússzanak a
vizsgán. Vagyis a vizsgán elért teljesítményt is fontosnak tartják. Azzal viszont 25%-uk
teljes mértékben, 25%-uk pedig többnyire egyetért, hogy a megszerzett tudás fontosabb
számukra, mint a kapott osztályzat. Ezt támasztja alá az az eredmény is, hogy
többségük nem csak a vizsga előtt tanul, hanem a szorgalmi időszakban, az előadások
alkalmával is. A válaszadók 42% viszont nem tarja szükségesnek, hogy egy-egy
témakörben jobban is elmélyedjenek, és végigolvassák a tankönyvet, inkább csak a
vizsgákra elkészített kivonatokból szeretnek tanulni. A kapott válaszokat a 8. ábra
szemlélteti.
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8. ábra
Külső motivációs tényezők
1. nem értek egyet

2. többnyire nem értek egyet

4. többnyire egyetértek

5. teljes mértékben egyetértek

3. egyet is értek, meg nem is

42%

36%

34%
25%25%
15%

21%23%
8%

13%

Az osztályzat nem
fontos, a lényeg, hogy a
vizsgát letegyem.

30%
26%
21%
19%

23%
17%
4%

2%
Az osztályzat nem
fontos, csak az, hogy
minél többet
megtanuljak.

Szinte kizárólag csak a
vizsga előtt tanulok, az
előadásokon nem.

9% 9%

Szívesebben tanulok
rövidített kivonatokból
mint tankönyvekből.

3.2 A tanárok motiváló szerepe
(1) A tanár mely jellemzői motiválják Önt a legjobban? A kérdésre három
lehetőség közül választhattak a hallgatók (9. ábra). A válaszokból az derült ki, hogy a
hallgatók 49%-át az motiválja leginkább, ha tanára igazságos és megértő. 38%-uk a
közvetlenséget és a humorérzéket tartja fontosnak, és mindössze 13%-uk gondolja,
hogy a tanárnak a tudása a leginkább motiváló tulajdonsága.
9. ábra
A tanárok kedvező tulajdonságai
49%
38%
13%

a tantárgy ismerete (tudás)humorérzék, közvetlenség
igazságosság, a hallgatók iránti megértés

(2) Motivált lennék, ha a tanárok az előadásokon… A mondat befejezésére négy
lehetőség állt rendelkezésre (10. ábra). A hallgatók 70%-a azt válaszolta, hogy a
mindennapi életből vett példák lennének rájuk a legnagyobb motiváló hatással. 15%-uk
szeretné, ha aktívabban részt vehetnének az órákon, 11%-uk pedig konkrétabb
témákról szeretne hallani az előadások során. A hallgatók mindössze 4%-a érzi úgy,
hogy a videó-anyagok használata jobban motiválná őket a tanórákon.
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10. ábra
Motiváltabb lennék, ha a tanárok az előadásokon...
70%
11%

15%

4%

konkrétabb dolgokról több példát hoznának a
beszélnének
mindennapi életből

több videó-anyagot
használnának

kevesebbet
magyarázat, több
aktivitás

(3) A tanárok motiváltsága: a következő három kérdés esetében a hallgatók az
ötfokú likert skála segítségével dönthették el, hogy mennyire értenek egyet az adott
állítással (11. ábra). A legtöbb hallgató egyetért abban, hogy motiváltsága nagyban függ
a tanár motiváltságától. 40%-uk nagyjából, 30%-uk pedig teljes egészében egyetért
ezzel az állítással. A hallgatók 23%-a nem feltétlenül ért egyet azzal, hogy a tanárok
hozzáállása unalmassá tehet egy érdekes anyagrészt, ugyanakkor 30%-uk azzal
szintén nem ért egyet, hogy a tanárok motivációs képessége elegendő lehet ahhoz,
hogy érdekessé tegyen egy unalmas anyagrészt. Az utóbbi két kérdésre a hallgatók
többsége semleges választ adott.
11. ábra
Tanári motiváció
1. nem értek egyet

2. többnyire nem értek egyet

3. egyet is értek, meg nem is

4. többnyire egyetértek

5. teljes mértékben egyetértek
40%

17%
30%

23%

19%
4% 8%
Motiváltságom a tanár
motiváltságától függ.

30%
25%

8%

28%

A tanárok általában a
legérdekesebb anyagrészt is
unalmassá tudják tenni.

4%

40%
19% 8%

A tanárok általában a
legunalmasabb anyagrészt is
érdekessé tudják tenni.

3.3. A pályaválasztás indoklása
A következőkben arra kerestük a választ, hogy mi motiválta a hallgatókat arra,
hogy a tanítóképzőbe íratkozzanak. A válaszadóknak likert skálán kellett rangsorolniuk
a felvetett lehetőségeket. Kiderült, hogy a hallgatók 77%-a teljes mértékben egyetért
azzal, hogy azért jelentkezett erre az egyetemre, mert a pedagógusi pályára szeretne
lépni. 13%-uk többnyire egyetért ezzel, és mindössze 6%-uk válaszolta, hogy
egyáltalán nem ért egyet a válaszlehetőséggel. A válaszadók 94%-a teljes mértékben, a
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fennmaradó 6%-uk pedig többnyire cáfolja azt a feltevést, hogy csak azért íratkoztak
tanítóképzőbe, mert más helyre nem vették fel őket. A magyar nyelven folyó képzés
már erősebb motiváló hatással bír. A hallgatók 25%-a többnyire, 8%-a pedig teljes
mértékben ebből az indokból íratkozott be az egyetemre. A hallgatók 30%-a egyáltalán
nem ért egyet ezzel a feltevéssel, 28%-uk pedig semleges választ adott a kérdésre. Az
eredményeket a 12. ábra szemlélti.
12. ábra
Azért jelentkeztem erre az egyetemre, mert...
1. nem értek egyet

2. többnyire nem értek egyet

3. egyet is értek, meg nem is

4. többnyire egyetértek

5. teljes mértékben egyetértek
94%
77%
30%
6% 0% 4%

13%

óvodapedagógus/tanító
szeretnék lenni.

6% 0% 0% 0%
máshová nem sikerült bejutnom.

28% 25%
9%

8%

itt magyar nyelven folyik a
képzés.

3.4. A hallgatók véleménye, javaslatai
Vizsgálatunk során fontosnak tartottuk lehetőséget biztosítani a hallgatóknak,
hogy elmondhassák véleményüket, javaslataikat az egyetemen folyó munkával
kapcsolatban. Mivel kérdőívünk anonim volt, így hallgatóink bátran hangot adhattak
véleményüknek, melyeket igyekszünk meghallgatni, tanácsaikat pedig megfogadni.
(1) Mit javasol, hogyan lehetne eredményesebben motiválni a hallgatókat az
előadások illetve a gyakorlatok sikeresebbé tételére? Az első nyílt végű kérdésre kapott
válaszokat tíz kategóriába soroltuk be. Az egyes kategóriák részletes elemzése mellett
igyekeztünk példákat is bemutatni a hallgatók válaszaiból. A kapott eredményeket a 13.
ábra szemlélteti.
(a) gyakorlati példák: a hallgatók döntő többsége, 27%-uk szeretné, ha az
oktatás során sokkal több életszerű, gyakorlati példát mutatnának nekik, amelyeket a
későbbiekben, hivatásuk gyakorlása közben is fel tudnak majd használni. Véleményük
szerint sokkal nagyobb egyensúlyt kellene teremteni az elméleti és gyakorlati ismeretek
oktatása között.
- „Az iskolai dokumentáció (napló, bizonyítvány, szóbeli értékelő…) vezetését soha
senki sem említette. Ezt hiányoltam a képzés során.”
(b) a hallgatók tisztelete: a vélemények 15 %-a arra vonatkozik, hogy a hallgatók
számára problémát jelent a méltatlan viszonyulás, a hallgatók megszégyenítése a
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tanárok részéről. A mindkét irányban jelen lévő tiszteletadás alapvető feltétele a jól
működő oktató-nevelő munkának.
- „… a hallgató társa legyen a tanárnak, és ne alattvalója.”
- „… egyetemünkön, ahol azt tanuljuk, hogy a tanulókat nem szabad megszégyeníteni,
megengedhetetlen, hogy éppen ez történjen.”
- „A hallgató motiváltsága sokszor a tanár iránti tiszteletén múlik.”
(c) sokkal több gyakorlat: hallgatók 12%-a nagyon fontos problémának tartja,
hogy a négyéves képzés alatt nincs elég lehetőségük a gyerekekkel történő
foglalkozásra, a gyakorlati munkára. Intenzív, valódi tanításra csak a vizsgaórák során,
illetve a negyedik év végén nyílik lehetőségük. Ez elmondhatatlanul kevés olyan
szakemberek képzése esetében, akik gyerekek nevelésével foglalkoznak majd
hivatásuk gyakorlása során.
- „Az általános iskolákban zajló gyakorlatok számát növelném, jó lenne, ha a gyakorló
iskolákban nem vendégként vennénk részt, hanem a mindennapi munkában, a
szervezeti dolgokba is betekintést nyernénk.”
(d) barátságos légkör: a hallgatók 12%-a vélekedik úgy, hogy szükségük lenne
olyan tanárokra, akikhez szabadon fordulhatnak problémáikkal, legyen szó magánéleti
vagy az oktatáshoz kapcsolódó kérdésről. Ugyancsak szükségük lenne arra, hogy a
Tanulmányi Osztályon vagy a Könyvtárban dolgozók segítőkészebbek legyenek. Sok
hallgató tette szóvá, hogy az egyetem légköre sokkal ridegebbé vált az utóbbi időben,
és szeretnék, ha ez változna a jövőben.
- „… ha egy kicsit visszakapnánk azt az egyetemet, ami néhány évvel ezelőtt volt,
sokkal lelkesebbé tenné a hallgatókat.”
- „… a könyvtárba sem járnak a hallgatók úgy, mint régen, a hangulata más lett…”
(e) következetesség: a hallgatók 8%-a szerint szükség lenne arra, hogy a
tanárok következetesek legyenek a hallgatókkal, legyen szó munkájuk elismeréséről
(például TDK-s szereplés értékelése) vagy büntetésről (pl. szankciók betartása a
megengedett három hiányzást követően).
(f) több segédeszköz, IKT használata: a javaslatok 8%-a vonatkozott arra, hogy a
tanárok használhatnának sokkal több segédeszközt, IKT-s eszközt előadásaik során.
(g) lényegretörő feladatok: a hallgatók 6%-a véli úgy, hogy helyesebb lenne, ha
néhány tananyag, feladat jobban kapcsolódna a szakmai kérdésekhez, több alkalmat
adnának a gyakorlásra, így nem csak felesleges időtöltésként élnék meg azokat. Más
tantárgyak esetében pedig kevésnek tartják az egy szemesztert, és szívesebben
hallgatnának több órát.
- “Sok a felesleges, megterhelő feladat (pl. képzőművészeti feladatok, herbárium,
kézzel írandó dolgozatok), amelyek fejlesztőek ugyan bizonyos szinten, de rendkívül
időigényesek, miközben az igazán fontos dolgokra (pl. óralátogatás, óraszimuláció)
kevesebb idő jut.
(h) egységes követelmények: A hallgatók 4%-a szerint célravezető lenne, ha az
egyes tantárgyakon belül egységes követelményeket fogalmaznának meg a tanárok
(például a plusszpontok gyűjtése, vagy az óravázlatok megírására vonatkozó tartalmi és
formai követelmények).
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(i) egyéni igények figyelembe vétele: a válaszadók 4%-a szerint fontos lenne,
hogy az egyetemen folyó oktatás valamilyen szinten igazodjon a hallgatókhoz, hogy a
tanárok odafigyeljenek az egyéni igényekre és a tanítóképzés által támasztott
követelményekre.
- „… az egyetemen folyó munka sokkal hatékonyabbá válna, ha minden tanár úgy állna
hozzá a kurzusaihoz, hogy szem előtt tartja azt a tényt, hogy leendő tanítókat/óvókat
képez.”
- „…nem akartam tanító lenni, de a családi helyzet arra "kényszerített", hogy
szülővárosomban válasszak egyetemet. A tanári karból ketten elérték azt, hogy a
kényszerhelyzet ellenére is megtaláljam azt a motivációt, amiért érdemes volt befejezni
az egyetemet. … A pedagógusok feladata, hogy többet beszélgessenek a hallgatóikkal,
felmérjék azok belső és külső motivációját, és arra építsék a további lehetőségeket.”
(j) a tanárok hozzáállása: a hallgatók 4%-a tartja úgy, hogy a tanároknak nem
csak a diákokhoz, de az oktatott tárgyhoz való hozzáállása is nagyon fontos tényezője a
motivációnak. Minden egyetemen, de különösen egy tanítóképzőben nagyon fontos az
oktatók, pedagógusok példamutató magatartása.
- „…nagyban befolyásolja a diákok hangulatát, ha például a tanár több alkalommal is
késik az órájáról, szétszórt, ide-oda kapkod a témakörök között, nem tudja, mit adott elő
az azt megelőző órán…”
13. ábra
A hallgatók véleménye a hatékonyabb motivációról
a. gyakorlati példák

27%

b. a hallgatók tisztelete

15%

c. sokkal több gyakorlat

12%

d. barátságos légkör

12%

e. következetesség

8%

f. több segédeszköz, IKT használata

8%

g. lényegretörő feladatok

6%

h. egységes követelmények

4%

i. egyéni igények figyelembe vétele

4%

j. a tanárok hozzáállása

4%

(2) Mit javasol, hogyan lehetne motiválni a hallgatókat a negyedik évfolyamon,
hogy még jobb órákat/foglalkozásokat tartsanak? A második nyílt végű kérdésre
érkezett válaszokat 3 fontosabb kategóriába soroltuk (14. ábra). Az egyes kategóriákon
belül többféle vélemény bemutatására kerül sor. Néhány hallgató véleményét szó
szerint is idézzük. Mindegyik ötlet és javaslat megszívlelendő, és a lehetőségekhez
mérten beépítjük majd őket a negyedéves vizsgaórák menetébe és a képzés egészébe.
(a) A hallgatók felkészítése a vizsgaórákra: a hallgatók többsége, 42%-uk, a
legfontosabb motiváló tényezőnek azt tartaná a színvonalasabb módszertan órák
tartása érdekében, ha már az első három tanévben is alapos felkészítést kapnának
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ehhez. Többek között javasolták az alsó tagozatos tananyagok előzetes, több
szempontból történő feldolgozását, vagy próbaórák megtartását, ahol nem kapnának
osztályzatot, így kevesebb teher nehezedne rájuk az első „szárnypróbálgatások‖
közben. Az ötletek között szerepelt, hogy már az első évtől el kellene kezdeni gyűjteni a
majdani vizsgaórákon felhasználható ötleteket, eszközöket, és igényelnék a magasabb
színvonalú, a gyakorlatokra jobban felkészítő elméleti órákat is.
- „… nekem például sokat segített volna, ha egy-egy témakört, akár a tankönyvből,
közösen feldolgozunk. … Így egy ötletbörze alakulhat ki, egymást jobban motiválhatják
a hallgatók.”
- „A negyedik évet megelőző három év kell(ene), hogy alapos felkészítésként
szolgáljon.”
- „Az idei harmadik év során több negyedikesek által megtartott foglalkozásra is
ellátogattunk, ami nagyon fontos és jó tapasztalat volt, és jó motiváció is arra, hogy
majd mi is igyekezzünk minél jobb foglalkozásokat tartani.”
(b) Az egyetem/oktatók által biztosított feltételek: a javaslatok 35%-a az oktatók
és az egyetem által biztosított feltételek kedvezőbbé tételére irányult. A hallgatók
szeretnék, ha a tanárok több konzultációs lehetőséget biztosítanának számukra a
vizsgaórák megtartása előtt, illetve több szakirodalommal, segédanyaggal
szolgálnának, és az órákon felhasznált taneszközök beszerzéséhez is szükségük lenne
az egyetem támogatására. Igényelnék a rugalmasabb órarend bevezetését, mert a
negyedik éven az időhiány a legnagyobb probléma, amit le kell küzdeniük. Évek óta
fennálló probléma, hogy a negyedikes csoportok rivalizálnak egymással, ami hátráltatja
munkájukat. Ezen probléma megoldásában is szívesen vennék tanáraik segítségét.
- „… A negyedik évfolyamon nem a motiválással, hanem az időkorlátok leküzdésével
van gondja a hallgatóknak.”
- „Elsősorban olyan kollektívát kellene kialakítani, akik segítik egymást és tanulnak
egymástól, nem pedig irígyek, és bántják egymást az értékelésen.”
- „Szükségesnek tartanék közös játékdélutánokat, ahol nevetés és beszélgetés mellett
tanórán alkalmazható játékokat játszhatnának, problémamegoldó vagy szituációs
feladatokat oldhatnának meg a hallgatók, vagy megoszthatnák egymással élményeiket.”
(c) A vizsgaórák értékelése: a hallgatók 23%-a szívesen venné, ha tanáraik
változtatnának a vizsgaórák értékelő rendszerén. Javasolják, hogy az értékelés mindig
csak az adott órára vonatkozzon, és ne befolyásolják az előző órákon elkövetett hibák.
Természetesen igénylik munkájuk méltatását, de az építő jellegű kritika formájában, és
nem a lejárató, diákok előtt megszégyenítő bírálatokat. Többen is hangot adtak annak a
véleménynek, hogy feleslegesnek tartják a túl sok látványos szemléltetőeszköz
alkalmazását a vizsgaórákon, mivel azok nem feltétlenül javítják az óra minőségét.
A hallgatók hangot adtak annak a véleménynek is, hogy azok a hallgatótársaik, akik
nem teljes odaadással végzik a munkájukat negyedik éven, és csak ún. „megúszós‖
órákat tartanak, nem érdemlik meg pedagógusi diplomájukat. Ezért maximálisan
egyetértenek a magasabb elvárásokkal, és a vizsgaórák színvonalának emelésével.
A hallgatók felvetették, hogy az egyetem készíthetne egy rangsort a legjobban teljesítő,
leginkább rátermett diákokról, ezáltal referenciát teremtve az iskolák, és leendő
munkaadóik felé.
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- „… a csili-vili, túl sok interaktív megoldást tartalmazó órák szépek, de nem biztos,
hogy pont ezek maradnak meg a tanulókban.”
- „ Felháborító lenne, ha olyanok is kaphatnának diplomát, akik végigbukdácsolták az
eddigi éveket, megúszták a vizsgákat átmenő jeggyel, de negyedikben már nem kapnak
reális osztályzatot, mert úgyis végzősök.”
- „… Fontos a kritika és a hallgatók őszinte véleményezése egy-egy megtartott óra után.
Ezekből lehet igazán okulni és gyarapodni. Akár pozitív, akár negatív a kritika, legyen
igazságos és jogos, ne pedig kötekedő, a kákán is csomót kereső. … a hallgató
véleményt vár tanárától a munkájával, teljesítményével kapcsolatban, hogy ezáltal is
bővítse tudását, és javítson esetleges hibáin.”
14. ábra
Motivációs lehetőségek a negyedéves gyakorlatok színvonalának
növelésére
42%
35%
23%

A hallgatók felkészítése a
vizsgaórákra

Az egyetem/oktatók által
biztosított feltételek

A vizsgaórák értékelése

4. Összegzés
Munkánk során a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatóinak
tanulási motivációját vizsgáltuk. Az eredmények rámutatnak a hallgatók külső és belső
motivációjának jellemzőire, az egyetemen folyó oktatásról alkotott nézeteikre,
hozzáállásukra.
Diákjaink többsége egyfajta pozitív hatásként értelmezi a motivációt. Leginkább a
szóbeli dícséret és a megszerezhető tudás lehetősége ösztönzi őket a kiváló
teljesítményre. A hallgatók döntő többségét érdekli mindaz, amit tanulnak, és szívesen
látogatják a számukra szerethető, és általuk fontosnak ítélt előadásokat. Igyekeznek jó
eredményeket elérni, bár többségük előbbre tartja a megszerzett tudást, mint a magas
osztályzatokat.
Hallgatóink leginkább az igazságos és megértő tanárok hatására érzik magukat
motiváltnak. Igénylik a mindennapi életből vett példákat, és azt, hogy tanáraik lelkesen
álljanak hozzá a tanításhoz.
A legtöbb hallgató azért tanul intézményünkben, mert valóban pedagógus
szeretne lenni, és gyerekekkel szeretne foglalkozni, nem pedig a külső körülmények
kényszerítették őket erre a pályára.
Az intézményünkben folyó oktatás színvonaláról, jellemzőiről őszinte, és méltán
jogos véleményüknek adtak hangot a vizsgálatban résztvevő hallgatók. Építő jellegű
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kritikáik, ötletes javaslataik, tanácsaik megértő fülekre találtak, és a jövőben igyekezni
fogunk megfelelni a hallgatók elvárásainak és véleményének, hiszen tanáraikként az ő
javukat és fejlődésüket kell szolgálnunk.
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Major Lenke: A SZABADKAI TANÍTÓKÉPZŐS HALLGATÓK KÖRNYEZETTUDATOS
MAGATARTÁSRA TÖRTÉNŐ MOTIVÁLTSÁGA
MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR, SZABADKA, SZERBIA,
lenkemajor@gmail.com
Összefoglaló
A környezeti problémák felismerése, okainak megértése még nem elegendő, a
problémák megoldásához annak érdekében tenni akaró, elkötelezett, környezettudatos
állampolgárokra van szükség. A környezeti nevelés alapvető célkitűzése, hogy a
társadalom és a természet fenntarthatósága céljából kialakítsa az emberek
környezettudatos magatartását.
A környezettudatosságot olyan magatartásformaként lehet definiálni, amely az
egyén vagy a szervezet felelős és aktív szerepvállalásán alapul a környezeti problémák
megoldásával kapcsolatosan. Lényegében a cselekvések minőségi jelzője, jellemzője.
A környezet tágabb értelmezése szerint a természeti környezeten túl ide értve a
társadalmi viszonyokat és a gazdasági érdekeket is, a környezettudatosság a
fenntarthatóság megvalósítását megalapozó magatartásforma. A környezeti tudatosság
egy olyan életviteli sajátosságot jelöl, amely keretében az emberek odafigyelnek a
mindennapos környezeti szokásaikra. Ez az állandó odafigyelés, tudatosság elsősorban
attitűdök és érzelmi viszonyulások bázisán nyugszik.
2013. márciusában a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar negyedéves
hallgatói egy kéthetes, intenzív környezeti nevelési program vgrehajtásában vettek
részt. A program elsődleges célja a tanítóképzős hallgatók és a programban résztvevő
alsó tagozatos gyerekek környezeti attitűdének együttes fejlesztése volt.
A kutatás jelen szakaszában a hallgatóknál mért, a környezeti nevelési program
kidolgozása és megvalósítása előtti, elsődleges állapotok felmérése során kapott
végleges eredményeket mutatom be, a kísérleti és a kontrol csoportra vonatkozóan.
Az eredmények alapján elmondható, hogy a vizsgált hallgatók általános környezeti
attitűdje pozitív. A viselkedésben megnyilvánuló viszonyulásuk viszont jelentős
mértékben negatívabb, mint a környezettel szembeni érzelmi viszonyulásuk.
Ezen eredmények ismeretében a környezeti nevelés során törekednünk kell,
hogy a hallgatókat megfelelően motiváljuk arra, hogy megismerjék, és éljenek is a
környezet megóvását célzó cselekvési lehetőségeikkel.
Kulcsszavak: környezeti
hallgatók, attitűdfejlesztés

nevelés,

környezettudatos

magatartás,

tanítóképzős
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THE MOTIVATION OF ECO-FRIENDLY BEHAVIOR OF TEACHER TRAINING
STUDENTS IN SUBOTICA
Abstract
The realization of environmental problems and the understanding of their causes
is not enough for their solution. The need for committed, eco-friendly active citizens is
more urgent than ever before. The basic goal of Environmental education is to form
eco-friendly behavior among people for the sake of sustainable society and nature.
One could define environment consciousness as a form of behavior which manifests in
a person‘s or organization‘s active and responsible participation in the solution of
environmental problems. Generally, it covers the qualitative features of such activities.
According to the wider interpretation not only natural environment but social relations
and economic interest are also related when discussing the founding behavior of
environment consciousness for the sake of sustainability. Environment consciousness is
a feature of one‘s lifestyle within the frame of which citizens pay attention to their
everyday environmental habits. This continuous attention, consciousness is primarily
based on attitudes and emotional relations.
In March, 2013 the 4th-year-student of the Hungarian Language Teacher Training
Faculty in Subotica participated in a two-week-long, intensive environmental education
program. Its primary purpose was to develop the environmental attitudes of lower grade
primary school children under the guidance of pre-service teachers.
In the present phase of the research I intend to present the primary state of the
data regarding the experimental and control students before the development and
realization of the environmental education program.
On the basis of the results one can conclude that the students who participated
in the research have a positive general attitude towards environment. The relations
manifested in their behavior however are negative in comparison with their emotional
relations towards their environment.
In view of such result when teaching Environment education one needs to motivate
students to get to know their environment and lead their lives with activities that protect
their environment.
Keywords: Environmental Education, eco-friendly behavior, teacher training students,
attitude development

1. Introduction
The 1992 Rio de Janeiro conference has come to the conclusion that children
play a crucial role in the development of sustainable environment. Positive attitudes
towards the environment can be successfully implemented in one‘s childhood therefore
the environmental education of children proves to be of high importance on behalf of the
future (Kopnina, 2011). Thus, the goals and roles of the subject Environment Education
369

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

can be most effectively incorporated into primary school education (Niklanović és
Miljanović, 2008).
The purpose of Environment Education is to contribute to the balance
maintenance between humans and environment with the means of pedagogy. This goal
can be only achieved if Environment Education not only transfers knowledge, but also
develops the artistic skills and abilities required for the solution of environmental
problems, while the emotional relationship towards the environment is also positively
influenced (Fűzné Kószó, 2002).
In order to achieve the main goals of Environment Education, i.e. educate
children to become environment-conscious, to facilitate searches for various resolutions
that serve sustainability as well as children who are able to develop continuously, the
educational program of the subject needs to be highly motivating, it requires to ensure
free activities that provide positive experiences, but also enable children to develop their
skills of problem resolution (Nagy C., 2008; Carleton-Hug és Hug, 2010; GrodzińskaJurczak, Bartosiewicz, Twardowska és Ballantyne, 2004; Monroe, 2010).
2. Research introduction
During the present research an environment education program has been
planned and developed by students of the Hungarian Language Teacher Training
Faculty in Subotica. Its target group was the pupils of lower grade primary school. The
primary goal of the environment education program is to develop pupils‘ as well as preservice teachers‘ responsibility towards their environment.
The two basic elements of the research are program development and its
realization. Within the research‘s framework, in total 5 surveys have been conducted
among university students and primary school pupils. The environment education
program was developed in the first semester of the academic year 2012-2013. The
program was developed by the students of the Hungarian Language Teacher Training
Faculty. Two surveys were conducted among the university students before and after
the educational program development with the purpose of testing the influence of the
program development processes on students‘ environmental attitudes. Among the
participating students one additional survey was also conducted during the second
semester of the academic year 2012-2013 after the accomplishment of the program.
The primary school pupils were also tested twice, before and after the program
accomplishment. The survey schedule is demonstrated in Table 1.
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Figure 1
Survey schedule
First semester of academic year 20122013
8 October
15 October
17
2012
2012 - 10
December
December
2012
2012
First
Program
Second
survey:
development
survey:
Students,
Students,
preliminary
effect
conditions
analysis

Second semester of academic year
2012-2013
4 March
11 March
26 March
2013 2013 2013 5 March
23 March
27 March
2013
2013
2013
First
Program
Second
survey:
realization
survey:
Pupils,
Pupils,
preliminary
effect
conditions
analysis
Third
survey:
Students,
effect
analysis

2.1. Research goal
The purpose of the present study is to introduce the preliminary environmental
attitudes of students, i.e. to present the survey results which were gathered before the
realization of the educational program.
2.2. Sample
The research participants can be divided into two groups:
(1) Experimental group: University of Novi Sad, Hungarian Language Teacher Training
Faculty, Subotica, 4th-grade pre-service teachers (N=14).
(2) Control group: University of Novi Sad, Hungarian Language Teacher Training
Faculty, Subotica, 4th-grade pre-service kindergarten teachers (N=11).
2.3. Methodology
The CHEAKS (Children‘s Environmental Attitude and Knowledge Scale) served
the basis for the analysis of environmental attitudes. The questionnaire consisted of the
following elements:
(1) Survey participants‘ social background (e.g. age, parents‘ educational background,
scholastic record, etc.)
(2) 5 point Likert-scale consisting of 48 items including the following:
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a. 24 questions regarding the environmental attitudes of the survey participants
b. 15 questions regarding the factors that endanger the environment
c. 5 questions regarding the reasons of environmental pollution
d. 4 questions regarding the factors the influence the subjects‘ environment
consciousness
(3) The survey participants were required to list environmental and nature protective
activities that reduce environmental pollution.
(4) 26 multiple choice items were used to test the participants‘ ecological literacy
(5) 21 items in the form of Likert-scale aimed to reveal the environmental attitudes of the
subjects.
The present study analyzes the first three parts of the questionnaire: the social
background of the participants (1), the environmental attitudes of the participants (2),
the list of possibilities and activities to reduce environmental pollution (3). The ecological
literacy (4) and the people who influence one‘s environmental thinking (5) are not
discussed in the present study.
3. Results
3.1. The participants‘ social background
(1) Age:
- Experimental group (N=14): the participants‘ age ranges from 21 to 24. Age average:
22.36 years.
- Control group (N=11): the minimum age is 21, maximum is 23. Age average: 22.00
years.
Table 1.
Age
Group

N

Minimum

Maximum

Mean

Experimental
Control

14
11

21
21

24
23

22,36
22,00

Std.
deviation
0,92
0,32

(2) Sex:
- Experimental group (N=14): the 7.1% of the participants were men (1 person), 92.9%
(13 people) were women.
- Control group (N=11): the 9.1% of the participants were men (1 person), 90.9% (10
people) were women.
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Table 2.
Sex
Group
Frequency
Experimental Males
1
Females
13
Total
14
Control
Males
1
Females
10
Total
11

%
7,1
92,9
100
9,1
90,9
100

(3) Parents‘ scholarly background:
- Experimental group (N=14): regarding the fathers‘ highest educational level, in 71.4%
of the cases it was secondary school. In 57.1% of the cases the mothers‘ highest
educational level was secondary school.
- Control group (N=11): in the control groups‘ case, similarly to the previous group, the
parents‘ highest educational level is mostly secondary school, as for the fathers‘ ratio
57.1%, as for the mothers‘ 54.5%.
Table 3.
Parents‟ scholarly background
Experimental
group (N=14)
Father‘s highest
level of education

Mother‘s highest
level of education

a. Primary school
b.
Secondary
school
c.
College/university
a. Primary school
b.
Secondary
school
c.
College/university

14,3%
71,4%

Control
group
(N=11)
36,4%
45,5%

14,3%

18,2%

14,3%
57,1%

27,3%
54,5%

28,6%

18,2%

(4) Place of residence:
- Experimental group (N=14): the subjects‘ 64.3% lives in villages.
- Control group (N=11): the control group‘s 45.5% lives in villages.
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Table 4.
Place of residence

a. Village
b. Municipal town
c. Town

Experimental
group (N=14)
64,3%
21,4%
14,3%

Control group
(N=11)
45,5%
27,3%
27,3%

(5) The families‘ social background
- Experimental group (N=14): the majority of the subjects live in households of four
members (50%), the financial status of the families, according to the majority of the
subjects, is average (71.4%).
- Control group (N=11): the majority of the control group‘s subjects also live in fourmember households (54.5%), their financial status is average according to the 81.8% of
the subjects.
Table 5.
The families‟ social background

Subjects who
live in one
household
The
households‘
financial status

2 people
3 people
4 people
5 people
a. Bad
b.
Average
c. Good

Experimental
group (N=14)
0%
28,6%
50,0%
21,4%
14,3%
71,4%

Control
group (N=11)
9,1%
18,2%
54,5%
18,2%
9,1%
81,8%

14,3%

9,1%

(6) Scholarly records
- Experimental group (N=14): the average of the students scholarly records was 8.40.
The minimum was 7.75, while the maximum 9.80.
- Control group (N=11): regarding the control group, their average of scholarly records
was 8.20. The minimum was 7.50, the maximum 9.00.
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Table 6.
Scholarly records
Group

N

Maximum

Mean

14

Minimu
m
7,75

9,80

8,40

Std.
deviation
0,50

Experimen
tal
Control

11

7,50

9,00

8,20

0,45

3.1. The environmental attitudes of the students
The next section of the questionnaire consisted of 24 items which were designed to
reveal the environmental attitudes of the students. The questions targeted at learning
the students‘ attitudes regarding ordinary environment topics, animals, plants, water,
energy and waste, as well as their emotional and behavioral relation to the environment.
The students‘ environmental attitudes were analyzed on the basis of values listed in
Table 7.
The analysis of the data reveals that the subjects (either the experimental or the
control group) have positive attitudes towards the environment. The members of the
experimental group are mostly interested in issues such as plants and animals, and less
interested in the issue of energy. The control group proves to show interest in the issues
of plants and water, while showed less interest in the issues of animals.
Table 7.
Values
Subject to measurement
ENVIRONMENTAL
TOPICS
EMOTIONAL AND
BEHAVIORAL ATTITUDE
TOTAL
ENVIRONMENTAL
ATTITUDE

Minimum
value
4

Neutral value
12

Maximum
value
20

12

36

60

24

72

120

Concerning the emotional and behavioral attitudes both the experimental and
control groups showed positive values and the ratio of their answers was also equal.
The emotional motivation of both groups is high, however behaviors on behalf of
environmental protection proves to be poor among the students. Thus, on the basis of
the results, it can be seen that Environment Education needs to enlighten students
regarding the activities that they can perform on behalf of the environment.
The total environmental attitude scale of the results concerning both groups is highly
above the neutral value, i.e. is in the positive value range. The data analysis of the two
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groups is demonstrated in Table 8. (in descending order taking into consideration the
experimental group‘s results).
Table 8.
The environmental attitudes of the students

ATTITUDE SCALES
PLANTS
WASTE
WATER
ANIMALS
ORDINARY
ENERGY
BEHAVIOR
EMOTION
TOTAL ATTITUDE
SCALE

Experimental group
Control group
(N=14)
(N=11)
Mean (Std. deviation) Mean
(Std.
deviation)
17,14
(3,74)
17,73
(3,06)
16,99
(3,45)
17,00
(3,71)
16,22
(5,24)
17,64
(3,38)
15,64
(4,35)
14,91
(5,02)
14,92
(3,91)
15,18
(3,65)
14,21
(4,94)
16,00
(3,52)
45,14
(14,94)
46,73
(12,36)
50,00
(10,82)
51,73
(9,98)
95,14
(25,76)
98,45
(22,35)

3.2. The analysis of students‘ views upon the factors that endanger the environment
The following section of the questionnaire (48 item Likert-scale) aimed to reveal
the factors that students believe are dangerous for the environment. Table 9. shows the
results of students‘ opinions upon the factors that pollute the environment. On a scale
from one to five, one means that the activity does not pollute the air, while five means
that the activity in question highly pollutes the environment. The various factors are
listed in the order of dangerousness on the basis of the students‘ judgment.
The table shows that both the experimental and control groups consider air pollution to
be the most dangerous, while nature protection to be the least dangerous activity.
Regarding the judgment of the other factors, differences can be noticed between the
two groups‘ opinions. Water pollution, over-population or street pollution is considered
to be more dangerous according to the control group in comparison to the experimental
group.
Besides, similarly to the survey conducted by Attila Varga in 2004 it can be
concluded that students believe that air pollution is the most harmful, however at the
same time, they do not believe that the main sources of air pollution, such as traffic,
industry, smoking are so pollutant (Varga, 2004). One can assume that students do not
sense correctly the cause-effect relationship regarding environmental pollution. Thus,
they are aware of the air pollution, however they are not aware of their main causes
(Major, 2013).
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Table 9.
The evaluation of factors that pollute the environment

ENDANGERING
FACTORS
Environment protection
Agricultures
Water power station
Mining
Water pollution
Traffic
Over population
Soil erosion
Nuclear power station
Industry
Acid rain
Street waste
Smoking
Deforestation
Air pollution

Experimental group
(N=14)
Mean
(Std.
deviation)
1,64
(1,08)
2,64
(0,92)
3,50
(0,94)
3,57
(1,01)
3,71
(1,68)
3,79
(0,97)
3,93
(1,07)
3,93
(0,99)
4,14
(1,23)
4,21
(0,97)
4,29
(1,13)
4,29
(1,32)
4,43
(0,64)
4,43
(1,08)
4,64
(0,63)

Control group
(N=11)
Mean
(Std.
deviation)
1,27
(0,46)
2,82
(1,53)
3,45
(0,82)
3,73
(0,64)
4,55
(0,93)
4,18
(0,60)
4,27
(1,19)
3,91
(1,04)
4,55
(0,68)
4,45
(0,68)
4,18
(0,75)
4,82
(0,40)
4,55
(0,68)
4,27
(1,27)
4,91
(0,30)

3.3. The analysis of views regarding the reasons of environmental pollution
The following five factors refer to the causes of environmental pollution. The
causes were ranked on a five-tone scale by the students. Value one means that the
cause in question is not so relevant while value five means that the cause in question is
a cause of environmental pollution.
On the basis of the answers, students believe that primarily humans and their
selfish behavior can be blamed for environmental pollution. The experimental group
considered purposeful pollution, while the control group high living standards (i.e.
overconsumption) to be the second reason for environmental pollution. Both groups
agreed that only adults cause pollution (Table 10).

377

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

Table 10.
The reasons of environmental pollution

THE REASONS OF
ENVIRONMENTAL POLLUTION
Selfishness of humans
Purposeful pollution
High living standards, too high
consumption
Only the rich can pay attention to
the environment
Only adults cause environmental
pollution

Experimental group
(N=14)
Mean
(Std.
deviation)
4,57
(0,64)
4,14
(0,77)
3,79
(1,12)

Control group
(N=11)
Mean
(Std.
deviation)
4,64
(0,50)
3,82
(1,53)
4,45
(0,68)

2,79

(1,18)

2,09

(1,22)

2,07

(1,32)

1,27

(0,46)

3.4. Factors that influence environment consciousness
In the first section of the questionnaire the last four questions aimed to map out
the factors that influence the subjects‘ environment consciousness.
The results show that in case of the experimental group the biggest motivation for
environmental protection was generated by keeping a pet that they were attached to
and fond of. In case of the control group, however, Education Environment taught at
school provides the biggest motivation for environmental protection. Among the
subjects of the experimental group school education, nature documentaries and
scientific literature bears the same motivational power for environmental protection and
the least motivating power for environmental protection is home selective waste
collection of garbage. In case of the control group the least motivating factors are nature
documentaries and scientific literature (Table 11).
Table 11.
Factors that influence environmental consciousness

FACTORS
Pet (house environment)
School education
Nature documentaries
Selective waste collection at
home

Experimental group
(N=14)
Mean
(Std.
deviation)
4,14
(1,23)
3,71
(1,06)
3,71
(1,20)
2,93
(1,77)

Control group
(N=11)
Mean (Std. deviation)
4,27
4,55
3,64
4,00

(1,42)
(0,52)
(1,20)
(1,09)
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3.5. Noticing one‘s own possibilities of decreasing environmental pollution
The third section of the questionnaire the subjects were required to list their own
possibilities that aim at the reduction of environmental pollution.
Out of 14 members of the experimental group, 13 subjects responded that they had
various possibilities to act environmental friendly. 1 subject answered that he/she had
no possibility to reduce environmental pollution. The subject‘s explanation was the
following: „I have no possibility to reduce environmental pollution since there are people
who always ruin that others do correctly, for example someone who throws rubbish
away.” In the control group all the 11 subjects answered they had the possibility to
reduce environmental pollution (Table 12.).
Table 12.
Numbers of possibilities to reduce environmental pollution
NUMBER OF
MENTIONED
POSSIBILITIES
No possibility
One possibility
Two possibilities
Three possibilities
Four possibilities
Five possibilities

Experimental
group
(N=14)
Frequency
1
1
1
4
3
4

Control group
(N=11)
Frequency
0
1
1
4
0
5

Listing the possibilities of environmental protection reduction was an open-ended
question. The possibilities mentioned by the subjects were categorized, which is
demonstrated in Table 13. (the answers are ranked in descending order mentioned by
the experimental group).
Table 13.
Concrete possibilities to reduce environmental pollution

POSSIBILITIES
Selective collection of garbage
Avoiding littering
I do not waste water
I do not waste electricity
Setting and example, environment
education

Experimental
group
(N=14)
Frequency
10
6
6
5
5

Control group
(N=11)
Frequency
12
5
3
6
2
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5
4
2
2
1
1

3
3
1
4
3
0

The most frequently mentioned possibility to reduce environmental pollution was
selective collection of garbage in both groups. Sparing energy (water, electricity) or
setting an example were also regarded as crucial among students when teaching
Environment Education.
3.6. Students‘ activities on behalf of environmental and nature protection
In the following section of the questionnaire the subjects‘ nature protection
activities were analyzed. The subjects were required to answer an open-ended
question. The 50% of the subjects belonging to the experimental group (7 students)
have participated in some kind of nature or environmental protection activity. The other
50% of the subjects (7 students) have not participated in such activities so far. The 82%
of the control group (9 students) have participated in some kind of nature or
environmental protection activity, 18% of the group (2 students) have not (Figure 2.).
Figure 2.
Have you participated in any environmental or nature protective activities?
82%
50%

50%

Yes
No
18%

Experimental group

Control group

The majority of the experimental group has participated in selective collection of
garbage or rubbish collection. Among the activities forestation, holding a lecture were
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also mentioned. 2 members of the control group participated in such activities, one of
them in rubbish collection, while the other in forestation. The listed activities were
grouped and ranked in descending order on the basis of their mention (Table 14.).
Table 14.
Activities aimed at environmental protection

ACTIVITIES
None
Selective collection of garbage
Collecting garbage
Tree plantation, forestation
Lectures about environmental
protection
Working at civil associations

Experimental
group
(N=14)
Frequency
7
6
4
3
3

Control
group
(N=11)
Frequency
9
0
1
1
0

2

2

4. Summary
On the basis of the survey‘s results it can be concluded that control and
experimental groups are similar regarding their social backgrounds, thus they provide
an adequate basis for data comparison.
Regarding the starting status of the two groups the environmental attitudes of the
subjects is positive taking into consideration each scale. Both groups‘ motivation is
strong towards plants and waste. The subjects‘ environmental motivation towards
animals and ordinary issues need to be developed.
The emotional and behavioral motivations of both groups are also positive
regarding environmental protection. Their emotional motivation is higher than the
behavioral one. This status can be developed by introducing various environmental
protection activities.
Regarding the overall environmental attitude scale, both groups are represented
in positive value section.
In judging the various factors responsible for environment endangerment both
groups agree that air pollution is the most destructive. Concerning the other
endangering factors and the main reasons of pollution, both groups have similar views,
in correspondence with previous research results (Varga, 2004). Difference can be
found regarding the factors that influence the two groups‘ environmental consciousness.
The experimental group is influenced by keeping a pet, the control group members
mentioned Environment Education as a major factor in influencing their environmental
consciousness.
As for the possibilities and activities for environmental protection both groups
need adequate information and orientation.
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Borić Edita, Borić Ivana: MOTIVACIJA STUDENATA I UTJECAJ PROFESORA NA
MOTIVACIJU STUDENATA
UĈITELJSKI FAKULTET U OSIJEKU, HRVATSKA
eboric@ufos.hr
Saţetak
Pored sposobnosti, motivacija je jedan od najznaĉajnijih faktora uspjeha u
uĉenju. To je utjecaj koji izaziva, usmjerava i odrţava ţeljeno ponašanje. Ekstrinziĉna
motivacija ponašanje potiĉe nekim vanjskim motivom, dok intrinziĉna motivacija
pokreće osobu iznutra, a ponašanje koje je tako motivirano puno se lakše i uspješnije
obavlja. Profesor tijekom pouĉavanja ima veliki utjecaj na motivaciju studenata; stoga je
vaţno da gradivo što zanimljivije prezentiraju. Treba nastojati studente na što aktivniji
naĉin ukljuĉiti u proces uĉenja. Ako je studentima naĉin predavanja zanimljiv bit će ih
lako motivirati za uĉenje – uĉit će jer im je zanimljivo.
Cilj ovog istraţivanja bio je odrediti intenzitet motivacije studenta za uĉenje na
studiju, istraţiti o kojoj se vrsti motivacije radi, utvrditi povezanost vrste i intenziteta
motivacije te ustanoviti koje osobine profesora najviše utjeĉu na motivaciju studenata. U
istraţivanju su sudjelovala 126 studenta Filozofskog i Uĉiteljskog fakulteta u Osijeku.
Dobiveni rezultati govore o relativno visokoj motivaciji studenata za studij, no i njihovoj
nedovoljnoj aktivnosti i ukljuĉenosti u nastavu. Ukazuju na negativnu povezanost (r= 0.367; p<0.01) ekstrinziĉne motivacije i intenziteta motivacije. Kao osobine profesora
koje studente motiviraju na uĉenje i praćenje nastave izdvajaju se humor i pristupaĉnost
te pravednost i razumijevanje studenata. Kao najjaĉi motivatori istiĉu se ocjena i
usmena pohvala.
Kljuĉni pojmovi: intrinziĉna i ekstrinziĉna motivacija, profesori, studenti, nastava
STUDENTS’ MOTIVATION AND PROFESSORS’ INFLUENCE ON STUDENTS’
MOTIVATION
Abstract
In addition to capabilities, motivation is one of the most important factors for
success in learning. Motivation is an impact that causes, directs and maintains
behavior. Extrinsically motivated behavior is encouraged by some external motives,
while intrinsic motivation starts from within a person; behavior motivated intrinsically is
more easily and efficiently carried out. Professors have a major impact on the
motivation of students, so it is important they present material in the interesting way.
The students should be very active and engage in the process of learning. If the
students like professors‘ way of teaching, it will be easy to motivate them to learn –they
will learn because they find material interesting.
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The aim of this study was to determine the intensity of students' motivation for
learning, explore what kind of motivation motivates them, determine the relationship
between the type and intensity of motivation and to determine which features of
professor have the greatest impact on students' motivation. The study involved 126
students of Psychology and Teacher University in Osijek. The results indicate a
relatively high motivation of students, but their lack of activity and involvement in
teaching. Results showed a negative correlation (r = - 0.367, p <0.01), between extrinsic
motivation and intensity of motivation. Professor' features that motivate students to learn
and follow instruction the best are humor, accessibility, fairness and understanding of
students. The strongest motivators are evaluation and verbal praise.
Keywords: Intrinsic and extrinsic motivation, professors, students, teaching

Uvod
Nastava je dinamiĉan proces koji podrazumijeva zajedniĉki rad studenta i
profesora (Peko, Munjiza i Borić, 2002). To je oblik organiziranog uĉenja kojemu je cilj
odgoj i obrazovanje studenata (Jelavić, 1998). Cilj nastave je stvaranje kritiĉke,
autonomne, stvaralaĉke, humane, obrazovane, multikulturalne i multietiĉke liĉnosti,
koja je otvorena za sve promjene u društvu u kojem se nalazi. Tijekom nastave profesor
odabranim metodama izlaţe nastavni sadrţaj i studentima daje razliĉite zadatke. On
odabire i priprema izvore nastavnih sadrţaja te naĉine njihovog prikazivanja s
namjerom da studentima olakša razumijevanje i usvajanje predviĊenog sadrţaja
(Bognar i Matijević, 2005).
Motiviranje za nastavu obuhvaća sve što izvana ili iznutra potiĉe na uĉenje,
usmjerava ga, odreĊuje mu intenzitet, trajanje i kakvoću (Marentiĉ i Poţarnik, 2000). To
je proces pokretanja ljudske aktivnosti radi ostvarenja odreĊenog cilja (Petz, 2001).
Motivacija sadrţi tri komponente: smjer (ono što osoba nastoji), intenzitet (koliko osoba
ulaţe napora da bi postigla cilj) i ustrajnost (koliko dugo osoba ulaţe jednaku koliĉinu
napora da to postigne) (Ĉorkalo Biruški, 2009). Motivatori su stvari koje pojedinca potiĉu
na djelovanje i oni utjeĉu na ponašanje pojedinca. Oni stvaraju razliku u onome što će
osoba ĉiniti. Motivatori su odreĊene nagrade ili poticaji koji pojaĉavaju ţudnju za
zadovoljenjem ţelja (Beck, 2003).
Motivacija se moţe identificirati u razliĉitim elementima nastavnoga procesa,
kako u pojedincu koji uĉi, tako i u uţoj i široj okolini koja direktno ili indirektno utjeĉe na
sam proces uĉenja (Filipović, 1988; Furlan, 1990). Iskorištenost i razvijenost općih i
specifiĉnih sposobnosti pojedinca u nastavnom procesu zavisi od motivacije, ali to se
odnosi i na druge komponente liĉnosti (osobine, interese, razine aspiracija, znanje...)
(Kvašĉev, 1980; Muminović, 2000). Kada je student motiviran, spreman je primiti
podatke ili informacije koje će, kada se poveţu s drugim relevantnim asocijacijama,
stvoriti znaĉenje i oblikovati ono što se zove uĉenje (Jensen, 2003).
Pod motivacijom za uĉenje se podrazumijeva stanje u kojem je individua
motivirana za uĉenje, ima motiv da nešto uĉi i nauĉi. Uĉenje je mentalni proces koji
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zahtijeva prije svega mentalni napor, koncentraciju, znanje kako uĉiti, upornost,
opuštenost i mnogo drugih kognitivnih procesa bez kojih ne moţemo kvalitetno
obraĊivati informacije i stvarati nova znanja (Benson, 2002). S obzirom na to uĉenje je
teško i naporno za organizam nije ĉudno da studenti uvijek odgaĊaju uĉenje „za sutra― i
koriste razne oblike bijega od uĉenja. Pri uĉenju student ima cilj nauĉiti neko gradivo,
steći znanje, a napor koji pri tome ulaţe je postizanje kognitivnog angaţmana
(Vukasović, 1995). Kognitivni angaţman je pokretanje razliĉitih misaonih procesa koji
omogućuju uĉenje, a ima dva aspekta: dubinu obrade podataka (perceptivna,
kategorijska i semantiĉka obrada) i strategiju obrade. Postoje tri vrste strategija obrade;
kognitivne strategija poput ponavljanja, organiziranja i elaboriranja materijala, zatim
metakognitivne strategije poput planiranja redoslijeda postupaka i kontrole nad
primjenom strategija te strategije regulacije napora – usklaĊivanja uloţenog napora s
postignutim rezultatom (Sternberg, 2005).
IzmeĊu motivacije za uĉenje i rezultata u uĉenju postoji izraţena povezanost.
Dobri rezultati osnaţuju motivaciju, a visoka motiviranost vodi do dobrih rezultata u
uĉenju (Kovaĉ, Ledić, Rafajac, 2005).
Osobine motiviranog studenta vrlo su jasne: takvi studenti su u uĉenju
zainteresirani, znatiţeljni, aktivni, ĉesto se oduševljavaju, uporni su i ne odustaju kad
naiĊu na teškoće. Dulje se školuju, uĉe i znaju više i zadovoljniji su sobom nego
nemotivirani studenti. Ipak, ĉini se da su motivirani studenti malobrojni pa je pronaći što
sve djeluje na motiviranost studenta vaţan zadatak za profesore (Andrilović, Ĉudina
Obradović, 1996; Goleman, 1997).
Dvofaktorska teorija motivacije Fredericka Herzberga (1959; prema Ĉorkalo
Biruški, 2009) najpopularnija je i najpoznatija teorija motivacije za rad s vrlo vaţnim
utjecajem na shvaćanje organizacije i mehanizama ponašanja zaposlenika unutar nje.
Prema toj teoriji postoje dvije osnovne vrste motivacije: ekstrinziĉna i intrinziĉna
motivacija. Ekstrinziĉna motivacija je vrsta motivacije kod koje je ljudsko ponašanje
potaknuto nekim vanjskim motivom. Ova vrsta motivacije ukljuĉuje ciljeve, vrijednosti i
interese drugih, a ne nas samih (Reeve, 2005). Primjer ekstrinziĉnog motiviranog
studenta je student koji neki predmet uĉi zato da bi dobio dobru ocjenu, izbjegao kaznu,
ili dobio neku nagradu. Ponašanje je u tom sluĉaju motivirano dogaĊajem izvan same
osobe. Ekstrinziĉni faktori ĉesto motiviraju ne samo uĉenje, nego i razno razna druga
ponašanja. Oni nisu sami po sebi loši, niti je ponašanje izazvano ekstrinziĉnim faktorom
manje vrijedno, no ĉesto ovi faktori nisu dovoljni da bi se osoba zaista primila uĉenja ili
nekog drugog ponašanja (Ryan i Deci, 2000).
Nasuprot ovoj vrsti motivacije, intrinziĉna motivacija pokreće osobu iznutra, a
ponašanje koje je intrinziĉno motivirano puno se lakše obavlja i osoba najĉešće uţiva u
njegovom obavljanju (Reeve, 2005). Primjer intrinziĉno motiviranog studenta je onaj koji
uĉi o nekoj zemlji da bi saznao podrijetlo svoje obitelji, onaj koji uĉi engleski da bi
mogao komunicirati putem interneta s vršnjacima iz drugih zemalja i sl (Zvonarević,
1988). Istraţivanja su pokazala da studenti koji su intrinziĉno motivirani ulaţu puno više
truda u uĉenje, uporniji su, uĉe s razumijevanjem i koriste više razliĉitih naĉina kako bi
uspjeli nešto nauĉiti (Vallerand i sur., 1992).
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Moguće je zamijetiti barem pet tipova motiviranosti studenta; a) općenito
nemotivirani studenti koji su neosjetljivi na bilo koji oblik motiviranja te ih ništa ne moţe
pokrenuti na uĉenje jer su njihovi ciljevi izvan škole, b) ekstrinziĉni studenti, osjetljivi
samo na vanjske nagrade, c) internalizirani studenti, osjetljivi ne internalizirane
vrijednosti koje se nameću socijalizacijom, a s vremenom bivaju prihvaćene, d) općenito
motivirani studenti, koji su osjetljivi ne sve oblike motiviranje; vanjske nagrade,
zanimljivost graĊe i internalizirane vrijednosti i e) intrinziĉni studenti koji su osjetljivi na
zanimljivost i sloţenost graĊe, a pokreće ih što uţivaju pri svladavanju, razumijevanju,
otkrivanju problema i pobjeĊivanju izazova (Harter, 1987, prema Andrilović, Ĉudina
Obradović, 1996). Najviši je stupanj motiviranosti intrinziĉna motivacija zbog uţivanja u
radu. Ona pridonosi ustrajnosti u uĉenju i stjecanju najkvalitetnijeg znanja.
Napor da se postigne odreĊeni cilj student ulaţe ako taj cilj zadovoljava njegove
potrebe i to: potrebu da bude kompetentan (uspješan u uĉenju), autonoman (da moţe
utjecati na svoje postupke) i potrebu za pripadanjem. Zato je za motivaciju najvaţniji
studentov doţivljaj, tj. osjećaj da moţe: a) postići uspjeh u uĉenju (pozitivna slika o sebi
i samopouzdanje), b) utjecaj na rezultat uĉenja (ili će na nj utjecati volja profesora,
sluĉaj ili sreća), c) pripadati maloj zajednici koja je usmjerena prema uĉenju i postizanju
rezultata u uĉenju. Dakle, ţelja studenta da uloţi napor i postigne kognitivni angaţman
ovisit će o njegovu samopouzdanju, o osjećaju da moţe utjecati na rezultat te o
osjećaju povezanosti s profesorom. Ako su sve tri „slike― pozitivne, student će usmjeriti
pozornost prema zadatku i uloţiti napor pri uĉenju, a oboje zadrţati dugo vremena. To
će izvanjsko ponašanje biti praćeno ugodnim emocijama: zanimanjem, znatiţeljom i
zadovoljstvom. Motivacije će dovesti do dobrog kognitivnog angaţmana, a rezultat
kognitivnog angaţmana bit će znanje. Svijest o tome da je stekao kvalitetno znanje
stvorit će u studenta osjećaj ponosa i povećati mu osjećaj samopouzdanja,
samoutjecajnosti i pripadnosti, pa će se s time stvoriti nova motivacija za daljnje uĉenje
(Andrilović, Ĉudina-Obradović, 1996).
Kad je nešto preteško i nerazumljivo djeluje odbojno na studente. Zato je vaţno
da gradivo bude objašnjeno i da ga shvati većina, po mogućnosti svi. Ako je potrebno
nastavni sadrţaj treba objašnjavati više puta. Na pitanja studenta treba uvijek i s voljom
odgovarati i poticati ih da pitaju što više. Ako studenti dobro razumiju nastavni sadrţaj
imat će manje poteškoća i s voljom će ga uĉiti (Sullo, 1995).
Vaţno je poticati studente da postavljaju pitanja i iznose vlastito mišljenje
(Miljković, Rijavec, 2002). Na taj naĉin uĉimo ih da razmišljanju, suradnji, toleranciji,
vještini komuniciranja i razvijamo timski rad. Korisno je spoznati da pitanja mogu biti
postavljenja dobro ili loše, i da kvaliteta odgovora ovisi i o kvaliteti postavljenog pitanja.
Vaţno je da studenti shvate da su i sami odgovorni za kvalitetu svog uĉenja. Osobine
liĉnosti su veoma bitne za motiviranje studenata u nastavi. Saznanje o osjetljivosti za
probleme, upornosti, istrajnosti, odgovornosti, radoznalosti putokazi su kako u nastavi
treba djelovati.
Kao motivacija za uĉenje vrlo je vaţno i ozraĉje koje vlada u meĊu grupom
studenata i odnos izmeĊu profesora i studenta. Student koji cijeni profesora više će se
potruditi i oko neĉega što ga baš i ne zanima ili što ne smatra potrebnim. Ako studente
stalno potiĉemo i svojim naĉinom rada motiviramo na uĉenje oni će postizati dobre
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rezultate i takav rad će donijeti studentima i profesorima zadovoljstvo (Andrilović,
Ĉudina-Obradović, 1996).
Kako bi motivirao studente profesor bi trebao ponuditi razna podruĉja, zadatke i
djelatnosti na izbor; trebao bi ukljuĉivati divergentna pitanja i zadatke; trebao bi unositi
nove elemente, raznolikosti i iznenaĊenja; trebao bi stalno davati konkretne povratne
informacije o uspjehu; trebao bi izraţavati pozitivna oĉekivanja prema studentima;
uvoditi samostalne projekte studenta ili projekte u grupama itd. (Marentiĉ i Poţarnik,
2000).
Profesor treba govoriti kratko, varirati glasnoću i brzinu govora, ubaciti
stanke u govor, mimiku i geste. Posebno treba pripaziti da izlaganje ne bude
najzastupljenije na nastavnom satu.
U suvremenoj nastavi profesor: osmišljava proces uĉenja (planiranje i
pripremanje nastave/uĉenja), organizira proces uĉenja (daje zaduţenja, koordinira
uĉenje i sl.), vodi i usmjerava proces uĉenja (diskutira, dodatno motivira, usmjerava
aktivnosti i sl.) te procjenjuje efikasnost uĉenja i prilagoĊava uĉenje specifiĉnim
potrebama i mogućnostima (evaluacija i samo evaluacija).
Predavanjem bez aktivnog sudjelovanja u procesu uĉenja, nije moguće ostvariti
ciljeve suvremene nastave. Profesor treba biti siguran, opušten, samouvjeren. Treba
poticati zanimanje za sadrţaj i nastavu (Pušnik, Ţarkoviĉ-Adlešiĉ i Bizjak, 2001). Pad
kvalitete nastave vezan je uz preĉestu i dosadnu frontalnu nastavu, malo nastavnih
metoda, kada se nastavni sadrţaj radi samo radi sadrţaja te uz pretjeran pritisak na
studente (Borić, 2013).
Cilj ovog istraţivanja bio je odrediti intenzitet motivacije studenta za uĉenje na
studiju, istraţiti o kojoj se vrsti motivacije radi (intrinziĉnoj ili ekstrinziĉnoj) te utvrditi
povezanost vrste i intenziteta motivacije. Cilj istraţivanja bio je ustanoviti koje osobine
profesora najviše utjeĉu na motivaciju studenata te koji su najsnaţniji motivatori za
uĉenje.
Hipoteze
Studenti su visoko motivirani za uĉenje na studiju i aktivno sudjeluju u nastavi.
Ekstrinziĉno motivirani studenti su slabije motivirani od intrinziĉno motiviranih.
Ocjena je najsnaţniji motivator u uĉenju studenata.
Osobine profesora znaĉajno utjeĉu na motivaciju studenata.
Metoda
Sudionici
U istraţivanju je sudjelovalo 126 sudionika; 63 studenata druge i treće godine
psihologije Filozofskog fakulteta u Osijeku i 63 studenata ĉetvrte godina uĉiteljskog
studija Uĉiteljskog fakulteta u Osijeku. 96,8% sudionika bilo je ţenskog spola.
Postupak
Studenti su ispunjavali upitnike grupno, anonimno, u uĉionicama, nakon nastave.
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Pribor
U istraţivanju je korišten Upitnik motivacije studenata za studij (Prilog 1).
Zadatak studenta bio je zaokruţiti u kojem se stupnju slaţu s navedenim tvrdnjama
upitnika, na skali Likertovog tipa.
Podaci su obraĊeni programom SPSS 20.
Rezultati
Iz Tablice 1 moţe se uoĉiti kako se većina studenata donekle slaţe (38.1%),
odnosno niti slaţe niti ne slaţe (34,1%) s tvrdnjom da rado pohaĊaju predavanje. Samo
se 10,3% studenata u potpunosti slaţe s tom tvrdnjom, dok njih ĉak 17,5% nerado
pohaĊa predavanja.
Tablica 1.
Rado pohaĊam predavanja

1
2
3
4
5

frekvencija
4
18
43
48
13

%
3,2
14,3
34,1
38,1
10,3

Iz Tablice 2 moţe se uoĉiti kako se većina studenata uglavnom ili uopće ne slaţe
(63,5%) s tvrdnjom da ĉesto postavljaju pitanja profesoru, a samo ih se njih 19, 1%
donekle ili u potpunosti slaţe s tom tvrdnjom.
Tablica 2.
Ĉesto postavljam pitanja profesoru

1
2
3
4
5

frekvencija
27
53
22
20
4

%
21,4
42,1
17,5
15,9
3,2

75% studenta u potpunosti se slaţu s tvrdnjom da su studij upisali jer su to zaista
ţeljeli (tablica 3). Samo njih 4,8% nisu ţeljeli upisati studij koji su upisali.
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Tablica 3.
Studij sam upisao/la jer sam to ţelio/ţeljela

1
2
3
4
5

frekvencija
4
2
9
16
95

%
3,2
1,6
7,1
12,7
75,4

Poznavanje predmeta od strane profesora pokazalo se kao vaţan motivator
studenata; 82,5% studenata smatra ga vrlo/izrazito vaţnim za svoju motivaciju (tablica
4).
Tablica 4.
U nastavi najviše me motivira profesorovo poznavanje predmeta

1
2
3
4
5

frekvencija
1
3
18
45
59

%
,8
2,4
14,3
35,7
46,8

Humor i pristupaĉnost profesora pokazao se još vaţnijim motivatorom studenta;
94,5% studenata smatra te osobine vrlo/izrazito vaţnima za svoju motivaciju (tablica 5).
Tablica 5.
U nastavi najviše me motivira profesorov smisao za humor i pristupaĉnost

1
3
4
5

frekvencija
1
6
33
86

%
,8
4,8
26,2
68,3

Pravednost i razumijevanje studenata od strane profesora procijenjeni su kao
vaţni za motivaciju u uĉenju; 89,7% studenata smatra ih vrlo/izrazito vaţnima (tablica
6).
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Tablica 6. U nastavi najviše me motivira profesorova pravednost i razumijevanje
studenta

1
2
3
4
5

frekvencija
3
2
8
33
80

%
2,4
1,6
6,3
26,2
63,5

92,1% studenata smatra da bi bili donekle/izrazito motiviraniji kada bi u nastavi
profesori koristili više primjera iz stvarnog ţivota (tablica 7).
Tablica 7.
Bio/bila bih motiviraniji/a kada bi u nastavi profesori koristili više primjera iz stvarnog
ţivota

1
2
3
4
5

frekvencija
2
3
5
47
69

%
1,6
2,4
4,0
37,3
54,8

Kao najvaţniji motivatori pokazali su se usmena pohvala i ocjena; ĉak 63,5%,
odnosno 69,8% studenata smatra ih vrlo/izuzetno vaţnima (tablica 8).
Tablica 8.
Motivatori

1
2
3
4
5

Usmena pohvala
frekvencija
%
7
5,6
9
7,1
30
23,8
42
33,3
38
30,2

Ocjena
frekvencija
%
8
6,3
30
23,8
57
45,2
31
24,6

Povezanost vrste i intenziteta motivacije
Kako bi se utvrdila povezanost vrste motivacije i intenziteta motivacije, izraĉunat
je Personov koeficjent korelacije izmeĊu ekstrinziĉne motivacije i intenziteta motivacije,
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te on iznosi r = - 0,367 (p<0.01). Dakle, izmeĊu ekstrinziĉne motivacije i intenziteta
motivacije postoji umjerena negativna povezanost.
Rasprava
Dobiveni rezultati govore o relativno visokoj motivaciji studenata za studij, no i
njihovoj nedovoljnoj aktivnosti i ukljuĉenosti u nastavu. Ĉak 63% njih vrlo rijetko ili rijetko
postavlja pitanja profesoru.
Rezultati ovog istraţivanja u skladu su s brojim istraţivanjima (Vallerand i sur.,
1992, Ĉorkalo Biruški, 2005) koja su pokazala da studenti koji su intrinziĉno motivirani
ulaţu puno više truda u uĉenje, uporniji su, uĉe s razumijevanjem i koriste više razliĉitih
naĉina kako bi uspjeli nešto nauĉiti. Rezultati ukazuju na negativnu povezanost (r=0.367; p<0.01) ekstrinziĉne motivacije i intenziteta motivacije.
Kao osobine profesora koje studente motiviraju na uĉenje i praćenje nastave
izdvajaju se humor i pristupaĉnost te pravednost i razumijevanje studenata. 92,1%
studenata smatra da bi bili donekle/izrazito motiviraniji kada bi u nastavi profesori
koristili više primjera iz stvarnog ţivota.
Volja za uĉenje se najlakše izgubi ako rad nije odgovarajuće nagraĊen. Ovo
istraţivanje pokazuje kako studente najviše motiviraju ocjena i usmena pohvala. Dakle,
ocjena je kao motivacija za uĉenje vrlo vaţna, ali nije dovoljna; jednako je vaţno ocjenu
i komentirati. Kroz komentare profesor pokazuje studentu da prati njegov rad, ukazuje
mu na pogreške koje bi trebao ispraviti i potiĉe ga na samoprocjenu svog rada. Ako
profesori studente stalno potiĉu i svojim naĉinom rada motiviraju na uĉenje, oni će
postizati dobre rezultate i takav rad će donijeti i profesorima i studentima zadovoljstvo.
Mnogi profesori vrlo rijetko ocjenjuju studente. To je velika pogreška. Studenti koji
rijetko dobivaju povratnu informaciju o svom radu uĉit će malo i neredovito (Andrilović i
Obradović-Ĉudina, 1996). Studente treba stalno poticati na uĉenje, ocjenama i
komentarima. U komentaru moţemo studente upozoriti što je u njegovom radu dobro, a
što ne. Bilo bi dobro da profesor kroz komentare potiĉe studente na samoocjenu svog
rada. Vještina samoprocjene svog rada i postignuća vrlo je vaţna za uspjeh u radu i
uĉenju (Borić, 2013).
Sa uzrastom studenta vanjski poticaji postaju manje znaĉajni, a sve znaĉajniji
postaju unutrašnji motivi vezani za postavljeni zadatak i zato treba posebnu paţnju
posvetiti kako kod studenata aktivirati intrinziĉnu motivaciju u nastavnom procesu.
Zakljuĉak
Bez motivacije nema ni uspjeha u nastavi. Dobiveni rezultati govore o relativno
visokoj motivaciji studenata za studij, no i njihovoj nedovoljnoj aktivnosti i ukljuĉenosti u
nastavu. Zadatak profesora je upravo pomoći studentu u uĉenju, a interaktivni pristup u
tome je posebno vaţan.
Kao najjaĉi motivatori studenata istiĉu se ocjena i usmena pohvala. Ipak, rezultati
ukazuju na negativnu povezanost ekstrinziĉne motivacije i intenziteta motivacije. Stoga,
moţe se zakljuĉiti kako je, uz davanje valjanih povratnih informacija, studente potrebno
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motivirati i zainteresirati za uĉenje. Vaţno je da studentima bude jasno zašto je
potrebno da nešto nauĉe, da im gradivo bude zanimljivo prezentirano, a zahtjevi
primjereni njihovim sposobnostima. Profesor treba što jasnije definirati zadatke koje
postavlja studentima, koristiti materijale koji privlaĉe paţnju i povećavaju radoznalost
studenta., jer kada je student intirinziĉno motiviran, on lakše uĉi i napreduje.
Kao osobine profesora koje studente motiviraju na uĉenje i praćenje nastave
izdvajaju se humor i pristupaĉnost te pravednost i razumijevanje studenata. TakoĊer,
studenti smatraju da bi bili motiviraniji kada bi u nastavi profesori koristili više primjera iz
stvarnog ţivota. Da bismo studente motivirali, privoljeli da nešto uĉe, moralo bi im biti
popriliĉno jasno zašto im je potrebno da baš to nauĉe. Razlozi koje će studenti prihvatiti
su stvarni, ţivotni razlozi koje profesor mora poznavati i objasniti studentima. Objasniti
razloge zašto se nešto uĉi nije uvijek jednostavno. Najznaĉajniji razlog za uĉenje je
prirodna ljudska znatiţelja, ţelja za znanjem, potreba da se bavimo onim što nas
zanima. Studenti će s radošću uĉiti ono što im je zanimljivo i neće uopće postavljati
pitanja gdje će im to znanje biti potrebno, ako im je gradivo i naĉin uĉenja zanimljiv.
Imajući to na umu, svaka bi osoba trebala pokušati u uĉenju stvari koje joj nisu
zanimljive pronaći valjan razlog zbog ĉega bi to novo znanje bilo dobro i korisno za nju.
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Prilog 1
Upitnik motivacije
Na Likertovoj skali zaokruţite broj koji se odnosi na pitanu tvrdnju gdje svaki broj ima
znaĉenje: 1=u potpunosti se ne slaţem, 2= donekle se ne slaţem, 3= i slaţem se i ne
slaţem , 4= donekle se slaţem, 5=u potpunosti se slaţem
PITANJE/TVRDNJA
Rado pohaĊam predavanja.
Za vrijeme predavanja se ĉesto dosaĊujem.
Aktivno sudjelujem u nastavi.
Ĉesto postavljam pitanja profesoru.
Nije mi bitna ocjena, bitno mi je poloţiti kolegije.
Nije mi bitna ocjena, bitno mi je znanje koje steknem.
Radije ću uĉiti iz skraćene skripte nego iz knjige.
Moja motivacija u nastavi ovisi o motivaciji profesora.
Uĉim iskljuĉivo prije ispita/kolokvija, na nastavi ne nauĉim gotovo
ništa.
Ono što uĉim zbilja mi je zanimljivo.
Profesori zbilja znaju i najdosadnije gradivo uĉiniti zanimljivim.
Profesori zbilja znaju i najzanimljivije gradivo uĉiniti dosadnim.
Moja volja za uĉenjem ovisi iskljuĉivo o tome koliko mi je sadrţaj
kolegija zanimljiv.
Koji pojam smatrate najbliţi pojmu motivacija:
potreba za postignućem
pozitivni poticaj
nagrada
pohvala
ţelja za moći
zadovoljstvo
Što vam najviše pomaţe da ostanete motivirani za rad:
usmena pohvala
ocjena
nagrada
znanje
kazna
kritika
natjecanje
Koje osobine profesora vas najviše motiviraju u nastavi?
Poznavanje predmeta (znanje)
Smisao za humor, pristupaĉnost
Pravednost i razumijevanje studenata
Bio bih motiviraniji kada bi profesori u nastavi:
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govorili o konkretnijim stvarima
navodili više primjera iz stvarnoga ţivota
koristili više video materijala
manje predavali te pustili studente da sudjeluju više
Uĉim zato što:
moram poloţiti ispit
moram poloţiti ispit
ne smijem razoĉarati roditelje
ne smijem razoĉarati roditelje
ne smijem razoĉarati roditelje
ne ţelim ispasti glup na ispitu
sviĊa mi se ono što uĉim i ţeli to znati
će mi se kolege divit ako dobijem dobru ocjenu
Studij sam upisala jer ţelim biti uĉiteljica.
Studij sam upisala jer ništa drugo nisam uspjela upisati.
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Krisztin Német István: MOTIVÁLÁS A TANÍTÓKÉPZÉSBEN MANIPULATÍV
GEOMETRIAI FELADATOKKAL
SZTE JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ
INTÉZET, MAGYARORSZÁG
krisztin@jgypk.u-szeged.hu
Összefoglaló
Tapasztalataink szerint a tanítóképzésben résztvevő hallgatók többségének
viszonylag nehéz eljutnia a matematikai gondolkodás elvárt szintjére. Többek között a
megfelelő motiváció is segíthet a kívánt cél elérésében. Véleményünk szerint különösen
motiváló erejűek a megfelelő nehézségű, tevékenykedtető módon felvetett geometriai
problémák. Írásunkban néhány olyan manipulatív feladatot mutatunk be, amelyeknél
gyorsan lehet vázolni a problémát, és amelyeknél az igazolás viszonylag egyszerű:
szabályos háromszög hajtogatása A4-es papírlapból; konvex négyszög átdarabolása
paralelogrammává; területes ellentmondást eredményező téglalap-átdarabolás;
sokszög kirakása 12 gyufaszállal, melynek kerülete 12, területe pedig egész szám;
téglatest felületén levő pontok távolságának meghatározása.
Kulcsszavak: tanítóképzés, motiválás, manipulatív geometriai feladatok, sejtés,
bizonyítás
MOTIVATION WITH MANIPULATIVE GEOMETRICAL EXERCISES IN THE
TEACHER-TRAINING FOR LOWER PRIMARY EDUCATION
Abstract
In our experiences it is relatively difficult for the most of the students in the
teacher training for lower primary school to reach the required level in mathematical
thinking. Among others the appropriate motivation can also help us to reach the desired
aim. In our opinion the appropriately difficult geometrical exercises that are raised as
problems for activity, especially have motivative power. In our paper we show some
manipulative exercises whose problem is easy to sketch, and whose proof is relatively
simply: folding an equilateral triangle from an A4 sheet of paper; dissecting a convex
quadrilateral into a parallelogram; dissection of a rectangle that is resulting an areacontradiction; forming a polygon from 12 match–sticks whose perimeter is 12 unit, and
whose area is an integer number, determining the distance of points on the surface of a
rectangular solid.
Keywords: teacher training for lower primary education, motivation, manipulative
geometrical exercises, conjecture, proof
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Bevezetés
Tapasztalataink szerint a tanítóképzésben résztvevő hallgatók többségének
viszonylag nehéz eljutnia a matematikai gondolkodás elvárt szintjére. Általában kevés a
siker olyan fontos matematikai képességek kialakulásánál, mint pl. egy probléma
részekre bontása és rész-kérdések megfogalmazása, sejtés megfogalmazása, a
bizonyítás igénylése, lehetséges esetek elkülönítése és pontos, rendszerszerű
felsorolása, megfelelő térszemlélet. E jelenségnek a rendelkezésre álló szűkös időkeret
mellett oka pl. a hallgatók előképzettségi és érdeklődési szintje, és a tanítóképzés
összetettsége is.
Többek között a motiváció is segíthet a fent említett, kívánatos célok elérésében.
A tanító, ill. tanár szakos hallgatók képzése során kétszeresen is fontos a motiváció.
Egyrészt az adott szaktárgyhoz – esetünkben a matematikához – kapcsolódó képzésük
hatékonyságát növeli, ha sikerül érdeklődésüket felkelteni és fenntartani. Másrészt
példát kapnak, személyes élményeket szereznek saját későbbi munkájukhoz.
Véleményünk szerint különösen motiváló erejűek az olyan tevékenykedtető
módon felvetett geometriai problémák, amelyek elég könnyűek ahhoz, hogy a siker
reményével vághassunk bele megoldásukba, de azért nem is triviálisak, ami
komolytalanná tenné a munkát. Az ELTE Tanítóképzőjének idén elhunyt tanárnője,
Szendrei Julianna egyik előadásában hallottunk néhány éve ilyen – az alábbiakban
elsőként tárgyalt – feladatot. Azóta ehhez hasonlóakat igyekszünk gyűjteni; közülük
mutatunk itt be ötöt. Harmad- és negyedéveseknek tartott geometriai jellegű
kurzusainkon próbálunk is néhány ilyen problémát tárgyalni. E feladatoknál már az
ábrák és modellek elkészítése érdeklődést kelt; viszonylag gyorsan lehet vázolni a
problémát és megfogalmazni a sejtést; az általános és középiskolai matematikaoktatásból sok egyszerű összefüggés áll rendelkezésre a bizonyításhoz; végül pedig,
általában mód nyílik arra, hogy a feladathoz új kérdéseket kapcsoljunk, így az érdeklődő
hallgató tovább foglalkozhat a témával. Természetesen a kívánt eredmény eléréséhez a
tanár részéről elengedhetetlen a feladat megfelelő előkészítése, és a megoldási menet
irányítása.
Szabályos háromszög hajtogatása A4 papírlapból
A papírlapból való hajtogatás az egyik leglátványosabb, legérdekesebb módja
alakzatok előállításnak. Kiváló módja a tengely körüli forgatás, a tengelyes szimmetria
miatti egybevágóság alkalmazására. A következőkben szabályos háromszögnek egy
egyszerű, de nagyon tanulságos hajtogatási módját vizsgáljuk (Szendrei).
Előkészítésként érdemes átismételni a szabályos vagy egyenlő oldalú háromszög
néhány egyszerű tulajdonságát: szögei 60°; magasságvonala két olyan derékszögű
háromszögre bontja, melyeknek hegyesszögei 30°, ill. 60°, átfogója pedig duplája a
rövidebb befogónak.
Kezdésként egy A4 papírlap hosszabbik szemközti éleit helyezzük egymásra, és
így simítsuk le: vagyis a lapot a hosszabbik középvonala mentén félbehajtjuk (1. ábra).
Ezután nyissuk ki a lapot, és a két felső csúcsát megfogva a felső élét hajtsuk be úgy,
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hogy a jobb felső csúcs az előbb meghajtott középvonalra kerüljön, a bal felső csúcsa
pedig a helyén maradjon; így simítsuk le (2. ábra).
1. ábra

2. ábra

A továbbiakban az előbbi hajtással felülre került derékszögű háromszög rövidebb
befogója mentén hajtsuk fel a lap jobb alsó részét (3. ábra): úgy tűnik, a jobb oldali él a
hajtás után éppen a felső élre kerül. Végül, a baloldalra átkerült, az eredeti lapon
„túlnyúló‖ kicsi részt hajtsuk be a bal oldali él mentén (4. ábra): úgy tűnik, a bal alsó éle
hajtás után éppen az előző hajtásélre kerül. Az összehajtogatással keletkezett alakzat
kontúrja szabályos háromszögnek néz ki. Kérdés, valóban az-e?
3. ábra

4. ábra

5. ábra

Amikor a félbehajtott lapot kinyitottuk, és a jobb felső csúcsot a hajtásélre
helyezve lesimítottuk a lapot, akkor a baloldalon egy olyan derékszögű háromszöget
figyelhetünk meg (5. ábra), melynek átfogója eredetileg a téglalap felső éle volt,
rövidebb befogójának hossza pedig a bal oldali él és a meghajtott középvonal
távolsága. Emiatt ebben a derékszögű háromszögben az átfogó duplája a rövidebb
befogónak. Az ilyen háromszögről pedig tudjuk, hogy a kisebbik hegyesszöge 30°. Így a
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bal felső sarokban a ráhajtott rész mellett 30° szög látszik ki a lapból. Ez a felismerés a
kulcsa a feladat megoldásának. E szögre egyrészt az a tény hívhatja fel a figyelmet,
hogy a bal felső csúcs a sejtett szabályos háromszögnek is csúcsa, és így az ottani
szögekről „érdemes lenne‖ kideríteni, mekkorák; továbbá az, hogy az újabb hajtások
már mind erre az elsőre épülnek, és nem eredményeznek újabb szögeket.
A ráhajtás két egyenlő szöget hozott létre egymáson. E két egyenlő szög és az
előbb említett 30° szög összege eredetileg a téglalap bal felső csúcsánál levő
derékszög volt, ezért mindegyik 30°. Ebből egyrészt az következik, hogy a hajtás után a
lap bal felső sarkában levő szög 60°, másrészt, hogy a ráhajtott derékszögű háromszög
jobb szélen levő hegyesszöge is 60°. Továbbmenve, az e 60° által lefedett szög is 60°,
és így a mellettük levő, az eredeti lapon keletkezett szög is 60°, hiszen összegük
eredetileg egyenesszög volt. Emiatt kerül a következő hajtásnál a jobb oldali él éppen a
felső élre. Hasonló okoskodással kapjuk, hogy a 3. ábra bal alsó részén is 60° szögek
keletkeznek, és így az utolsó hajtás után, a 4. ábrán levő kontúr-háromszög valóban
szabályos. Érdemes megemlíteni, hogy ez a legnagyobb szabályos háromszög, ami az
adott téglalapon „elfér‖, mert magassága a téglalap rövidebb oldalának hossza.
Az eljárás során a téglalapnak csak derékszögei bizonyultak fontosnak,
oldalhosszai nem: a kiindulási papírlapnak nem kell feltétlenül A4 méretűnek lennie. Az
ilyen típusú hajtogatáshoz csak az kell, hogy a hosszabbik oldal a rövidebb oldal
2

 1,155 -szerese és

3  1, 732 -szerese között legyen. Ha ennél kisebb, akkor nem áll

3

elő a 3. ábra helyzete; ha nagyobb, akkor további hajtásokra is szükség van.
Megjegyezhetjük még, hogy ebben a hajtogatási módszerben a 60° szögek létrehozása
volt a kulcs. Más, a tengelyes szimmetrián alapuló eljárás is található (pl. Ignatyev
1982: 50)
Konvex négyszög átdarabolása paralelogrammává
A hajtogatás mellett az átdarabolással kapcsolatos feladatok is jelentős motiváló
erővel bírnak. Szabályos sokszögek négyzetté darabolása nagyon látványos, de
bizonyításuk nagyon nehéz (Theobald–Weisstein). Egyszerűbben lehet így téglalapból
négyzetet kialakítani (Lukács–Tarján 1975: 142–145), de általában még ez sem felel
meg lehetőségeinknek. Számunkra alkalmasabb konvex, egyébként tetszőleges
négyszöget átdarabolunk paralelogrammává. Ez egyrészt látványosabb, mert egy
„szabálytalan‖ négyszögből viszonylag egyszerű módon „szabályosabbat‖ formálunk;
másrészt az igazolás is „elérhetőbb‖ és „tanulságosabb‖. Előkészítésként érdemes
átismételni a mellék- és csúcsszögek nagyságára, a paralelogramma szögeire, és a
négyszög szögösszegére vonatkozó ismereteket.
Tekintsünk egy konvex négyszöget (6. ábra), és szemközti oldalainak
felezőpontjait kössük össze; vagyis húzzuk meg középvonalait. Ezek mentén vágjuk fel
a négyszöget; a keletkezett négy részből egy paralelogramma rakható ki (pl. Kárteszi
1966: 14). Az eljárás a következő (7. ábra): a jobb felső részt hagyjuk a helyén, a tőle
balra, ill. lefele levő részt 180°-kal elforgatva illesszük mellé, a negyedik darabot pedig
toljuk az elforgatott részek közé.
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7. ábra

Természetesen ne áruljuk el azonnal a módszert, hanem feladatként adjuk ki:
próbáljanak valami nevezetes négyszöget kirakni a darabokból. Hívjuk fel a figyelmet,
hogy a darabokat ne fordítsák át a másik oldalukra; célszerű még a felvágás előtt
megjelöltetni a darabok „felső‖ oldalát. Külön érdekességet adhatunk a feladatnak, ha a
hallgatók nemcsak a saját maguk által tetszőlegesen felvett négyszögből indulnak ki,
hanem mi is adunk ki megfelelő kiindulási négyszögeket, amik speciálisabb eredményre
– rombusz, téglalap, négyzet – vezetnek. Így még „izgalmasabbá‖ tehetjük a
próbálkozást, hiszen többféle eredmény keletkezik. Ezekből egyrészt először meg kell
majd állapítani, mi a közös, mi a „biztos‖, majd pedig, a megoldás után, ki kell deríteni a
specialitások okát.
A próbálkozások során viszonylag hamar megfogalmazódik a „Paralelogramma
lesz a darabokból.‖ sejtés. Az igazolás kezdetekor kimondatlanul feltételezik, hogy a
kapott alakzat egy négyszög, és azonnal a szemközti oldalak egyenlőségét vagy
párhuzamosságát nézik. Fel kell hívni a figyelmüket, hogy a kapott alakzat négyszög
voltát is vizsgálni kell. Ez a kérdés meglepő, és megválaszolása a feladat nehezebbik
része, mert három részproblémát kell megoldani. E problémáknak az észrevétele és a
megfogalmazása a lényeg, a megoldásuk már könnyen megy. Vagyis a feladat inkább a
megfigyelőképességüket, probléma-érzékenységüket és szaknyelv-használatukat teszi
próbára; ezért gondoljuk nagyon hasznosnak. Minden esetben az eredeti helyzet
vizsgálata segít a megoldásban. Először is, a középen találkozó négy csúcs szögei
együttesen hiány és átfedés nélkül fedik le a síkot? (8., 9. ábrák)
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9. ábra

Ehhez az kell, hogy együtt éppen teljesszöget adjanak. Ha utánanézünk, mik
voltak ezek a szögek eredetileg, könnyen kapjuk az igenlő választ: mivel az eredeti
négyszög belső szögei voltak, összegük 360°. Másodszor: az új alakzat határain nincs
„lépcsőzetes törés‖? (10. ábra) A nemleges válasz abból adódik, hogy bármely két
érintkező rész határán levő szakaszok eredetileg ugyanazon négyszög-oldal felei
voltak, tehát egyenlők. „Lépcsős törés‖ tehát nincs az új alakzat határán, de az ott
újonnan csatlakozó szakaszok biztosan egy egyenesbe esnek? (11. ábra) Az ott
egymás mellé kerülő szögek eredetileg is egymás mellett voltak egy-egy felezőpontnál,
a középvonal két oldalán úgy, hogy együtt egyenesszöget alkottak. Tehát új helyükön is
180° az összegük, így a szakaszok egy egyenesbe esnek. Ezek szerint a keletkezett
alakzat valóban négyszög.
10. ábra

11. ábra

Ha ez megvan, akkor a négyszög paralelogramma voltának indoklása már sokkal
könnyebben megy. Kisebb problémát az okoz, hogy a szemközti oldalakat kezdik
általában vizsgálni. Ekkor arra lehet figyelmeztetni, hogy semmilyen, oldalra vonatkozó
információnk nincs. Ekkor irányíthatjuk a figyelmet a szögekre, amik eddig is sokat
segítettek. Az új négyszög szemközti szögei az eredeti négyszög középvonalainak
metszéspontjánál csúcsszögek voltak (7. ábra), amik egyenlők. Így az új négyszög
valóban paralelogramma.
A lehetséges speciális esetek vizsgálata is könnyen lezárható: rombusz
keletkezik, ha az eredeti négyszög középvonalai egyenlők; téglalap keletkezik, ha a
középvonalak merőlegesek egymásra; és négyzet keletkezik, ha mindkét mondott
feltétel teljesül a középvonalakra.
Területparadoxon „bűvös” négyzettel
Az átdarabolásokhoz kapcsolódva érdemes a hallgatóknak olyan feladatot is
bemutatni, ami területekkel kapcsolatos látszólagos ellentmondásra vezet. Az ilyen
feladatok is érdeklődést váltanak ki a hallgatókból, hiszen nyilván képtelenség az
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állításuk, de ennek okát azonnal nem lehet látni. Több ilyen probléma is közismert: pl. 8
egység oldalú négyzet darabjaiból 5 és 13 egység oldalú téglalap kialakítása;
ugyancsak 8 egység oldalú négyzet darabjaiból 7 és 9 egység oldalú téglalap
kialakítása. (pl. Kárteszi 1966: 91–93; Lukács–Tarján 1975: 147–150; Ignatyev 1982:
63–64) Az ellentmondások oka figyelembe nem vett „hiány‖ vagy „átfedés‖. Megoldásuk
a hasonlóság témakörére épül, nem túl bonyolult, lehetőségeinknek megfelelő. Kellő
előkészítéssel a siker reményében próbálkozhatunk a megoldással.
Egy, az előzőekhez hasonló, de talán kevésbé ismert „területes paradoxont‖
mutatunk itt be (Jacobs 2003: 343). Itt nem az „elhanyagolt hiány‖, hanem éppen a
nagyon is szembetűnő „hiány‖ okozza majd a gondot. Induljunk ki egy 7 cm oldalú
négyzetből, aminek egy szemközti oldalpárját osszuk fel a 12. ábra szerint 2 és 5, ill. 1
és 6 cm részekre; harmadik oldalát pedig 4 és 3 cm-re. Az osztópontokból kiindulva
rajzoljuk meg a négyzetlapon a 12. ábrán látható hálózatot, és vonalai mentén
daraboljuk is fel azt. A „paradoxon‖ a 13. ábrán látható módon jön létre. A három
„nagyobb‖ darabot fordítsuk meg, hogy az eddig alul levő oldala kerüljön felülre; majd
tegyük le az eredeti helyükre, egymáshoz illesztve. Végül, a negyedik, „kicsi‖ darabot is
fordítsuk meg, majd illesszük a másik három közé.
12. ábra

13. ábra

Úgy tűnik, nem tettünk „semmi lényegeset‖, „csak‖ megfordítottuk a darabokat,
és újra kiraktuk a négyzetet. De eközben keletkezett benne egy „lyuk‖: a „hiányzó‖ rész
egy 1 cm alapú és szintén 1 cm magasságú, így 1 cm2 területű paralelogramma. Tehát
a 49 cm2-es négyzetből látszólag egy 48 cm2-es „csonka négyzet‖ jött létre! Ez egy
„bűvös négyzet‖! Hogyan történhetett ez?
A hiba keresésében az első gondolat a mérés lehet, hiszen megadott méretekkel
dolgoztunk. A keletkezett alakzat „alapjával‖ nincs gond: az ugyanúgy 4  3  7 cm, mint
az eredeti négyzetnél. Azonban a „magasságát‖ megmérve, az nem 7 cm-nek adódik,
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hanem 7 cm és még kb. 1,5 mm-nek! E mérés alapján azt sejtjük, hogy az alakzat
magassága „megnőtt‖ egy kicsivel. Hogy ez tényleg így van-e, pl. az új alakzat baloldali
élén levő szakaszt kell megvizsgálni. Ez a kérdéses szakasz az eredeti négyzet
„közepén‖ volt (14. ábra): az AB szakasz. Az ennek meghosszabbításán levő x
szakasz a tőle jobbra levő, „kis‖ derékszögű háromszög befogója. Ez a háromszög
hasonló a négyzet felső részén levő, 2 cm befogójú, „nagy‖ derékszögű háromszöghöz,
mert szögeik páronként egyenlők. (Ez utóbbi állítás a merőlegességekből adódó
párhuzamosság következménye.)
14. ábra

A hasonlóság miatt a háromszögek megfelelő befogóinak arányai egyenlők:
x

6
7

6

1

7

7

. Így AB  7   6

x
3



2
7

,

cm. Az új alakzat magassága ennél a „lyuk‖ 1 cm-ével

1

nagyobb, tehát 7  7,143 cm, ahogy azt a méréssel közelítőleg kaptuk. Emiatt az új
7

1

alakzat konvex burkának területe 7  7  50 cm2, az új alakzaté pedig 50  1  49 cm2.
7

Tehát nincs semmiféle ellentmondás: az eredetileg 49 cm2 összterületű
darabokból az átfedés nélküli átrendezés után ismét 49 cm2 területű alakzat jött létre. A
kezdeti látszólagos paradoxont a magasság pici, első látásra nem feltűnő
megnövekedése okozta.
Érdekességként megjegyezzük, ez a paradoxon eredetileg egy kártyalap
darabolásával kerül bemutatásra (Jacobs 2003: 343), tehát mint „kártyatrükk‖ is
felvezethető. A fentihez hasonló szerkezetű „paradoxon‖ található egy másik könyvben
is: (Mlodinow 2003: 41–42); ebben a fentinél több darabra kell vágni a kiindulási
négyzetet.
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Gyufaszálakból kirakott, állandó kerületű sokszögek területe
A hajtogatás és az átdarabolás mellett a gyufaátrakás is aktív, manipulatív módja
alakzatok átalakításának. Az előző feladatban a terület állandósága volt a
középpontban. Most a kerület lesz állandó, és az alakzat határának alakját változtatva,
a terület alakulását figyeljük. Legyen adott 12 db egyforma hosszú gyufaszál, hosszuk
legyen az egység. A feladat: a gyufaszálakkal határoljunk körül olyan sokszöget,
melynek kerülete 12, területének mérőszáma pedig egész szám, az adott
területegységben. (pl. Görke–Ilgner–Lorenz–Pietzsch–Rehm 1974: 121; Imrecze–
Reiman–Urbán 1986: 81; Jacobs 2003: 353)
Természetesen, először rögzíteni kell a szabályokat, mit lehet, és mit nem lehet
a gyufaszálakkal tenni. Mindet fel kell használni, de nem szabad eltörni egyet sem. A
gyufaszálakat egymás után illesztve létrehozhatunk egész szám hosszúságú
szakaszokat. Ilyen szakaszokból derékszög szárakat, továbbá háromszöget
alakíthatunk ki. Végül, pontosan meg kell adni az elhelyezés szabályát és azt, hogy a
kapott sokszög területe mennyi, és miért annyi. E szabályokkal már nagyon sok
megoldását adhatjuk a feladatnak. Azokat a megoldásokat tekintjük különbözőknek,
amelyek nem egybevágók.
Legkönnyebb a téglalap területét meghatározni, először ezek jutnak eszünkbe.
Három fajta van, egyikük négyzet (15. ábra). Területeik rendre 9, 8, 5.
15. ábra

Az első kettőből új derékszögek kialakításával bonyolultabb, a 90° mellett már
270° belső szöget is tartalmazó, konkáv sokszögek alakíthatók ki. Az ilyen sokszögek
területe 8, 7, 6, ill. 5 lehet. A négyzet átalakításával 15 db ilyen sokszög keletkezhet: 1
db 8, 3 db 7, 4 db 6, ill. 7 db 5 területű. A 4×2-es téglalap ilyen átalakításából 7 db
keletkezik: 1 db 7, 3 db 6, ill. 3 db 5 területű. Mindkettőből csak egy–egy példát
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mutatunk be. (16. ábra) Az összes lehetőség megtalálása a kombinatív képességeket
veszi igénybe; nagyon ügyelni kell az esetek felsorolásának rendjére.
Ezzel az összes olyan megoldást megkaptuk, amiben csak merőleges oldalak
szerepelnek. A továbblépéshez új ötlet kell. A téglalap mellett a derékszögű háromszög
az, aminek területét könnyű még kiszámolni. Általában valakinek eszébe jut a
„legismertebb‖ derékszögű háromszög, a 3–4–5 oldalú. (17. ábra) Ennek éppen 12 a
kerülete; területe pedig 6.
16. ábra

17. ábra

18. ábra

Az előbb már alkalmazott derékszög „behajtásokkal‖ újabb megoldások
kaphatók, még pedig 4 db. És ami külön érdekes, ezek között sikerül az eddigi
minimumnál, 5-nél kisebb területűt kialakítani. A területek: 1 db 5, 2 db 4 és 1 db 3.
Csak az utolsót mutatjuk be. (18. ábra)
Ezzel ez a módszer is kimerül, de ami a lényeg, a háromszög kialakítása már
eszünkbe jutott, ezt tovább lehet vinni. Nem kiindulásként, hanem már meglevők
átalakítására. Tekintsük a 15. ábrán mutatott 4×2-es téglalapot, és a két rövidebb
oldalát alakítsuk át szabályos háromszöggé. (19. ábra) Ekkor egy „rakétát‖ kapunk,
aminek területe 4: háromszögek nélkül 4 lenne a terület, az egyik oldalon pedig éppen
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annyit teszünk hozzá, amennyit elveszünk a másikon. Ez az ötlet csak kisebb–nagyobb
segítséggel jut a hallgatók eszébe.
19. ábra

20. ábra

Ezzel a „rakéta‖ módszerrel nagyon sok újabb változat kapható a meglevőkből, itt
csak egyet mutatunk (20. ábra): e példa 2–2–1 oldalú egyenlőszárú háromszög
„rakétája‖ segítségével sikerül 2 területű sokszöget kialakítani. Az 1 területű sokszög
kialakításához módosítanunk kell egy kicsit a szabályokat: engedjük meg, hogy ne csak
végpontban, hanem belső pontban is lehessen derékszöget állítani. Ezzel megoldható a
0,5 magasság (21. ábra), és előállítható 1 területű sokszög. (22. ábra)
21. ábra

22. ábra

A téma lezárásaként egy olyan, a feltételeknek megfelelő sokszöget mutatunk
(23. ábra), ami nem egyszerű sokszög: összefüggő ugyan, de két határvonala van,
„gyűrűszerű‖ sokszög. Kerülete 8  4  12 egység, területe pedig 4  1  3 területegység
23. ábra

Pontok távolsága négyzetes oszlop felületén
Az utolsó feladat a térszemléletet teszi próbára, amivel általában elég sok a
probléma; kevés ilyen feladattal találkoznak a hallgatók. Valamilyen test felületén levő
pontok felületi távolságának meghatározása sok feladatban szerepel; általában kocka,
téglatest, henger vagy kúp az adott test. (Pl. Kárteszi 1966: 60–63; Ignatyev 1982: 114;
Imrecze–Reiman–Urbán 1986: 81; Hódi 1999: 67–79; Bonifert 1982: 150–154) Ezeknél
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a feladatoknál a különböző módon való kiterítések játsszák a főszerepet. Mi itt
négyzetes oszlopból indulunk ki.
Tekintsünk egy olyan négyzetes oszlopot, melynek alapja egy 2 egység oldalú
négyzet, magassága pedig 4 egység. Legyen P és Q egyik testátlójának két végpontja
(24. ábra). Kérdés, hogy mekkora e két pont távolsága a hasáb felületén mérve? Az első
tipp általában egy él és egy lapátló összege; ezekből kétféle van: 4  8  6,83 és
2  20  6,47 a hosszuk. Ha már van kétféle út, felmerül a kérdés, nincs-e még
rövidebb? Ekkor eszükbe jut a kiterítés, először általában a 25. ábrán levő. Ezen
azonnal észreveszik, hogy a két eddiginél van rövidebb út: a kapott 2×6-os téglalap
átlója, aminek hossza 40  6,32 . Általában úgy gondolják, ennél már nincs rövidebb,
csak biztatásra keresnek további kiterítési lehetőséget. Ekkor megtalálják a 26. ábrán
látható lehetőséget, amin egy újabb átlós összekötési lehetőség van: ennek hossza
32  5,66 , rövidebb az eddigieknél.
24. ábra

27. ábra

25. ábra

26. ábra

28. ábra

Ekkor kideríthetjük, hogy más kiterítési lehetőség nincs, hiszen a pontok
szomszédos lapokon vannak, ezekből pedig csak a két eddigi lehetőség van. Így tehát a
32 . További, a térszemléletet fejlesztő feladat lehet annak
feladat megoldása
megválaszolása, hogy hány olyan töröttvonal köti össze P–t és Q–t a hasáb felületén,
ami kiterítés után szakasz lesz? A lehetőségeket végig gondolva, 6 ilyen út adódik: 4 db a
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25. ábra típusából, és 2 db a 26. ábráéból. A hasáb axonometrikus ábráján inkább csak a
két típust célszerű berajzoltatni, az áttekinthetőség miatt. (27. ábra) De a felületet kereszt
alakban kiterítve, az összes ilyen út szépen megrajzolható. (28. ábra) Ennek elkészítése
is megfelelő kihívást jelentő feladat. (Mindkét ábrán vastagítva jelöltük a minimális
hosszúságú utakat.)
A két pont módosításával esetleg nehezíthetjük is a feladatot: P és Q legyen most
a hasáb két szemközti négyzetélének felezőpontja. (29. ábra). Most már azonnal
kiterítésre gondolnak, és a kérdéses távolságra nyilván a 6 az első javaslat. (30. ábra) De
az előző feladat tanulságai lapján tovább keresnek, és általában meg is találják a 31. és
32. ábra lehetőségeit. Érdekes módon az utolsó lehetőség, a 33. ábra kiterítése önállóan
ritkán kerül elő, és a hallgatók meglepődnek, hogy ez adja a feladat megoldását. A 31–
33. ábrákon szereplő szakaszok hosszai rendre 40  6,32 ; 34  5,83 ; 32  5,66 .
29. ábra

30. ábra

32 ábra

31. ábra

33. ábra

A négy típus axonometrikus ábrája bonyolultabb az előző esetnél. (34. ábra) Az
összes ilyen felületi töröttvonal megkeresése is nehezebb, mert 10 van: a 30–33. ábrák
típusaiból rendre 2; 2; 4; 2 db. Ábrázolni is nehezebb. (35. ábra) (Ismét vastagítva a
legrövidebb utak.)
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35. ábra

Érdekességként megjegyezzük, hogy ha a négyzetes oszlop magassága 4 helyett
3, akkor viszonylag jelentősen megváltozik a helyzet: a felezőpontokat kiterítés után
összekötő szakaszokból továbbra is a fenti szerkezetű 4 típus lesz, de ezek hosszai már
nem mind különbözőek, hanem 3 közülük egyenlő: a fenti sorrendet követve a megfelelő
hosszak 5; 29  5,39 ; 5; 5.
Természetesen a kiindulási alakzat lehet egyszerűbb is, pl. 2 egység élű kocka.
Ekkor a csúcsok esetében csak 1, a felezőpontok esetében csak 3 kiterítési típus van. Az
összes ilyen utak szerkezete és száma viszont nem változik: marad a 28. ábra típusának
6, ill. a 35. ábra típusának 10 útja.
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Csákberényiné Tóth Klára: INTERAKTÍV TÁBLA AZ ANYANYELVI TANTÁRGYPEDAGÓGIA OKTATÁSÁBAN
DRHE KÖLCSEY FERENC TANÍTÓKÉPZÉSI INTÉZET, DEBRECEN,
MAGYARORSZÁG
csakber@gmail.com
Összefoglaló
Számos kutatási eredmény bizonyítja az interaktív tábla tanórai alkalmazásának
motiváló hatását. Azt is tudjuk, hogy az általános iskolai osztályok eszközellátottsága
megfelelő, a pedagógusok pedig tisztában vannak az IKT-eszközök használatának a
transzverzális készségek és a magasabb rendű gondolkodás fejlesztésében, a
teljesítmény növelésében és a motivációban betöltött pozitív szerepével. Ugyanakkor a
mérések azt is igazolják, hogy Magyarországon alacsonyabb a tanítók eszközhasználati
magabiztossága, mint az európai átlag. Mivel a pozitív attitűd már kialakult, nem a
tanítók meggyőzősére kell időt és energiát fordítani, hanem a módszertani kultúrájukba
kell beépíteni az interaktív tábla használatát.
Előadásomban a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc
Tanítóképzési Intézetének anyanyelvi tantárgy-pedagógiai kurzusaiból mutatok be
példákat.
Kulcsszavak: interaktív tábla, módszertan, anyanyelv, IKT, 21. századi tanító
THE INTERACTIVE WHITEBOARD IN TEACHING THE METHODOLOGY OF
LANGUAGE ARTS
The motivating effect of using interactive whiteboards has been proved in several
research studies. It is also a well-known fact that primary school classrooms are wellequipped with teaching aids, and that teachers are aware of the use of ICT tools in the
development of transversal skills and of higher order thinking, in their positive role in
motivation and in improving performance. However, research also shows that
Hungarian teachers‘ confidence in using these aids is less considerable than that of the
European average. Since a positive attitude has already been formed, efforts should
focus on putting the use of the interactive board into teachers‘ methodological
repertoire, rather than on convincing teachers of the usefulness of the aid.
The presentation provides examples from the Language Arts methodology
courses at the Kölcsey Ferenc Teacher Training Institute of the Debrecen Reformed
Theological University.
Keywords: interactive whiteboard, methodology, Language Arts, ICT, primary school
teacher in the 21st century
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1. Bevezetés
A 20. század végének rohamos technológiai változása kikényszerítette, hogy
újraértelmezzük mind a tudásról, mind a műveltségről alkotott fogalmainkat. A régi
elméletek és módszerek nem elegendőek az újonnan keletkező problémák
megoldásához. „A 21. század és a 20. század diákjai között olyan mértékű különbség
van, ami nemcsak, hogy új igényeket támaszt az oktatás felé, de ezek az új igények
már nem kivitelezhetők a hagyományos módszerekkel‖ (Molnár 2011).
Az Európa Tanács 2004-ben nyolc kulcskompetenciát fogalmazott meg, az
anyanyelvi kommunikáció, az idegen nyelvi kommunikáció, a matematikai,
természettudományi és technológiai kompetenciák, a digitális kompetencia, a tanulás
tanítása, a személyközi és állampolgári kompetenciák, a vállalkozói kompetencia és a
kulturális kompetencia fejlesztése került a kiemelt fejlesztési területek közé. Az ezt
követő néhány év annyira sürgetővé tette az információs és kommunikációs
technológiai (IKT) műveltség megszerzését, hogy az UNESCO és az OECD is
beemelte a digitális írástudást a 21. század kulcskompetenciáit definiáló
dokumentumaiba (Európa Tanács 2004; OECD 2010; UNESCO 2011), hiszen a mai
világban elengedhetetlen a különféle információs technológiák, hálózatok és
kommunikációs rendszerek ismerete.
Ma már széles körben elfogadott tény, hogy az információs és kommunikációs
technológiai eszközöket be kell vonnunk mind a közoktatás, mind a felsőoktatás körébe.
(Kárpáti 1999; Ainley–Fraillon–Freeman 2010; Molnár 2011) Az info-kommunikációs
technológiák alkalmazása új utakat kínál a tudás termelésére, értékelésére és
terjesztésére egyaránt, így az oktatás környezete is jelentősen átalakul (Coolahan
2007).
A rendelkezésünkre álló adatok azt mutatják, hogy míg a közoktatás területén az
információs és kommunikációs technológiák alkalmazása egyre nagyobb mértékű, a
felsőoktatásban ugyanez a növekedési ütem nem figyelhető meg, holott az iskolák
átalakuló IKT-környezetének megfelelően olyan szakemberek kibocsátása lenne a cél,
akik képesek az IKT-eszközök funkcionális használatára és módszertani szempontú
értékelésükre is.
Cikkünk a tanítójelöltekIKT-kompetenciájának fejlesztési lehetőségei közül az
interaktív táblának az anyanyelvi tantárgy-pedagógia oktatásában betöltött szerepét
mutatja be. A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 2008 óta folyik a
módszertan kurzus, illetve egy szabadon választható kurzus keretén belül a tanító
szakos hallgatók felkészítése az interaktív tábla szaktárgyi használatára.
2. IKT a közoktatásban
2011 őszén7 európai ország 4., 8. és 11. évfolyamos tanulói körében
nagyszabású kutatást végeztek. Nemcsak az alkalmazott eszközök típusát és
mennyiségét vizsgálták, hanem az iskolavezetők, pedagógusok és diákok IKT
kompetenciáit is (Hunya 2011).
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– Magyarországon a számítógépekhez való hozzáférés közel áll az európai átlaghoz;
– hazánkban az interaktív tábla elterjedtebb az európai átlagnál a mérésbe bevont
osztályok esetében;
– a tanárok minden iskolatípusban és évfolyamon ritkábban használnak IKT eszközöket
az órán, mint európai társaik, viszont az európai átlagnál jóval többen és gyakrabban
használják az interaktív táblát;
– a magyar pedagógusok alapképzésük során már tanulnak az informatikai eszközök
alkalmazásáról, az európai országok felében ez nem része az alapképzésnek;
– mindegyik felmért évfolyamon alacsonyabb a tanárok eszközhasználati
magabiztossága, mint az európai átlag, míg a tanulóké általában magasabb;
– a tanulók 70-75%-a kifejezetten hasznosnak tartja az IKT eszközöket a tanulásban.
A fenti eredményeket összegezve elmondhatjuk, hogy az iskolák rendelkeznek
eszközökkel, a pedagógusok a főiskolai, egyetemi kurzusokon tanulják ezek
használatát, a gyerekeket motiválja az IKT eszközök alkalmazása, mégis a tanulóknak
közel 50%-a soha vagy majdnem soha nem találkozik ilyen tanítási módszerrel. Az
okokat feltétlenül érdemes megkeresni.
3. IKT a pedagógusképzésben
Az IKT eszközöknek a felsőoktatásban betöltött szerepével kevés kutatás
foglalkozik (Kelemen 2008; Kubinger-Pillmann 2011), ezek is inkább empirikus jellegű
tanulmányok, így a helyzetről általános képet nem mutatnak. A pedagógusképzés célja,
hogy szakmailag jól felkészült, a nevelő-oktató munkájukban hatékony tanítókat
képezzen, akik megfelelnek a közoktatás elvárásainak. Mivel a közoktatásban egyre
inkább elterjed az IKT eszközök alkalmazása, a pedagógusképzésnek vállalnia kell a
hallgatók ilyen irányú felkészítését.
Az oktatásban alapvetően két célból használhatunk technológiai eszközöket:
megtaníthatjuk az eszköz használatát, illetve azt is, hogy az adott technológia
segítségével hogyan tehetjük sikeresebbé a tanítás-tanulás folyamatát, hogyan
fokozhatjuk az oktatási módszer hatékonyságát, a diákok aktivitását.
Coohalan (2007) szerint az iskolákban tanító pedagógusoknak a következő
kihívásokkal kell szembesülniük az IKT használata során:
– a technikai tudás és magabiztosság hiánya,
– a tanulók több készséggel rendelkeznek a tanárnál,
– a technológiai dominancia veszélye (a technológia túlhangsúlyozottá válik a tartalom
rovására),
– egyenlő hozzáférés biztosítása olyan környezetben, ahol azok, akiknek otthon is van
számítógépük, valószínűleg nagyobb érdeklődést mutatnak.
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A sikeres tanítóvá nevelés szempontjából fontosnak tartjuk, hogy a képzésben a
jelöltek az IKT-eszközöket megismerjék, alkalmazásukat elsajátítsák, információ- és
anyaggyűjtési stratégiákat tanuljanak, valamint kialakuljon bennük az eszközök
módszertani szempontú értékelési szemlélete. Az IKTeszközökkel való technológiai
lépéstartás mellett a bennük rejlő pedagógiai lehetőségek felismerése is igen fontos.
Mivel a hallgatók több kurzuson keresztül sajátítják el az informatikai alapismereteket,
ill. a számítógépes felhasználói ismereteket, emellett pedig nap mint nap az
eszközhasználatot önállóan, a saját kedvtelésükre is órákon át gyakorolják, egyre
inkább a tartalmi-módszertani oldal hangsúlyozásának kell előtérbe kerülnie (Hercz
2008). Ezt a célt csak akkor érhetük el, ha formálni tudjuk a felsőoktatásban dolgozó
oktatóknak az információs és kommunikációs technológiához kötődő attitűdjét. A hiteles
közvetítéshez szükség van ugyanis arra, hogy az oktatók rendelkezzenek egy bizonyos
szintű digitális pedagógiai módszer- és eszköztárral. Különösen igaz ez a megállapítás
a módszertant oktatókra. Tapasztalataink szerint mind a konferenciákon, mind az
előadásokon a PowerPoint használata terjedt el leginkább az oktatók között. A
módszertant oktatóknak nehezebb a dolga, hiszen az IKT-s anyagoknak a tanórába
való beépítését, vezénylését és tervezését is meg kell tanítaniuk.
4. Az interaktív tábla
Sokféle digitális eszköz létezik: laptop, projektor, hangfal, mikrofon, digitális
fényképezőgép, webkamera, érintőképernyő, szkenner, diktafon, interaktív tábla,
okostelefon, iPod, iPad, stb. Mindig újabb és újabb eszközök jelennek meg, mások
pedig viszonylag hamar elavulnak és kikopnak a használatból. A fentebb említett 27
európai országot érintő felmérés szerint Magyarországon a közoktatásban az
átlagosnál gyakrabban használt digitális eszköz az interaktív tábla. Érdemes tehát az
oktatásban betöltött szerepét kiemelten kezelnünk.
Az interaktív tábla előnyei közé tartozik, hogy
– az interaktív táblás tananyagokkal a módszertani repertoár határtalan változatosságát
teremthetjük meg;
– a hagyományos táblával szemben a digitális táblán a táblaképek előre elkészíthetőek,
az óra után pedig a táblakép elmenthető a változásokkal együtt;
– a táblakép esztétikai szempontból igényes, ugyanakkor gazdaságos, hiszen sok
színes karton
és egyéb anyag takarítható meg;
– minden elkészített dia számtalanszor felhasználható és átalakítható;
– az interneten elérhető oktatási segédanyagoknak a tanulás-tanítási folyamatba való
beágyazását jelentősen megkönnyíti;
– a PowerPoint ismerete jó alapot teremt az interaktív táblás feladatok tervezéséhez,
ugyanis a szövegírás, a képek beillesztése és az animáció alkalmazása nagyon
hasonló;
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– a számítógépet használó tanár az osztállyal zavartalan verbális és nem-verbális
kommunikációt végezhet;
– az előre elkészített diákon a tanórán változtatásokat hajthatunk végre, letakarhatjuk
vagy kiemelhetjük a megfelelő részeket;
– az interaktív tananyagok használhatóak bármely óratípusban és bármely
tanulásszervezési eljárás esetén;
– az interaktív tábla lehetőséget ad az együttgondolkodásra és a közös munkára;
– mind a kisiskolások, mind a tanítójelöltek szeretnek az interaktív táblán dolgozni.
Hosszan sorolhatjuk a digitális tábla használatának előnyeit, vannak azonban hátrányai
is:
– a tananyagok elkészítése időigényes, a rengeteg lehetőség közül nehéz választani;
– a tábla használatára nem lehet otthon felkészülni, így nem véletlen, hogy a tanárok
eszközhasználati magabiztossága viszonylag alacsony szintű;
– módszertani felkészítés híján nehézséget jelent az egyes feladatok, diák értékelése.
Az interaktív tábla gyakorlatközpontú bemutatását és a hozzá kapcsolódó
módszertani lehetőségek felvázolását megtalálhatjuk Bedő Andrea és Schlotter Judit
(2008) és mások munkáiban (Bíró 2010; Bitterova–Brecka 2011; Bordás 2011). A
különböző interaktív táblás oldalakon pedig meglehetősen sok feltöltött anyagot
érhetünk el az interneten. Ami leginkább hiányzik, az az interaktív tábla (és más IKT
eszközök) használatának beépítése a szakmódszertanok anyagába.
Ennek a hiánynak a részbeni pótlásával próbálkoztunk meg a Debreceni
Református Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézetében a
magyar nyelv és irodalom tantárgy-pedagógiai kurzusain.
5. Az interaktív tábla a módszertan oktatásában
Több éves kísérletezés eredményeként állt össze a jelenleg alkalmazott
rendszer. Az első problémát a digitális eszközök sokfélesége okozta, hiszen az előre
látható volt, hogy a megszabott időkeretbe minden eszköz kipróbálása nem fér bele. A
választás a közoktatásban leginkább elterjedt interaktív tábla felhasználására esett. A
kurzus beindításakor azt feltételeztük, hogy a hallgatók a számítógép kezelését
legalább alapvető szinten ismerik, tudnak PowerPointos diákat előállítani, vagyis az
eszköz kezelésének a bemutatására csak minimális időt kell fordítanunk.
A digitális tábla használatára négy fokozatban került sor:
(1) az előadásokon az oktató folyamatosan interaktív anyaggal dolgozott;
(2) a szemináriumokon a hallgatók kipróbálták a tábla használatát;
(3) maguk is terveztek feladatokat és mikrotanítás formájában bemutatták azokat;
(4) óratervezetbe építették be az interaktív táblás feladatokat a tanítójelöltek.
A következőkben a különböző szakaszok feladataiból mutatok be néhányat.
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5.1 Előadás
Az anyanyelvi tantárgy-pedagógia előadásokon a vázlat megjelenítését, képek,
diagramok és példafeladatok bemutatását természetesnek gondoljuk. Ezeket a
funkciókat azonban a PowerPoint alkalmazásával is meg tudjuk valósítani. Az interaktív
tábla használata abban jelent előre lépést, hogy közvetlenebb marad az előadó
kapcsolata a hallgatósággal, nem a gép irányítja az előre pontosan megtervezett
tanórát, hanem az előadó. Az alábbi dián (1. ábra) összesűrítetten mutatjuk be a
leggyakrabban alkalmazott lehetőségeket: a helyszínen le tudjuk takarni a dia egészét
vagy egy részét, ki tudunk emelni tollal vagy kiemelővel, és bele is tudunk írni a diába
tollal vagy az ujjunkkal.
1. ábra
A leggyakrabban használható alkalmazások

A fenti ábrán a helyesírási alapelvekkel kapcsolatos egyik diát láthatjuk. A
takarás geometriai forma vagy a roló alkalmazásával egyaránt megoldható. Ez
különösen fontos funkció, hiszen jól irányíthatjuk vele hallgatóink figyelmét.
5.2. Szeminárium
Az interaktív tábla felhasználásának következő fokozata a mások által készített
diák mikrotanításként való alkalmazása. Ezen alkalmakkor a hallgatók az utasításadást,
a feladat megszervezését és a tábla magabiztos használatát tanulják. A módszertan
majdnem minden területén (beszédművelés, olvasástanítás, szövegfeldolgozás,
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nyelvtan-, helyesírás- és fogalmazástanítás) jól alkalmazhatóak az interaktív táblás
feladatok, az írástanítás esetében azonban több szempontból kétségeink vannak.
Egyrészt a tábla szemkápráztatóan világít, nem célszerű hosszasan közelről nézni,
másrészt pedig a toll vagy az ujjunk hegye és a táblán megjelenő írott kép között némi
távolság mindig van, ez megzavarja az írni tanuló kisdiákot.
Az alábbi dián (2. ábra) a hang- és betűtanítás algoritmusának a hangokra
bontás, hangleválasztás, betűleválasztás és betűbemutatás lépéseit láthatjuk. Ugyanez
a lépéssor természetesen megvalósítható papír alapú képpel, piros-kék korongokkal és
betűkártyákkal is, de az interaktív tábla motiváló hatása nem elhanyagolható tényező. A
hallgatók feladata ebben az esetben a tanító „szerep‖ gyakorlása, az oktató által
bemutatott lépéssor újrajátszása. Más hallgatók más képekkel teszik ugyanezt. A kép
megneveztetése és a hangokra bontás után a megfelelő számú korongot a kép alá kell
húzni, majd az első korongot pirosra kicserélni. Másféle, kétoldalú korongokat
találhatunk a SMART-tábla kelléktárában az interaktív eszközök között. Ha ezt
használjuk, csak rá kell koppintani a korongra, az megfordul és más színű lesz. A hang
tanításakor a szó és a betűkártyák takarásban vannak. Ha rájuk kerül a sor, a szóban
megjelöljük az első hangnak megfelelő első betűt, majd bemutatjuk és megnevezzük a
különböző betűtípusokat.
2. ábra
A betűtanítás néhány lépése

Az alábbi diával (3. ábra) a betűtanítás algoritmusának következő lépése, a
betűfelismerés gyakoroltatható. Ez a dia azért került bele a tanulmányba, mert az
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ellenőrzés egyik motiváló lehetőségét mutatja be. A megfelelő betűre rákoppintva
megszólal a kakas hangja, amit a menüsorból hivatkozással tudunk a körökhöz csatolni.
3. ábra
Betűfelismerés ellenőrzése hanghatással

A ellenőrzés megtervezése nélkülözhetetlen bármilyen tanulásszervezési
formáról legyen is szó. Az interaktív tábla sokféle lehetőséget rejt ezen a téren is. A fent
bemutatott hanghatás mellett a LessonActivityToolkit menüpontban található feladatok
többsége képes az önellenőrzésre, a hibás és hibátlan alakok szétválasztására és
megjelölésére. Széles a skála: a memóriakártyában a párok eltűnnek, egy másik
feladatban örvény nyeli el a helytelen formákat, több esetben kipipálja a gép a helyes
megoldásokat. A csoportos munka megszervezésében nagy segítséget jelentenek ezek
a megoldások.
Bizonyos tananyagokhoz kapcsoltan, főleg a helyesírás tanításának
szakaszában a szemináriumokon sokféle feladatot tudunk bemutatni és alkalmaztatni a
fent említett lehetőségek közül.
5.3. Feladattervezés
Az interaktív táblás feladatok tervezése módszertani ismereteket és magas fokú
kreativitást feltételez, ezért az oktatásnak abban a szakaszában került rá sor, amikor a
hallgatók a csoportos tanítási gyakorlatokon már némi rutinra és tapasztalatra tettek
szert. Ennek ellenére jól érzékelhető volt, hogy míg a feladatok vezénylésében nagy
aktivitással és motiváltsággal vettek részt a tanítójelöltek, a feladattervezés csak
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keveseknek sikerült igazán. A munka menete a szemináriumi alkalmazásokhoz
hasonlóan alakult, az oktató bemutatott egy feladatot, megbeszélték a célját és a
megvalósítás lépéseit (pl. hibás és hibátlan alakok szétválasztása, szókártya készítése,
kép beillesztése), ezután a hallgatóknak kellett valami hasonlót tervezni úgy, hogy
lehetőleg egy már ellenőrzött óratervezet egyik feladatát alakítsák át az elvárásoknak
megfelelően. Az alábbiakban két jól sikerült változatot mutatunk be. Az első dia (4.
ábra) az oktató munkája, a másik kettő hallgatóké.
4. ábra
Hibás és hibátlan alakok elkülönítése

Az alábbi hallgatói munka részben megőrizte a feladat tartalmát (a
magánhangzók időtartamának gyakorlását azonban kiegészítette a hallgató a
mássalhangzók időtartamával és a j-s szavak helyesírásával), de a feladat motiváló
erejét megnövelte. Az oktató feladatában a kukába kell kidobni a helytelen alakokat, a
hallgató pedig a galacsinnal nyeleti el azokat.

418

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

5. ábra
Hibás és hibátlan alakok elkülönítése (S. A. munkája)

Az alábbi hallgatói munka is a kreatív alkalmazás jó példája. Egy problémával, a
j-s szavak helyesírásával foglalkozik. Az ötlet magáért beszél, motiváló erejét nem
szükséges bizonygatni: a helyes alakok labdáit a kapuba, a hibásakat az öltözőajtó
mögé kell eljuttatni.
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6. ábra
Hibás és hibátlan alakok elkülönítése (L. B. munkája)

A hallgatók elküldték minden szeminárium előtt a feladataikat az oktatóknak, így
a tanórán csak a pozitív vagy negatív szempontból mintaként szolgáló feladatok
bemutatására és elemzésére került sor.
5.4 Óratervezet készítése
A tanítójelöltek olyan óratervezettel dolgoztak, amelyet a módszertant oktató
vagy a gyakorlatvezető már ellenőrzött. Ez azért volt fontos, hogy ne az algoritmusok
követésére koncentráljanak, hanem az interaktív táblás feladatok tanórába való
illesztése álljon a figyelmük középpontjában. A félév végére az egyes órákra készített
feladataikból összeállt egy kis adatbank, a digitális óratervezet elkészítéséhez tehát
nem újonnan kellett a feladatokat éjszakákon át tartó munkával megtervezni, hanem
csak arról hoztak döntést, hogy megállja-e a helyét az adott digitális feladat a
tanórában. Ezek után az eredeti óratervezetet és az interaktív táblás óratervezetet is
beadták.
Az óratervezetek elemzése azt mutatta, hogy a legtöbb hallgató csak áttette az
eredeti feladatait interaktív táblára, azaz írásvetítő vagy szókártya helyett a digitális
táblát használta. Ebből arra következtethetünk, hogy sokaknak még több időre és közös
munkálkodásra van szüksége ahhoz, hogy motiválóbb feladatokat hozzon létre.
Ugyanakkor nem lebecsülendő az az eredmény, hogy minden egyes hallgató
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táblahasználati magabiztossága megnőtt, azaz feltételezhető, hogy a munkája során
használni fogja az interaktív táblát.
6. Összegzés
Napjainkban és a jövőben is igaznak tekinthetjük az European
Commission‘sStudy Group on Education and Training másfél évtizede tett
megállapítását, miszerint „a tanároknak meghatározó szerepük van, mivel a
társadalomban sokdimenziós szolgáltatást nyújtanak. A pedagógusok szerepe a
jelenlegi trendek alapján még sokoldalúbbá válik, mivel növekvő mértékben keveredik
társadalmi, viselkedési, állampolgári, gazdasági és technológiai dimenziókkal.‖
(European CommissionStudy Group 1997 In: Coolahan 2007) Benedek (2007:1161)
néhány évvel ezelőtti kijelentése is sajnos mindmáig érvényesnek tekinthető: „A digitális
„tanulás‖ spontán módon és egyre hatékonyabban formálódik az egyén szintjén,
ugyanakkor a digitális „tanítás‖ rendszerszerűen, professzionális módon még nem
létezik‖.A változás nyilvánvalóan nem odázható tovább, éppen ezért építettük be a
Debreceni Hittudományi Egyetemen az anyanyelvi módszertan oktatásába a digitális
tábla szaktárgyi használatát. Az eredmények bíztatóak, de a szakmódszertani oldal
további megerősítésre, közös gondolkodásra szorul.
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MOTIVATION IN KINDERGARTEN EDUCATION USING FAIRY TALES COMBINED
WITH DRAMA PEDAGOGY
Summary
For a little child the first day at nursery school means the beginning of membership
to a given community.
The well-known set of rules of the family is now completed with a new structure
requiring different behaviour. In accepting and acquiring this a major role is played by
the kindergarten teachers‘ personality and the techinques that help them motivate
children day by day to accept this new system preserving their personal sovereignity at
the same time. A combined application of the fairy tales and dramapedagogy can help
teachers developing a stable, yet continuously renewing motivational toolsystem.
Keywords: motivation, kindergarten education, fairy tale, dramapedagogy
Bevezetés
A családi kötelékből az óvodába lépés a legtöbb kisgyermek életében mérvadó
váltás. Az addig megszokott életritmust felváltja egy jobb esetben hasonló, de a maga
nemében más nevelési célokat (is) magában foglaló rendszer. A család, mint
elsődleges szocializációs bázis többek között az alapvető viselkedési sémák
kialakításában segíti a gyermekeket, amit a tágabb értelmezésben másodlagos
szocializációs közegként definiálható óvoda az elfogadott társadalmi normáknak
megfelelően egészít ki. Az intézményes nevelés minden szintjén döntő szerepe van a
pedagógusok személyiségének, de az óvodai nevelésen belül talán még
hangsúlyosabb. Ebben az életszakaszban a gyermekek, bizonyos értelemben a szüleik
pótló, helyettesítő szerepét tulajdonítják az őket nevelő óvodapedagógusoknak. Az
életkori sajátosságaikból adódóan szinte minden pillanatban vágynak rá, hogy
visszajelzést kapjanak különféle cselekvéseikre. Ezért is nagyon fontos, hogy az
óvodáskorú gyermekkel foglalkozó szakemberek széleskörű motivációs eszköztárral
rendelkezzenek.
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Motivációs tényezők az óvodai nevelésbenkülönböző tudományágak mentén
A fő témakör kifejtése előtt néhány elméletet és szakirodalmi leírást alapul véve
szerencsés áttekintenünk a különféle motivációs tényezőket és azok óvodai nevelésben
betöltött szerepét.
A pszichológia a motivációt alapvetően gyűjtőfogalomként használja, amelyen
belül azokat a motívumokat vizsgálja, amelyek a különböző cselekvéseket és
viselkedési formákat előidézik és mozgatják. A vonatkozó lélektani tézisek közül a
pszichológiai szükségetek Murray-féle listája alapján az embertársi érzelmeken belül a
gondozást kell kiemelnünk, amelynek jellemző viselkedési formája a másokról való
gondoskodás. (Carver–Scheier 1998) Az óvodapedagógusok személyisége valamennyi
esetben hordozza magában az említett motívumot, ami egyaránt kiterjedhet a
gyermekek fizikai-, érzelmi és kognitív szükségleteire is.
A klasszikusnak mondható Maslow-féle motivációs piramis szükséglet
hierarchiáját nézve a szeretetet, a megbecsülést és a kognitív szükségleteket
(Atkinson–Atkinson–Smith–Bem 1997) emelhetjük ki, amelyek egyaránt hangsúlyosak
az óvodapedagógusok és az óvodáskorú gyermekek szempontjából is. Az utóbb
felsoroltaknak az óvodai nevelésen belül az egyén és a közösség szerepének és
viszonyának kialakításában van jelentős szerepük. A közös élményekre épülő együttes
cselekvések kiemelt jelentőségűek a szocializáció szempontjából. Ebből adódóan az
óvodai élet különböző tevékenységeit célszerű úgy szervezni, hogy abban a gyermekek
erkölcsi tulajdonságai (mint például: az önzetlenség, a figyelmesség, a segítőkészség,
az együttérzés) és akarati tényezői (ezen belül: az önfegyelem, a feladattudat, az
önállóság, a szabálytudat, a kitartás) egyaránt fejlődjenek. (Az Óvodai nevelés
országos alapprogramja 1996)
A nevelés-és oktatáselmélet kapcsolódó szakirodalma egyrészt a tanulási
motiváció szempontjából vizsgálja a belső-és külső ösztönző tényezőket, melyek
jelentőségét leginkább az iskolai ismeretszerzésre vonatkoztatja a tanulási motivációt
négy aspektusból vizsgálva, amelyek között nincs feltétlenül oksági összefüggés. Az
első a beépült (internalizált) tanulási motiváció, ami az iskolai elvárások lelkiismereti
okokból, kötelességtudatból való teljesítését jelenti. A második a belső (intriznik)
tanulási motiváció, amely során a tanulót az adott tananyag iránti érdeklődés,
kíváncsiság hajtja. Továbbá az „elsajátítási motiváció‖, ami alatt a veleszületett igény
értendő, amit a tanuló a saját kompetenciájának növelése céljából tesz. Végül
beszélhetünk külső (extrinzik) tanulási motivációról, amikor tanuló egy olyan konkrét
külső cél elérése ösztönzi, amely során a tanulás csak eszköz a külső jutalom
eléréséhez. (Réthy 2003) Elgondolkodtató az óvodáskorú gyermekek szempontjából
megvizsgálni az utóbb említett tényezőket, hiszen ha nem is körülhatárolhatóan a
tanulás felől, de a különböző óvodai strukturált tevékenységek oldaláról találhatunk
hasonlóságokat, ami függhet a gyermekek életkorától, továbbá szociális, affektív-és
kognitív érettségétől.
A motiváció jelen szempontú elemzésében a tárgyalandó téma szempontjából
kiemelt fontossággal bír a pedagógusok, óvodapedagógusok oktatási-és nevelési
helyzethez kötődő viszonya. A reformpedagógiák elterjedésével és a 21. század pozitív
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irányú társadalmi változásaival „a tekintélyelvű, diktatórikus rendszerrel ellentétben a
demokráciában a konformizmus helyett több teret kap a kreativitás, az egyéniség
kibontakozása, az önállóság.‖(Czike 2006:11) „alkotói‖ szabadság új szempontú
gondolkodásra ösztönzi a nevelési-és oktatási folyamatban lévőket. Ennek egyik
formája lehet a reflektív gondolkodás és gyakorlat kifejlesztése. A pedagógusok a
reflektív tanítás során tudatosan elemző gondolkodásra és gyakorlatra tehetnek szert,
amely nevelői-oktatói tevékenységük folyamatos önellenőrzésére és fejlesztésére
motiválhatja őket. (Szivák 2003) A reflektív tanítás óvodapedagógiai gyakorlatban való
megjelenéséről a későbbiekben lesz szó.
A mese és a drámapedagógia szerepe az óvodai nevelésben
Az óvodai élet különböző tevékenységeit nagymértékben átszövi a mese és a
játék valamilyen formája. A mese műfaji jellemzői jelen esetben nem annyira
mérvadóak, szerepe az óvodáskorú gyermekek életében annál inkább. Ebben az
életkorban „a gyermek képessé válik a belső képek alkotására, ezeket felhasználja
játéka során is. Térben és időben végtelenek a lehetőségek, minden bármikor
újrakezdhető, és bármilyen élmény a játék kiindulópontjává válhat.‖ (Kádár 2012: 85) Az
óvodapedagógus és a gyermekek közötti verbális kommunikáció egyik leghatékonyabb
eszköze a mesélés. A különböző történetek mögött rejlő vélt vagy valós értékek pedig
az erkölcsi nevelésen túl az érzelmi nevelésben is fontos szerepet játszanak.
A mesék egyik lehetséges feldolgozási módja azok dramatizálása, amikor
tartalmi elemek mentén a gyermekek újrajátsszák egy-egy történet egészét vagy
részleteit. „Amennyiben viszont kizárólag az óvodapedagógus által irányított, a kívánt
és a kevésbé elfogadott magatartásminták mesén keresztüli dramatizálása történik nevezzük ezt mesedramatizálásnak – az autentikus népmesék gazdag
szimbólumrendszeréből adódó lélektani-és szocializációs hatások (a legtöbb esetben)
reprodukciós szinten maradnak.‖(Kerekes 2012: 14)Így leszűkülhet annak a lehetősége,
hogy a gyermekek mélyebben megismerhessék önmagukat és társaikat, továbbá
szabadabban felszínre hozhassák képzeletük rejtett elemeit. „A drámapedagógia a
személyiség fejlesztésének olyan módszere, amelynek során az egyén ismeretei,
készségei, képességei, társas kapcsolatai a nevelő által irányított, csoportban végzett
közös dramatikus cselekvés révén fejlődnek.‖ (Palásthy 2003: 33) Ebben az esetben a
gyermekek nem egy kötött szöveg mentén haladva élhetik meg egy-egy mesei szereplő
cselekedeteit, hanem minden esetben az aktuális érzelmi aktivitásuk alapján
kapcsolódnak be a különböző drámajátékokba.
A mese és a drámapedagógia együttes alkalmazásának motivációs elemei
2011 augusztusa-és 2012 szeptembere között, Budapest hét óvodájának 26
óvodapedagógusa és 297 óvodáskorú gyermeke vett részt abban a kutatásban, amely
a mese (ezen belül is a népmese) és a drámapedagógia együttes alkalmazásának
különböző szempontú eredményességét vizsgálta. A Mesét Másként módszernek
elnevezett komplex tevékenység lényege röviden, hogy az óvodai életben leginkább
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megjelenő érzelmi hatásoknak (öröm, elfogadás, düh, irigység stb.) megfelelően
ajánljon fel egy népmesét. A népmese minden esetben fejből hangzik el, amit átlagban
három-négy drámajáték követ, amelyeknek konkrét kapcsolódása nincs az elhangzott
népmeséhez. Annál inkább használja az adott történet érzelmi fókuszát. Ez annyit
jelent, hogy amennyiben a központi téma például az elfogadás, a különböző
drámajátékok főként ön-és csoportismereti gyakorlatokra épülnek. A Mesét Másként
módszer motivációs elemei az óvodapedagógusok és a kutatásban részt vevő
gyermekek részéről egyaránt megfigyelhetőek.
Az óvodapedagógusok a kutatás megkezdése előtt részt vettek egy harminc órás
felkészítő tréningen, amelyen belül megismerkedhettek a drámapedagógia- és a
drámajáték vezetés alapjaival, továbbá a népmese terápiás lehetőségeinek
felhasználási módjaival. Végigjátszhatták azokat a foglalkozásokat, amelyeket a
későbbiekben ők maguk tartottak a saját csoportjaikban. A saját élményből szerzett
tapasztalatok végig motiválták őket munkájukban, hiszen kíváncsiak voltak arra, hogyan
reagál a csoportjuk egy-egy mesére és az azt követő drámajátékokra.
A kutatás menetében az óvodapedagógusok a saját csoportjaiknak megfelelően
egészíthették ki az adott drámajátékokat, azok egészét vagy különböző elemeit más
tevékenységek eszközeként is felhasználhatták, ami motivációs készleteik folyamatos
bővülését eredményezte.
Egy-egy csoporton belül minden esetben mindkét óvodapedagógus részt vett,
akik egymást felváltva tartották a gyermekeknek a különböző foglalkozásokat. A nyolc
foglalkozásról egyenkéntjegyzőkönyveket készítettekés ezek alapján együtt elemezték
azok eredményességét. Így nem csak a már említett reflektív „tanítás‖ valósulhatott
meg, hanem az egymás munkájának folyamatos elemzése és segítése is.
A kutatási feladatok közé tartozott, hogy egy-egy foglalkozás után az
óvodapedagógusok megadott megfigyelési szempontok alapján feljegyzéseket
készítsenek arról, hogy a gyermekek milyen módokon használták a különböző
drámajátékok elemeit a szabad játékaik során. Az elkészült jegyzőkönyvek (104 darab)
tartalomelemzésénekjelenlegi feldolgozottsága alapján elmondható, hogy a gyermekek
az általuk megkedvelt drámajátékok egészét vagy különböző részleteit számos
alkalommal használták a szabad játékaik során, sőt olyan is előfordult, hogy otthoni
környezetben a gyermek újrajátszatta a családjával az aznapi foglalkozást.
A kutatás jelenlegi részeredményei arra engednek következtetni, hogy a mese és
a drámapedagógia együttes használata az óvodai nevelésen belül számottevő belső-és
külső motivációs tényezővel bír, ami pozitívan hat a kutatásban részt vett
óvodapedagógusokra és gyermekekre egyaránt.
Összegzés
Napjaink óvodapedagógiai gyakorlatában kiemelten fontos, hogy a benne részt
vevő gyermekek és óvodapedagógusok a lehető legoptimálisabban működjenek együtt.
Ennek egyik feltétele, hogy mindkét fél motiválóan hasson a másikra, továbbá
önmagában is mozgósítani tudja azokat a belső ösztönző erőket, amelyek a
személyiség konstruktív épülését támogatják. A népmese és a drámapedagógia külön426
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külön is segítheti az előbbi és utóbbi folyamatokat. Együttes használata pedig a vártnál
is pozitívabb eredményeket hozhat.
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MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK - MOGUĆNOSTI MOTIVACIJE UĈENIKA

Bosanac Maja: INTEGRISANA TEMATSKA NASTAVA KAO MOTIVACIONI
POKRETAĈ
FILOZOFSKI FAKULTET, NOVI SAD, SRBIJA
bosanac.maja4@hotmail.co.uk
Saţetak
Škola kao formalna institucija treba uĉenicima da pruţi odreĊena znanja, ali to
nije jedini zadatak škole. Kao predstavništvu institucionalizovanog obrazovanja ĉesto
joj se upućuju kritike kako su znanja nepovezana, meĊutim, mogu se uoĉiti i projekti koji
stavljaju naglasak na povezaniji naĉin organizacije i obrade nastavnih sadrţaja
organizovanih u tematske celine. Nastavni programi koji su organizovani na taj naĉin
pruţaju adekvatniji uvid u gradivo, naroĉito u uzrastu u kome uĉenici još svet
posmatraju celovito. Gradivo treba da se organizuje na naĉin tako da je povezano u
celinu i stavljeno u kontekst sa ostalim predmetima. Takvim pristupom će gradivo biti
jasnije i zanimljivije za uĉenje. Ostavljajući više slobode uĉenicima do izraţaja dolazi
veća kreativnost i motivacija za rad koja je jedan od kljuĉnih uslova uspešnosti, a ono je
što najviše manjka u školi. Da bi se ovi projekti ostvarili neophodna je ţelja nastavnika
da izmene uloge i da su spremni na saradnju sa svojim kolegama, ali i širom
zajednicom.
Kljuĉne reĉi: integrisana tematska nastava, podsticanje motivacije, saradnja izmeĊu
nastavnika, povezanost škole sa zajednicom.
INTEGRATED THEMATIC CURRICULUM AS MOTIVATIONAL INITIATOR
Abstract
School as a formal institution needs to provide certain knowledge for students,
however, it is not the only task of the school. As a representative of the institutionalized
education it is often criticized as knowledge unrelated, however, new projects that focus
on the interconnected way of organizing and processing of teaching contents connected
in topics can also be identified. Curricula that are organized in this way provide an
adequate insight into the material, especially at the age at which students perceive the
world holistically. Teaching material should be organized in such a way so that it is
connected in the whole and placed in context with other subjects. With this approach,
materials will be much clearer and interesting. Leaving more freedom for students the
emphasis is on the creativity and motivation for the work, which is one of the key
conditions of success and what is the most lacking. Important condition of such teaching
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content approach is greater cooperation between teachers and connection with local
society.
Keywords: integrated thematic curriculum, encouraging motivation, cooperation
between teachers, school connection with the institutions in community.

1.Uvodna razmatranja
U današnje vreme upućuju se brojne kritike postojećem obrazovnom sistemu, ali
se istovremeno javlja i sve više inovativnih modela u nastavi. Jedan od njih je
integrisana tematska nastava u kojoj ne postoje strogo povuĉene granice izmeĊu
razliĉitih predmeta, već se nastavne jedinice razliĉitih oblasti prouĉavaju integrativno, u
meĊupredmetnoj povezanosti. Na taj naĉin ostvaruje sinergetsko delovanje svih
uĉesnika pa se motivacija uĉenika povećava kroz veću mogućnost za aktivan i
stvaralaĉki rad uĉenika, ali i veću slobodu kroz mogućnost slobodnijih interpretacija iz
razliĉitih uglova posmatranja.
Najnoviji rezultati istraţivanja u oblasti kognitivnih stilova i stilova uĉenja ukazuju
da svako dete postiţe bolje rezultate ako mu se omogući da uĉi na naĉin koji mu najviše
odgovara. Hauard Gardner govori o inteligencijama koje su izraţenije kod pojedinaca
Pored toga naglasak se stavlja na unutrašnju motivaciju, jer se uĉenje u tom sluĉaju
zabavno samo po sebi i isplati se, a ne jer je neko obećao materijalnu korist (Gardner,
2005: 74.) Najveća prednost teorije višestrukih inteligencija odnosi se na pozitivne
aspekte pojedinca, jer su pojedinci najmotivisaniji za uĉenje kada obavljaju aktivnosti za
koje su donekle talentovani. Baveći se takvim aktivnostima verovatno će napredovati i
izbeći prekomerno razoĉarenje.
Kroz istoriju se ĉesto diskutovalo o nastavnim sadrţajima i njegovom znaĉaju, a
postojeće diskusije i dalje su aktuelne. Umesto diskusija o koliĉini i dubini sadrţaja veća
paţnja bi mogla da se posveti naĉinu prezentovanja sadrţaja i njegovom uticaju na
motivaciju uĉenika. Uopšte u mnogim teorijama obrazovanja tokom istorije u prvi plan
se stavljao upravo sadrţaj onoga što se uĉi, dok su se ostali ĉinioci i komponente u
nastavnom procesu zanemarivale. Kao reakcija na to u refomnim školama došlo je do
suprotnih shvatanja koja u velikom broju sluĉaja nisu nisu uspela da se zadrţe do
danas, ali su ostavila velik trag u pedagoškoj teoriji i pokrenula niz pitanja. Neke od
reformnih škola zbog svoje prevelike slobode i slabe organizacije nisu opstale, dok su
neke škole i danas aktuelne, a neke od njih u odreĊenim modifikacijama se uvode u
nastavne procese.
U kontekstu prouĉavanja integrisane tematske nastave upravo neophodno izuĉiti
meĊuzavisnost sadrţaja i metoda rada kako bi se što lakše postigla integracija.
Menjanjem uloge nastavnika i uĉenika, veće su šanse da se uĉenici zaineresuju za
gradivo. Škola se ĉesto optuţuje kao institucija u kojoj su uĉenici prinuĊeni da samo
pasivno primaju znanje koje je u praksi slabo primenjivo pa ni ne treba da nas ĉudi
ĉinjenica o nedovoljnoj motivisanosti uĉenika. U tom kontekstu aktuelni su projekti
integrisane tematske nastave, kao mogući naĉin za prevazilaţenje ovih slabosti.
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Jedan od projekata realizovan je u OŠ ĐorĊe Natošević u Novom Sadu. Zbornik
uĉeniĉkih radova «Evo jabuka» publikovan je i upravo ova škola dobila je Svetosavsku
nagradu kao najbolja osnovna škola u Republici Srbiji u 2010 godini. Neke od osnovnih
ideja integrisane tematske nastave i implementacija projekta «Evo jabuka» biće
prikazane u radu.
Inspirisana primerima iz prakse u svom master radu pozabavila sam se temom
intergracije i mogućnošću da se naprave sliĉni nedeljni projekti u kojima se jedna tema
moţe integrisati kroz više predmeta i izuĉiti kao celina. Na taj naĉin su veće šanse da
se uĉenici motivišu jer granice izmeĊu predmeta nisu toliko oštre i izdvojene. Kroz
ovakav naĉin rada uĉenici lakše mogu da shvate suštinu teme kroz pristup koji najviše
odgovara njihovim interesima.
2. Integrisana tematska nastava u teoriji
Svaki inovativni model rada da bi se okarakterisao kao plodotvoran mora da
bude zasnovan u teoriji, ali i proveren u praksi. Dihotomija izmeĊu teorije i prakse uvek
se odraţavala negativno ukoliko se naglasak stavljao iskljuĉivo na teoriju ili samo na
njen praktiĉni deo.
Model integrisane tematske nastave u Slovaĉkoj predstavlja najrasprostranjeniji
inovativni program koji predstavlja nacionalnu primenu ameriĉkog modela autorki S.
Kovalikove i Karin Olsen. Teorijski model ima tri osnovna dela; novija istraţivanja
mozga, izrada rasporeda (kurikuluma) i nastavne strategije (Matulĉikova 2003: 352 ).
Promene koje je projekat doneo u pedagoškoj praksi tiĉu se ne samo promena procesa
nastave, već i pripreme nastavnog gradiva. Pošto se radi o humanistiĉkom modelu,
znatno se menja uloga nastavnika-nastavnik u integrisanoj tematskoj nastavi je
facilitator samorazvijanja dece kao i usmerivaĉ socijalnih odnosa u školskim razredima.
Nastavnici veliku paţnju posvećuju kreiranju socijalne i emocionalne klime, ukoliko se
oslanjanju na neuropsihološka istraţivanja efektivnog uĉenja koja izdvajaju princip
nepostojanja ugroţenosti.
Nastava je organizovana u veće vremenske celine, podstiĉe poznavanje sveta u
celini i vezama, i program obraća veliku paţnju na praktiĉnu upotrebu gradiva već
prilikom njegovog uĉenja odnosno upoznavanja sa njim. Nastavnici u integrisanoj
tematskoj nastavi daju prednost kooperativnim formama nastave, a individualni pristup
uĉenicima realizuje se pre svega putem ponuĊene bogate palete nastavnih zadataka za
sedam tipova inteligencije prema Hauardu Gardneru1.
U integrisanoj tematskoj nastavi vodi se raĉuna o savršenom usvajanju gradiva i
pruţa se dovoljno vremena za uĉenje. Prilikom planiranja sadrţaja obrazovanja polazi
se od prepoznavanja osnovnog, kljuĉnog gradiva. Veliku paţnju program posvećuje
preciznom izdvajanju nastavnih ciljeva, i prilikom pripremanja nastave koriste se
moderne metode mentalnog sagledavanja.
U pedagoškom vrednovanju koriste se progresivne strategije popisne
komunikacije, ocenjivanja, a nastavnici da se trude da Ċake ocenjuju kompleksno, na
osnovu portfolija. Ishodište nastave po modelu integrisane tematske nastave ĉini izrada
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celogodišnje teme. Program veliku paţnju posvećuje stvaranju nastavnog kolegijuma,
stvaranju celoškolskog kolektiva i sistematskom radu sa roditeljima.
3. Integrisana tematska nastava u praksi
Ĉlanovi Osnovne škole ĐorĊe Natošević u Novom Sadu ujedinili su se kako bi
objavili zbornik radova koje su objavili u izdanju «Evo jabuka».U zborniku je prikazan
celovitiji pristup gde je pojam jabuke izloţen kroz obrazovne, funkcionalne i vaspitne
zadatke.
Obrazovni zadaci su se odnosili na elementarne semantiĉke slojeve vezane za
pojam jabuke, teme i motive jabuke u knjiţevnim delima iz uĉeniĉe lektire, leksikološka
istraţivanja u reĉnicima, kroz uĉeniĉke literarne, muzike i likovne stvaralaĉke radove,
istraţivanja u biologiji, geografiji i fizici.Uz to jabuka je povezana sa praktiĉnim
istraţivanjaima iz hemije, domaćinstva-jabuka u kulinarstvu kao i receptima za kolaĉe i
druga jela sa jabuama.
Funkiconalni zadaci su ostvareni kroz stvaranje zdravih navika za ishranu,
razvijanje jeziĉkih sposobnosti; na podizanje nivoa razumevanja ali i pravilne produkcije
jezika. Kao nadogradnja oĉekuje se njegova krativna upotreba u samostalnim radovima
uĉenika i osposobljavanje uĉenika za upotrebu reĉnika i uviĊanje šta se sve moţe
nauĉiti iz njega.
Vaspitni zadaci se odnose na jabuku u ishrani, i jabuku ako lek, da ne budemo
sebiĉni, da delimo sa drugima.
Inicijativa za primenu novih oblika integrativne nastave potekla u saradnji
uĉitelja, nastavnika i uĉenika. Projekat je imao više osnova (Bubanj, Petrovaraĉki 201:
9) a neki od osnovnih su:
3.1. Didaktiĉki okviri za Projekat integrisane nastave
Zadaci koji se postavljaju pred vaspitno-obrazovne institucije u okviru razvoja
novih globalnih ideja obrazovanja, odnose se na razradu novih globalnih ideja
obrazovanja, odnose se na razradu novih školskih programa i projekata koji ne
obezbeĊuju samo povezivanje informacija i veze izmeĊu predmeta nego i unutrašnje
jedinstvo predmeta na raĉun opštih znanja, intelektualnih operacija i socijalnih i
zdravstvenih karakteristika.
Inovacijski procesi u reformiranoj školi otvaraju mogućnosti tematskog planiranja
nastavnog sadrţaja i proširivanje repertoara nastavnih strategija i oblika rada. Postojeća
školsko-socijalna struktura moţe se menjati za nove integrirane edukativne stvaralaĉke
interaktivne teme i oblike rada u koje bi se na temelju pravilne korelacije nastavnih
sadrţaja mogli ukljuĉiti nastavnici više srodnih nastavnih predmeta i napraviti zajedniĉki
projekt na nivou škole.
Osnovna intencija je postići sinergiju u procesima uĉenja, koja će doprineti
razvoju pluralizma ideja, individualnom napretku uĉenika, kreativnosti kao i sintezi
nastavnih sadrţaja. Posebno treba naglasiti stvaranje dobre radne i saradniĉke
atmosfere u odelenjima, a i u školi u celini.
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3.2. Integracija tema iz nastave srpskog jezika i knjiţevnosti s temama drugih srodnih
predmeta i njihovo sinergetsko delovanje
Savremene didaktiĉke i metodiĉke discipline preporuĉuju šire pristupe koji
podrazumevaju funkcionalno povezivanje sliĉnih sadrţaja iz razliĉitih podruĉja u
jedinstvene logiĉke celine oko jednog problema ili teme. Na taj naĉin se teme ili
problemi mogu višestruko rasvetljavati i istraţivati. Ovakve, integrisane teme se mogu
realizovati u okviru jednog predmeta, kao što je to kompleksni predmet Srpske jezik i
knjiţevnost (u povezivanju nastave jezika i nastave knjiţevnosti i kulture izraţavanja) ili
interdisciplinarno u timskom radu uĉenika i nastavnika iz više srodnih predmeta.
To je predviĊeno i u pravilnicima o novim nastavnim programima uvoĊenjem
obrazovnih podruĉja2. Za realizaciju ovakvih tema potrebna je drugaĉija fleksibilnija
organizacija oblika rada u školi od razredno-predmetno-ĉasovnog sistema, kakav je sad
u našim školama, odnosno drugaĉije planiranje i programiranje. Neophodno je uz
analitiĉko, ukljuĉiti i tematsko planiranje i osmisliti i druga mjesta za izvoĊenje nastave
osim uĉionice (ambijentalne radionice, školsko dvorište, park, šuma, muzeji, i dr..).
U niţim razredima osnovne škole, kada uĉenici svet vide celovito i nedeljivo,
tematski vid planiranja gradiva je neophodniji, ali je dobrodošao i na drugim višim
nivoima obrazovanja jer uĉenici mogu u svom istraţivaĉkom uĉenju sagledati teme i
probleme s razliĉitih strana, da poveţu razliĉita podruĉja uĉenja, logiĉki ih strukturiraju u
sisteme pojmova i znanja i tako izbegnu ponavljanje sliĉnog sadrţaja u više školskih
predmeta. Posebno treba naglasiti da integrativne teme mogu razvijati razliĉite uĉeniĉke
potencijale i omogućavaju ispoljavanje njihovih kreativnih sposobnosti.
Znanja uĉenika su nepovezana u sisteme, ĉesto isparcelisana, kao u neke ladice
zatvorena, i kao takva, najĉešće neprovediva, nekorisna (Bubanj, Petrovaraĉki 2011:
11). Ta znanja kao da su zatvorena u ladicama i "vade" se zbog ocene samo, a ne ih
povezuju sa onim ranijim i primenjuju u odreĊenim ţivotnim situacijama. Upravo u tome
je i najveća mana našeg obrazovnog sistema.
Jedan od uzroka takvom stanju je, moţda, i u tome što nema primera timskog
rada nastavnika i povezivanja razliĉitih sliĉnih podruĉja kojima bi se mogla stvoriti dobra
radna i saradniĉka atmosfera u odeljenjima, a i u školi u celini. U našim školama
nedostaje ona nuţna sinergija svih uĉesnika koja je osnova za bolje rezultate (Bubanj,
Pertovaraĉki, 2011: 11). A reĉ sinergija bi trebala biti jedna od kljuĉnih koja bi mogla
promeniti situacije u formalnom obrazovanju.
Ovim programom zajedniĉki su sagledane mogućnosti za nove, kreativnije oblike
uĉenja i uĉeniĉkog i nastavniĉkog istraţivanja i saradnje, nude se nove teme u
nastavnim programima i osmišljavaju postupci korelacije i integracije koje bi motivisale i
nastavnike i uĉenike na timski rad. TakoĊer uviĊeno je i kako se u tom zajedniĉkom
uĉenju i istraţivanju, zahvaljujući integraciji s drugim srodnim predmetima i
umetnostima, ostvarilo i njihovo sinergetsko delovanje u timskom radu. Pri tom je
podsticano uĉenike da se što više ukljuĉuju u sve faze uĉenja i otkrivanja. Odnosno
pravljen je plan za svakog uĉenika da bi se već prema svojim mogućnostima i
sklonostima aktivno ukljuĉio u zajedniĉko istraţivanje i rad.
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4. Motivacija u nastavnom procesu
Uzimajući u obzir koncepciju doţivotnog obrazovanja i potrebu za uĉenjem kako
da uĉimo i prilagoĊavamo se sve brţim i uĉestalijim promenama, podsticanje motivacije
u školskom sistemu jedan je od imperativa današnjice.
Jasno je da znanja bez mogućnosti njihovog shvatanja i mogućnosti primene
nemaju veliku vrednost u svetu promenljivih vrednosti i oĉekivanja. Pored toga,
motivaciona stanja u znaĉajnoj meri utiĉu i na odvijanje odreĊenih kognitivnih procesa,
posebno opaţanja, pamćenja, uĉenja i mišljanja (Grandić, Gajić 2008: 189). Imajući ovo
u vidu razumljiva su nastojanja da se motivacija stavi u središte procesa uĉenja u cilju
postizanja kako intelektualnog tako i opšteg razvoja liĉnosti.
Niĉković (1975: 137-138) navodi neke znaĉajnije rezultate dosadašnjih
istraţivanja na polju motivacije u uĉenju, izmeĊu ostalih i
(1) razvojni fenomen motivacije u uĉenju koja se menja sa uzrastom, vezujući se
sve više za posredne motive višeg reda,
(2)motivacija u poĉetku svakog akta uĉenja ima funkciju usmerivaĉa svesti i
glavnog motora dalje aktivnosti u rešavanju problema u smeru ostvarenja unapred
postavljenog cilja,
(3)takoĊe, motivacija je varijabilna u procesu uĉenja- povremeno se pojaĉava i
gasi. Sistemom dopunskih motivatora uspešno se odraţava na nivo visokog tonusa, do
konaĉnog rešenja problema, kad, usled zadovoljenja liĉne potrebe za rešenjem
problema, nastaje opuštanje,
(4)zapaţena je i povezanost izmeĊu metoda rada i oblika organizacije uĉenja s
jedne, i motivacije sa druge strane. Metode koje podstiĉu an samostalno i stvaralaĉko
uĉenje u oblici u kojima se vodi raĉuna o individualnim mogućnostima i tipovima
reagovanja na nastavne mere daju po pravilu, bolje efekte u uĉenju.
(5)uĉenje je uspešnije ukoliko se rešenje problema završi pozitivnom posledicom
koja potkrepljuje i uĉvršćuje već steĉeni oblik ponašanja.
(6) svaki uĉenik u procesu uĉenja rešavajući odreĊene probleme, ima odreĊen
nivo ţelja, oĉekivanja (aspiracija) koji ĉesto presudno utiĉe na motivisanost, pa prema
tome i na krajnji ishod i psihiĉko stanje.
U sistemu neizvesnosti potrebno je stalno preispitivanje i snalaţenje u ĉesto
nepredvidljivim situacijama. OdreĊeni fond znanja je potreban svima, meĊutim, ono što
je danas potrebnije je fleksibilnost i veštine, a upravo kroz oblike rada u školi koji
ostavljaju više slobode uĉenicima podstiĉe se kreativnost i motivacija.
5. Primer programa za integrisanu tematsku nastavu
S obzirom da škola nije institucija koja treba samo da prenese znanja uĉenicima,
već i da ih osposobi za odreĊene veštine koje istovremeno treba da budu proţete i
odgovarajućim vaspitnim uticajem jasno je da to nije nimalo lak zadatak. Pojedini
pokušaji sliĉnih projekata bili su neuspešni zbog prevelike slobode i neorganizovanosti,
meĊutim, projekti integrisane tematske nastave mogu da se ostvare uz unošenje veće
doze fleksibilnosti rasporedu ĉasova i stvaranju projektnih nedelja.
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U nastavku teksta dati su tabelarni prikazi3 obrade teme za projektnu nedelju na
temu dela koje se obraĊuje kao nastavna jedinica u petom razredu osnovne škole
„Šešir profesora Koste Vujića―. Uz pomoć priprema pojedinih nastavnika odreĊeni delovi
tematske celine mogli bi da se ostvare samo integracijom prethodinh priprema. Pored
toga uĉenici imaju obavezu da prave svoje dnevnike u vidu portfolija u kojem je tema
samo okvirno zadata i uĉenicima se omogućuje da ga urade vezano za temu na naĉin
kako oni doţivljavaju odreĊenu tematsku celinu.
Tabela 1.
Primer obrade teme za projektnu nedelju
PREDMETI
SRPSKI JEZIK

ISTORIJA
GEOGRAFIJA
ENGLESKI
JEZIK
BIOLOGIJA
LIKOVNA
KULTURA

Korelacija na interdisciplinarom nivou na temu
« Šešir profesora Koste Vujića «
Obrada dela Milana Vitezovića Šešir profesora Koste Vujića,
Gledanje filma,
Obrada medijske kulture-film, vrste filma (poreĊenje starog i novog
filma)
Uĉenje o tragediji i njenom znaĉaju u antiĉkoj Grĉkoj,
Pozorišne predstave nekada vs medijska kultura danas
Uĉenje o doprinosu naših nauĉnika Jovan Cvijić- paralela sa
filmskom ulogom
Obrada gradiva „School is cool‖
Uĉenje o pubertetu, povezivanje sa filmom
Pano razliĉitih radova, asocijacije na Šešir profeosora Koste Vujića,
uĉenicima je dopušteno da se više posvete aspektu koji im je bio
najzanimljiviji u toku nedelje i predstave ga na ţeljeni naĉin
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Tabela 2.
Realizacija obrazovnih zadataka
Obrazovni zadaci:
Uĉenje o dijalogu, NavoĊenje argumenata, informisanje o poznatim
liĉnostima iz dela i upućivanje na njihov znaĉaj za naciju, uĉenje o
filmu, medijskoj kulturi Informisanost o istaknutil liĉnostima 19og veka:
Jovanu Cvijiću-geografu, Mihajlu, Petroviću Alasu-matematiĉaru,
Pavletu Popoviću- istoriĉaru knjiţevnosti i Miloradu Mitroviću- pesniku
BIOLOGIJA
Uĉenje o promenama u pubertetu kod deĉaka i devojĉica, uĉenje o
ţenskim polnim organima, uĉenje o muškim polnim organima
ENGLESKI
Uĉenje novih reĉi: šta se sve nalazi u uĉionici, uĉeniĉki pribor, uĉenje
JEZIK
priloški odredbi vremena (How often..?)
ISTORIJA
Nauĉiti o znaĉaju umetnosti kod grka, osnovne karakteristike grĉke
arhitekturi, vajari stare grĉke, procvat knjiţevnosti u periklovo doba,
pozorišna dela, razvoj drame-tragedija i komedija
GEOGRAFIJA Uĉenje o Jovanu Cvijiću i njegovom doprinosu geografiji, uĉenje o
njegovom ţivotu i obrazovanju sa ostalim velikanima Prve beogradske
gimnazije o kojima je snimljen i film , upoznavanje sa njegovim radom u
oblasti geografije
LIKOVNA
Uĉenici prema svojim afinitetima integrišu prethodna znanja kroz
KULTURA
stvaralaĉke oblike prema svom izboru
SRPSKI
JEZIK

Tabela 3.
Realizacija funkcionalnih zadataka
Funkcionalni zadaci:
SRPSKI
Veţbanje izraţajnog ĉitanje, prepriĉavanje dela u kratkim crtam,
JEZIK
navesti uĉenike da izvedu pouku priĉe, povezivanje dela sa ţivotnim
situacijama
BIOLOGIJA
Kako se ponašati u pubertetu prema odraslima i svojim vršnjacima,
kako se ophoditi prema svome telu, kako se nositi sa promenama
ENGLESKI
Povezivanje reĉi u odreĊeni kontekst, funkcionalnost objekata u
JEZIK
uĉionici
ISTORIJA
I u periodu kada nije bilo medija istican je znaĉaj kulture u ţivotu
ĉoveka, pozorišna umetnost još u antici zauzimala je bitno mesto u
ţivotu judi, helenska kultura dala je svoj peĉat i savremenoj umetnosti
GEOGRAFIJA Povezivanje geografskih i istorijskih ĉinjenica, povezivanje geografije
sa medijskom kulturom
LIKOVNA
Povezivanje razliĉitih sadrţaja u jednu celinu i stvaranje celovite slike
KULTURA
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Tabela 4.
Realizacija vaspitnih zadataka
Vaspitni zadaci:
Negovanje kulture govora, dijalog o obavezama i odgovornostima,
duţnostima, ali i pravima uĉenika
Znaĉaj higijene u periodu puberteta zbog pojaĉanog luĉenja ţlezda
lojnica i znojnica, uticaj puberteta na promene u ponašanju
ENGLESKI
upućivanje uĉenika na znaĉaj škole, znanja koja se dobijaju u njoj,
JEZIK
drugari koji se stiĉu u školi, navike koje se stiĉu u toku školovanja
ISTORIJA
Znaĉaj kulture za duhovni ţivot ĉoveka- shvatanje da se kroz tragediju
doţivljava, katarza
GEOGRAFIJA Ljubav prema vojoj otadţbini i rodoljublje, oblici nastavnog rada:grupni,
individualni
LIKOVNA
Jednakost meĊu sadrţajima
KULTURA
SRPSKI
JEZIK
BIOLOGIJA

6. Zakljuĉak
Uporedo sa svim promenama u društvu, neophodno je da se i škola menja.
Ĉinjenica je da odreĊeni sistem i forma škole moraju da se zadrţe, meĊutim, veća
fleksibilnost pristupu nastavnim sadrţajima i veća otvorenost prema ostalim
institucijama, iako zahtevaju kompleksniji rad kako nastavnika tako i celog
organizacionog tima u nastavnom procesu, mogu da budu produktivni na više nivoa.
Podsticanje motivacije jedna je od krucijalnih potreba u školskom sistemu
današnice. Uĉenici treba da budu motivisani ne samo za uĉenje u toku sistema
formalnih stepena obrazovanja, već da budu u spremni da svoje uĉenje nastave i nakon
završetka formalnog obrazovanja, ili da ga nadograĊuju kroz neformalno i informalno
obrazovanje.
Dobra osnova za ovakvu koncepciju obrazovanja moţe da bude veća mogućnost
izbora u školama u kojoj pojedinci bar povremeno imaju mogućnost da se suoĉe sa
drugaĉijim oblikom rada koji im daje veću mogućnost da i sami uĉestvuju u konstrukciji
sadrţaja kao i naĉinu njegove interepretacije, uz pomoć nastavnika koji se ovde nalazi u
ulozi fascilitatora.
Integrisana tematska nastava u svojoj ideji inicijalno se zasniva na planiranju
celogodišnje teme, meĊutim, projekti mogu da se organizuju i na nedeljnim nivoima u
vidu manjih celina. Ovakav naĉin zahteva krucijalne promene u nastavnom procesu.
Beleške
1

Lingvistiĉka inteligencija se odnosi na govorno izraţavanje i govornu fluentnost, kao i
na sve oblike i mogućnosti tog izraţavanja. Ova vrsta inteligencije ukljuĉuje sposobnost
efektivne upotrebe jezika, ali se moţe posmatrati i kao sredstvo pamćenja informacija.
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Logiĉko matematiĉka inteligencija ukljuĉuje sposobnost da se prepoznaju paterni, da
se radi sa apstraktnim simbolima, kao i da se uoĉavaju skrivene veze i odnosi izmeĊu
datih podataka i informacija. Ova vrsta inteligencije se najĉešće povezuje sa «nauĉnim
mišljenjem». Brojne aktivnosti koje zahtevaju ovu vrstu rezonovanja privući će uĉenike
koji su logiĉki jaki i istovremeno će doprineti razvoju logiĉko-matematiĉke inteligencije
uĉenika koji se ukljuĉe u ove vrste aktivnosti.
Socijalna (prostorna) inteligencija obuhvata talente za osećanje prostora. Preteţno se
odnosi na likovno izraţavanje, crtanje, modelovanje, navigaciju i sliĉno. Tu je vaţna
sposobnost oblikovanja mentalnih slika, vizuelnog pamćenja i mentalne rotacije
Muziĉka inteligencija ukljuĉuje sposobnosti prepoznavanja i korištenja ritmiĉkih i zvuĉnih
paterna, kao i osetljivost za draţi u okolini, ljudske glasove i ritam.
Telesno-kinestetiĉka inteligencija je sposbnost korištenja celokupnog tela ili nekih
njegovih delova u svrhu rešavanja problema ili izraţavanja emocija. Pojedinci koji su
telesno-kinestetiĉki jaki biti će uspešniji u ovim aktivnostima od onih koji se uobiĉajeno
kategorišu u uspešne akademske uĉenike. To svakako moţe doprineti unapreĊenju
njihove slike o sebi.
Interpersonalna inteligencija je sposobnost da se razumeju drugi ljudi. Suština
interprersonalne inteligencije ukljuĉuje veštinu da se na pravi naĉin prepoznaju
raspoloţenja, temperamenti, motivacije i ţelje drugih ljudi, te da se uspešno saraĊuje sa
njima.Saradniĉko uĉenje posebno odgovara onima koji imaju razvijenu interpersonalnu
inteligenciju, ali se moţe razviti i kod pojedinaca koji nisu izvorno obdareni njome.
Intrapersonalna inteligencija ukljuĉuje sposobnost samospoznaje, samoprocene vlastitih
osećanja, strahova i motiva, odnosno ona predstavlja sposobnost usavršavanja
unutrašnjeg ţivota.
2
Iz dokumenta Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije Opšte osnove školskog
programa, koji su saĉinile Komisija za razvoj školskog programa i Komisija za
obrazovne oblasti, a neka od najbitnijih objašnjenja opravdanosti uvoĊenja obrazovnih
oblasti su:
.... „UvoĊenjem obrazovnih oblasti:
-uspostavljaju se suštinske, sadrţajne i druge veze meĊu predmetima iz iste obrazovne
oblasti (što ne iskljuĉuje mogućnost uspostavljanja veza izmeĊu sadrţaja iz razliĉitih
obrazovnih oblasti);
-omogućava se i podrţava tematsko i problemsko koncipiranje nastavnih sadrţaja;
-omogućava da uĉenik postepeno razvija i gradi sisteme pojmova:
-omogućava da uĉenici znanja i umenja, razvijena unutar jednih predmeta, primenjuju u
kontekstima drugih, da razumeju njihovu meĊusobnu povezanost i sagledavaju
mnogostranost i meĊusobnu povezanost oblika i vrsta znanja―
.... „ Obrazovne oblasti dopuštaju mogućnost da se nastavni sadrţaji, osim u vidu
predmeta, organizuju i u veće celine-teme...
... Školi se prepušta izbor da nastavne sadrţaje organizuje kroz predmete ili integrativne
teme. Prema svojim potrebama, škola moţe da ih kombinuje.
Lista integrativnih tema za sve cikluse obaveznog i srednjeg obrazovanja nalaziće se u
periodu stabilizacije u komletiranoj, integralnoj verziji Opštih osnova školskog programa
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3

Tabela 1 predstavlja naziv teme i korelaciju kroz predmete, a nakon toga, u Tabelama
2, 3 i 4 prikazani su mogući vidovi realizacije projektne nedelje sa obrazovnim,
funcionalnim i vaspitnim zadacima koji treba dabudu ostvareni.
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Czékus Jób Géza: MIT PROFITÁL A MOTIVÁCIÓKUTATÓ A SPONTÁN

ZENEALKOTÓ FOLYAMAT HÁLÓZATANALÍZISÉBŐL?
ELTE, BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR, BUDAPEST,
MAGYARORSZÁG
czekusjob@gmail.com
Összefoglaló

Tapasztaljuk, hogy a hagyományos ének-zeneoktatás, zenei nevelés nem éri el
kitűzött célját. A mai gyerekek többsége kevéssé motivált az éneklésre, a hangszeres
játékra. Az előző generációktól örökölt zenei hagyományt nem képesek magukévá
tenni. Mi kell ahhoz, hogy a fiatal nemzedék a passzív hallgatásból értő befogadóvá sőt
aktív zenealkotóvá váljon? Vissza kell találniuk a zene eredetéhez? A spontán
zenealkotást megfigyelve nyomon követhetjük, az miképp formálja át a korábbi rossz
élményeket, berögzült sztereotípiákat a zenéléssel, énekléssel kapcsolatban, illetve mik
motiválják a gyerekeket sikerrel. Milyen tényezők együttes jelenléte szükséges és
felelős a figyelem, a fegyelem, a motiváció fenntartásáért a közösség- és kultúrateremtő
zeneszerző folyamatban. Milyen összefüggés tapasztalható a célzott ingerek
mennyisége és a sikeres motiváció, illetve a fegyelem és a káosz között? Mit érdemes
és lehet változtatni a mai zenei nevelés és zeneoktatás rendszerében?
Kulcsszavak: zeneoktatás, zenei improvizáció, zenealkotás, zenei képesség, motiváció
WHAT CAN MOTIVATION INVESTIGATOR BENEFIT BY ANALYSING THE
NETWORK OF THE SPONTANEOUS COMPOSER PROCESS
Abstract
We experience that the traditional music education don't achieve it's goal.
Nowdays most of the children are not motivated to sing or play an instrument. They are
not able to internalize the musical inheritance of the previous generations. What is
needed for the young generation to not be passive listener, but to become active
listener and compose music. They should find the root of music formation. Observing
the spontaneous music creating we can experience how common activity form the
former bad experiences, stereotype related to playing music; and what motivate children
succesfully. Which factors are needed to be altogether and be responsible for reserving
the attention, the discipline and motivation in music making process, which creates
culture? What kind of connection can be experienced between the number of stimulus
and succesful motivation, and between discipline and chaos? What is rewarding and
possible to change in the system of musical education?
Keywords: music Education, musical improvization, music making, musical ability,
motivation
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Bevezető
Elsőként annak okát keressük, a ma felnövekvő nemzedék többsége miért nem
énekel? Talán azért, mert nem tud és nem is akar. A két ok összefügg, hiszen az
éneklés, a zenei önkifejezés egy komplex képesség, melynek fejlődéséhez pedig időre
és folyamatos, kitartó munkára, motivációra, akaratra van szükség. Erre
következtethetünk Verschaffel és munkatársai 2007-es felméréséből: a kor
előrehaladtával a zenét tanulók ügyesebben, fejlettebben fejezik ki önmagukat –
nemcsak zenei téren – mint a zenét nem tanuló társaik. (Dohány 2009) Tehát, aki
lemarad, az a visszatalálás kulcsát, saját motivációját is elveszítheti. Ezt a hálózati
jelenségek közül a Máté-effektus negatív tendenciájaként írhatjuk le: aki nem szeret, az
nem is fog megtanulni énekelni, zenélni. Akik teljesítménye nem felel meg a pedagógus
elvárásának, azok gyakran megszégyenülnek, a negatív élmény pedig eltántorítja őket
a további próbálkozástól. Akik gyengébben teljesítenek, azokat a csapatdicséret sem
ösztönzi teljesítményük fokozására. (Drillings–O' Neil 1999) Pozitív irányban így
fogalmazhatnánk meg: aki motivált, az hamarabb ér el sikert társai között, így további
motivációra tesz szert, melyet további feltételek befolyásolnak.
Vajon miért passzívak a gyerekek az éneklés terén? A digitális média elterjedése
inkább a befogadást preferálja, az analóg, a folyamatszerű gondolkodás, így az aktív
zenélés háttérbe kerül. A modern társadalmunkban a közösséggel szemben az egyén
érdekei nagyobb figyelmet kapnak, emiatt a közös művészi önkifejezés, a kultúraalkotás
igénye visszaszorul. Az egyén viszont általában nem énekel mások füle hallatára.
Marad a fürdőszoba. Folytathatjuk az okok felsorolását a pedagógus-generáció
felkészültségének és társadalmi elismertségének csökkenésével, a kulturális szakadék,
a generációk közötti különbség gyors növekedésével – a teljesség igénye nélkül.
Az énekléshez, zenéléshez köthetően fejlődésük során milyen motivációk milyen
hatékonyan érik a gyerekeket? Kezdetben, a várandóságot, a születést nézve
szembetűnő, hogy többségében kevés és általában válogatatlan zenével kapcsolatos
inger éri őket. Megfigyelésünk szerint, a szülésznők nem énekelhetnek az újszülött
osztályokon a rájuk bízottaknak. Ezzel szemben folyamatosan szól a rádió, hogy
hozzászokjanak az újszülöttek a zajhoz. Ebből a megközelítésből a magyar zene
kifejezés jelentése rokon értelmű az eredeti zenebona, zaj, lárma alakokéival. A
szocializációs környezetet tanulmányozva látható, hogy már az anyukák sem
énekelnek. Esetleg – a kommunikációtudomány megközelítéséből – túl nagy
energiabefektetésnek tartják az éneklést, és feltételezik, hogy nem idéznek elő ideális
változást, hatást. Csak néhány szülő tartja fontosnak, hogy énekeljen, ők pedig
megtalálják azt a kört, (dúdoló, ringató stb) ahol hasonló igényűekkel közösséget
alkothatnak.
Az óvodai zenei nevelés kapcsán fontos változás az epochális rendszerű
foglalkozás. Ez azt jelenti a mi esetünkben, hogy nincs meghatározva az ének-zene
foglalkozás ideje és kerete. Nem kell hagyományos értelembe vett foglalkozást tartani,
csak annyit, amennyit a gyerekek érdeklődése szükségessé tesz. Ennek pozitív
hozadéka lehet, ha az óvónő a gyerek egyéni igényeit, explorációját is figyelembe veszi,
arra építi a foglalkozást. Azonban számos esetben ez alkalmat ad arra, hogy az óvónők
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egyáltalán ne tartsanak ének-zene foglalkozást, felmentve a rosszabb hangi
adottságúakat, s helyette más területet fejlesszenek. A negatív Máté-hatásnál már
említett módon: ha nem alakítjuk ki a zeneélésre, éneklésre való igényt, abból később
nem alakul ki motiváció. (Nagyné Szarka 2004) A foglalkozások során nem helyezünk
kellő hangsúlyt a morgós, a képzetlen hangok megsegítésére. „Morgósnak‖ a
zenepedagógiai köznyelv a folyamatosan más hangot éneklőt nevezi. Közülük csak
mintegy 5,5% az, aki végig egy hangmagasságon énekel. A többiekében nyomon
követhető a dallam kisebb-nagyobb torzításokkal. (Döbrössy–Réti 2012) Ez még nem
támasztja alá, hogy naiv értelemben volnának fahangú, botfülű gyerekek, tehát ez az
5,5% sem tekinthető egyértelműen annak, inkább csak képzetlen hangúnak.
Az iskolai oktató munkában a tárgy óraszámcsökkenése mellett a művészeti
tárgyak háttérbe kerülése általánosnak mondható – követve a társadalmi nyomást –
mondván „csak készségtárgy‖. A tanárok szerint, a tantestület az utolsó előtti, a szülők
és gyerekek az utolsó helyre teszik az ének-zene tárgy fontosságát a többi tárggyal
szemben. (L.Nagy 2004) Ennek okát a gyerekek érdektelenségében és a kevés
óraszámban látják. Pedig ismeretet csak tapasztalásra, készségre építve tudunk
elsajátíttatni. A szaktanárok kimondatlan hozzáállása minősíti a könnyűzenei, a
populáris, a gyerekek által kedvelt slágereket. A pedagógusok nehezen vállalják fel a
pedagógiai pályájuk kezdetén felállított téziseiken, módszereiken, értékítéleteiken
történő változtatást.. Pedig... „zeneoktatásunk központi kérdése a zenei élmény
megteremtése‖ kellene hogy legyen. (Dohány 2009: 79)
Elméleti háttér
Az ének-zene tárgy célja, hogy a teljes embert az alkotás-befogadás-reprodukció
egységében fejlessze, ne a részterületekre koncentráljon. A tanterv módot ad, hogy
felmérjük az előzetes tudást, élményt, hogy figyelembe vegyük az egyéni
sajátosságokat, segítsük a tanórai aktív, cselekvő tanulást, kommunikációt és
kooperációt. (L. Nagy 2004) Minthogy a képesség változását, fejlődését nehéz konkrét
számadatokkal mérni, így az órai munka leginkább a számon kérhető ismeretekre
fókuszál, és mint reprodukciót, ellenőriz. Egy 2002-ben végzett felmérés szerint az
ének-zenetanárok tanterv-változtatási igénye leginkább a hangszeres játék és élmény
növelésében, az elméleti tudás, kottaírás csökkentésében realizálódik. (L. Nagy uo.)
A tantervből – a témához illeszkedve – kiemeljük az improvizációt. Ebben a
modellt a korábban elsajátított sok-sok metrikai, dallam-, intonációs és ritmusminta,
valamint formaalkotó elvek befolyásolják, és határozzák meg. Fontos építőelem a
korábbi szerzett és felismert élmény, tapasztalat. Ezeken keresztül a mederben tartott
közös munka az alapkészségeket is fejleszteni tudja. (L. Nagy uo.) A tárgy a tanuló
legmélyebb és legősibb élményéhez, a korai anya-gyerek kapcsolathoz, az otthoni,
környezethez is kötődik, melyben reprodukálódik személyisége, nemzeti és kulturális,
népzenei, anyanyelvi és kommunikációs identitása. (Czékus 2013; Kokas 2007)
Minthogy a zene nyelvelmélet szempontjából alapvetően nem fogalmi, hanem
érzelmi jelentést hordoz, így a kifejezni kívánt, belső érzelemvilág megismerésének és
megosztásának lehetőségét nyújtja.
Bizonyítottnak tekinthetjük, hogy a zenei
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önkifejezéshez a nyelvhez hasonlóan – csak – megfelelő szociális környezetre,
kapcsolódásra van szükség (Shuter–Dyson 1985; Czékus 2012c)
A huszadik században több modell is igyekezett leírni a zenei képességek
rendszerét (többek között Gembris 2002; Gordon 1965; Michel 1960,1968; Seashore
1919; Tyeplov 1963; Turmezeyné 2006). A zenei képességek összetevőinek korunk
egyik legelfogadottabb meghatározását Gembris nyújtja. E modell egyben jól szemlélteti
a zenei tevékenységek összetettségét. „Zenei képességen több faktor összességét
értjük: hangszeres, éneklési képességek, a zenespecifikus kognitív folyamatok, érzelmi
és zenei tapasztalatok, motiváció, zenei preferenciák, attitűdök, érdeklődés. (Gembris
2002: 488) Tyeplov szerint, minden képességet, így a zenei talentumot is lehet
fejleszteni oktatással, neveléssel. (Tyeplov uo.) Bár különböző szinten, de mindenki
rendelkezik a zenei alkotáshoz szükséges képességekkel, fogékonysággal. Utóbbi két
gondolatra épül a spontán zenei improvizáció zenei szintű felkészültségéről alkotott
tézise. (Czékus 2012,c)
Az énekes önkifejezéshez hasonló élményt nyújt az Orff-hangszerpark elemeivel
történő hangszeres játék is. A résztvevők a hallott instrumentális zenéhez saját hanggal
is kapcsolódnak. Ezt támasztja alá a gégét mozgató izmok vizsgálata is. (Döbrössy–
Réti 2012)
A tantervben megfogalmazott zenei improvizáció egy előre meghatározott sémán
belül ad módot a rögtönzésre: egyetlen népdalsor kitalálására, éneklésére,
lejegyzésére, mely beleilleszkedik annak stílusába, karakterébe. Ezzel szemben a
spontán zenei improvizáció előre nem tervezett elemekből építkezik, tehát előzetesen
strukturálatlan, a játék folyamatának illetve a csoport interakcióinak befolyásoló hatása
révén változik. E tekintetben az epochális rendszerű óvodai foglalkozással rokon. A
spontán zenei improvizáció semmiféle zenei előképzettséget, hangszeres vagy énekes
továbbá saját hanghasználati rutint nem vár el. Szemben a hagyományos frontális
oktatással, körben helyezkednek el a játékosok, hogy minél hatékonyabbá, gyorsabbá
váljanak az interakciók. Az ének-zenetanárok több mint 91%-ban frontálisan „oktatnak‖.
(L.Nagy 2004) A tanulók csak a tanár nonverbális visszajelzéseit látják, a többiekét a
maguk előítélete, beállítódása, fantáziája egészíti ki. Kevés pozitív, ösztönző
visszajelzést kapnak.
A spontán zenei improvizáció során a saját hang használata alatt olyan
megnyilvánulásokat értünk, melyek az ösztönös indulati tartalmak hangelemeiből
építkeznek, kiszélesítve a verbális közléskor használt repertoárt. A tevékenységet az
önkifejezés illetve a csoporthoz tartozás kifejeződésének szándéka hoz létre, így a
klasszikus csoportdinamikai és énprezentatív jelenségek felismerhetőek benne. (Lewin
1975; Goffman 2000) Ezen felül a nonverbális megnyilvánulások elemei is nyomon
követhetőek a mozdulat, a testtartás, a szemkontaktus, a tekintet, arckifejezés illetve a
konkrét zenei önkifejezés, önkifejeződés által. A spontán zenei improvizáció során a
zene szóhoz különös módon kapcsolódik jelentés. A vitatkozás, a hang szinonimái írják
le leginkább. Gyakran követi a párbeszéd struktúráját, bár szimultán üzenettovábbítás is
megengedett, ebből adódnak a harmóniák akár ritmikai, metrikai, akár dallami szinten.
„A motiváció kifejezetten belső folyamat, így kísérleti megközelítése és objektív
mérése kizárólag közvetett módon lehetséges.‖ (Barkóczi-Putnoky 1967: 167) Tömören
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és általánosan megfogalmazva: késztetés a szervezet bizonyos szintű szükségletének
kielégülésére, ehhez kapcsolódva a szükséglet tudatosítása. Múltbeli tapasztalatokra
épül, így lényeges szempont a korábban kapott visszajelzés. Neil érzelmekből és
zsigeri reakciókból kialakuló érzésekként definiálja a motivációt. Megélésének módját a
környezetünk befolyásolja. (Drillings – O‘Neil 1999) A motiváció különböző szinteken
jelentkezik: élettani illetve fiziológiai, biztonsági, szociális, és önmegvalósítási
minőségben. (Bakacsi 2004) Ezek a szintek az elméletalkotók többsége szerint nem
hierarchikusak, inkább egymásra hatva átjárhatóak a mindennapi életünkben. Ebben a
kutatásban arra vagyunk kíváncsiak, a zenealkotó folyamatban a játékosok milyen
igényeket, szükségleteket szándékoznak kielégíteni, mik a céljaik (motivátoraik), milyen
profitra törekszenek, mi tartja folyamatban a zenealkotó munkát. A játék dinamikáját
tekintve egy áramlat, mely a puszta cselekvésben leli örömét, jövendőbeli haszon
nélkül, így egy tökéletes élmény állapota. (Csíkszentmihályi 1997) Az alkotómunka
maga okoz örömérzetet. A játékhoz képest munka, mert nem a közvetlen érdeklődésre
épül, viszont a munkához hasonlítva inkább játék, mert nincs konkrétan megragadható,
közvetlen terméke, eredménye. (Barkóczi-Putnoky 1967)
Kutatás
Mint az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar oktatója, kutatási terepem az
alapképzésben résztvevő tanulócsoportok zenealkotó tevékenysége, a „zenei
önkifejezés és improvizáció‖ nevű tanegység keretein belül. Közel 2000 hallgatóval,
csoportonként 20-30 fővel dolgoztam eddig. Emellett nem reprezentatív adatokat óvodai
csoportok megfigyelésével is gyűjtöttem. A szemináriumi csoportokban megfigyelőrésztvevőként voltam jelen. További adatot szolgáltattak az alkalmak diktafonfelvételei,
valamint a résztvevők által kitöltött motiváció- és attitűdvizsgálatot tartalmazó kérdőív
válaszai, illetve a kurzusok végén a résztvevők előzetes szempontok alapján elkészített
önreflexív naplói.
Eredmények
Az improvizációhoz szükséges adottságokkal minden ember, minden csoporttag
vele születik, melyeket fejleszteni lehet, sőt érdemes is. „Hiszen, minden egészséges
gyermek rögtönözne, ha hagynák.‖ (Czékus 2012a,b; Kodály 2007) A zenemű a
semmiből, a csendből és az első hangból kiindulva születik, a belső motívumok, indulati
tartalmak, késztetések megélése, kifejezése hatására; kotta és más klasszikus
segédeszköz vagy stílus, játékmód, szerepek, szabályok, normák előzetes elgondolása
nélkül. Minden befolyásoló és normaalakító megnyilvánulás, szerepfelvétel,
folyamatosan változó interakció, tehát a közös munka folyamatának eredménye de célja
is. A jelentkező és korábbi mintákból adaptált interakciók valamint zenei élmények,
reflexiók mint motivátorok adják és alakítják a közös zenealkotói felkészültséget, és
magát a végső kompozíciót. (Czékus 2012a,b, 2013) A játékosok az egyénileg kitalált
vagy ösztönösen játszott, majd közösen – szintén tudatosan vagy anélkül – kiválasztott
motívumokat variálják, és építik fel a kompozíciót. A szólamok, a játékosok közötti
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szerepeket meghatározó viszonyok dinamikusan változnak, az adott szituációban
artikulálódnak.
Mit profitálhat a motivációt kutató pedagógus a spontán zenealkotás előbb
felvázolt struktúrájából? Ha kiszélesítenénk vagy rugalmasabban értelmeznénk az
ének-zene tantárgy kapcsán leírt improvizáció fogalmát, akkor nem egy népdalsornyi
rögtönzésről, hanem teljes dallamról, harmóniáról, ritmikai, metrikai stílusbeli, sőt
szövegírás tekintetében is megvalósuló szabadságról beszélhetnénk. Hiszen a jó
pedagógus klasszikus felkészültségéhez a tárgyi tudáson, motiváción túl a képességek
között kell hogy szerepeljen a rugalmasság és maga a rögtönzés. Luhmann
rendszerelméletéből kiindulva: az osztály felel meg a rendszernek, a pedagógus pedig
a környezetet közvetíti, amelyhez alkalmazkodni, kapcsolódni képes és szándékozik a
rendszer. A környezet alatt olyan felkészültségeket, feladatokat, érzelmet, tudást
közvetít verbális és nonverbális módon egyaránt, mely elérhető a gyerekcsoport
számára, és közepes nehézséget, motivációt eredményez. Ezen a kapcsolódáson
keresztül képességeket fejleszt és tudást, újabb motivációt, azaz komplex
felkészültséget szerez általa a tanulócsoport. (Luhmann 2006) Fontos szempont, hogy
ne a pedagógushoz alkalmazkodjon az oktatás, így maga a rendszer, hanem a
pedagógus a maga felkészültségét alkalmazza, te4gye alkalmassá a gyerekek számára
a kijelölt cél elérése érdekében. A gyerek érdekeit, képességeit és motivációját kell
figyelembe vennie. Miért alkalmazkodik a gyerek a pedagógus által kínált
környezethez? Hogy elérje célját, a csoport szükséglete kielégüljön. A pedagógusnak a
megfelelő irányba kell orientálnia az osztályt. Fontos kérdés még a hierarchia. Az
oktatásban félünk elengedni a gyeplőt. A zenei improvizációban a pedagógus jelen van,
felkínál lehetőségeket, visszakérdez, figyel a folyamatos és változatos motivációra,
azonban az irányítás közvetlen módon a csoport, az osztály mint kollektíva kezében
van, melyet a szakember bizalma és kontrollja tart fenn. Szivák (Szivák 2008)
megfigyelése szerint, az állatidomárhoz hasonlít leginkább a mai pedagógushallgatók
pályaképe. Mintha ők elvárnák, hogy a pedagógushoz alkalmazkodjon, idomuljon a
gyermek. „A hierarchikus gondolkodásmód ellentmond a hálózatos felépítésnek.‖
(Barabási 2011: 277) Az anarchia nem a hierarchia hiánya hanem a felkészületlenségé.
―Az igazi hálózatok önmaguktól szerveződnek‖ (Uo.: 286). A csoportszintű működés a
pók nélküli hálózat metaforájával írható le. A jól funkcionáló osztályok, zenealkotó
csoportok önmagukat szervezik. Nekünk az eszközöket kell elérhetővé tenni,
megismertetni velük, amikből kiválaszthatják a számukra megfelelőket.
A résztvevők számára a kölcsönös megfigyelések, a közös élmények és értelmezésük
képes felülírni a korábban bevésődött zenepedagógiai benyomást, rossz motivációt. A
hallgatók önreflexív naplóiban gyakran ismétlődő megfogalmazott gondolatok:
„Félelemmel jöttem az első órákra”
„Nem merek mások előtt énekelni”
„Nekem nincs hangom, így hogyan fogok az elvárásoknak megfelelni?”
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A válaszadók mintegy egyharmada kifejezetten rossznak ítélte meg a saját
énekhangját és a zenei hallását. A kurzus folyamán az is kiderült, hogy a negatív
élményeknek az alapja a mások által felállított negatív ítélet. Az éneklésre való
motivációnak különösen fontos összetevője a külső kritika, hiszen csonthallásunk révén
egészen más benyomásunk alakul ki saját hangunkról, mint a környezetünkben
lévőknek, így mások reflexiói nyomatékosabban határozzák meg zenei képességünkről
alkotott értékítéletünket. Az éneklési készségre és ezáltal fejleszthetőségére hatással
van tehát a környezet: az iskola, a család, ezen keresztül a társadalom. A fejlődésre
irányuló motivációt azonban felülírhatjuk megfelelő feltételek, attitűdök változtatásával.
Az eredményes elsajátításhoz a külső extrinzik és a belső intrinzik motívumok együttes
serkentő hatása szükséges. Tehát az öröklött drive össze kell hogy kapcsolódjon a
tanult külső motívumokkal. (Dohány 2009).
A zenei improvizáció feladatai között kis eltérések, újítások figyelhetők meg.
Ezek a kis eltérések a közepes nehézségű feladatok folyamatos figyelmet igényelnek a
csoportszinten. Az egyéntől azonban elegendő a hullámzó is, hiszen a kollektív hálózat
kiegyenlíti azt. Azonban kellő változásra is szükség van az egyes lépések között, hogy
a monotonitás ne csökkentse le túlzottan a motivációt, ne akassza meg a folyamatot.
Berlyne szerint, a közepes szintű arousal-potenciál vezet sikerre. (Berlyne 1994)
Hasonlót fogalmaz meg a Kaizen-elv is: a közepesen nehéz célokat folyamatosan kis
lépésekben haladva érdemes nehezíteni. (Drillings–O' Neil 1999) A túl erős inkább
gátlást, a gyenge pedig kioltást eredményez. Ebben a tevékenységben, ha túl
strukturálttá válik a játék, azt nehéz továbbvariálni. Félnek a játékosok, hogy nem
tudnak újat behozni, ezért csökken a motiváció, alábbhagy az interakciók intenzitása,
gyakran kiszállnak a játékból. Azonban előfordul, hogy éppen az intenzitás és a
motiváció csökkenése eredményez újabb lendületet. Néha teljesen elhalkul a zenemű,
alig hallatszik néhány hang, azonban ezáltal új lehetőségek nyílnak meg, újrakezdődhet
a zenei építkezés. A passzivitás felé lépő játékosok egyénileg is jelenthetik a változás
lehetőségét. A Luhmann-i teória szerint redukció, visszalépés, egyszerűsödés kell a
fejlődéshez. (Luhmann 2006) Azonban ha túl könnyű a zenei struktúra, akkor az
unalom, az alacsony arousal-szint jelentkezik. Az első esetre az „inkább nem tud‖, a
másodikra pedig a „nem mer, nem akar változtatni‖ a jellemző.
Azoknak a résztvevőknek csökken a játék iránti érdeklődése, akik aktív
klasszikus zenei múlttal érkeznek. Ők sokszor nem tudnak mit kezdeni a hangszerek
spontán megszólaltatásával, zenei előítéletükkel, a közös játékban nem találják meg a
berögzült rutinból kitörő megfelelő játékmódot. A megoldáshoz nem találnak kulcsot, a
gyerek megzavarodik. Először újra kell értékelnie saját beállítódását, tapasztalatait,
magát a rendszert, és új megoldást keresnie a feladat teljesítéséhez (Barkóczi-Putnoky
1967) Úgy tűnik, a nagy gyakorlat, a begyakorolt előképzettség gátolja a spontán zenei
improvizáció iránti motivációt. Mintha tabu volna számukra a teljesen szabad
improvizáció.
Az alábbi kérdőívet a játék résztvevői töltötték ki saját maguk megfigyelése után.
(1. táblázat) Az egyes hangszereket csoportokra osztottam megszólaltatásuk módja, a
használt frekvenciasáv, hangerő és antropológiai tapasztalataink alapján. A
hangszercsoportok által közölt adatok tekintetében nincs kiugró különbség közöttük. Az
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egyes szempontok fontosságát 0 és 4 pont között értékkel jelölték. A legmagasabb
értéket a ―A másik játékának szerepe‖ kapta. A közös játék összetevői közül a játékos
társának motívuma hat ösztönzőleg és tartja fenn leginkább a résztvevők figyelmét. Ezt
erősíti meg a ―motiváció az újdonságra‖ kapott értékei. A csoport interaktív
tevékenysége teremti meg a motivációs bázist, melyből különböző mértékben és
időpontban részesül minden résztvevő, hasonló módon a Nidermüller-féle medence
elvhez. A legkisebb értéket a személyi szimpátia illetve a távolság szerepe kapta. Ez is
alátámasztja: a személyes adottságok, a csoport összetétele ebben a játékban kevésbé
lényeges szempontok.
1. Táblázat
A kérdőív eredménye
Önbevalló kérdőív
A távolság szerepe (0-4 p)
A személyi szimpátia szerepe (0-4 p)
A másik vezető egyéniség (0-4 p)
A másik hangszere megegyezik (0-4 p)
A másik hangszere (0-4 p)
A szemkontaktus szerepe (0-4 p)
A másik játékának szerepe (0-4 p)
Motiváció az improvizációra (0-4 p)
Motiváció a kapcsolódásra (0-4 p)
Motiváció az újdonságra (0-4 p)
7-8-9-10 átlaga

Dallam
1,3
1,0
2,0
1,3
1,9
1,8
2,45
2,0
2,0
2,2
2,05

Dob
1,2
1,0
1,7
1,8
1,8
1,9
2,45
2,2
2,2
2,3
2,26

Csörgő
1,3
1,0
1,7
1,7
1,75
1,8
2,5
1,9
1,8
2,2
1,98

Összesen
1,26
1,0
1,8
1,26
1,82
1,83
2,46
2,03
2,0
2,23
2,1

Joggal kérdezhetnénk, hogy kerül a hálózatanalízis a motivációkutatás
asztalára? A hálózatok vizsgálata, mint paradigma, - egyszer talán majd mint önálló
tudomány – releváns, hatékony eredményekkel szolgál a művészetek, a bölcsészet-, a
társadalom- és természettudományok területén egyaránt. A hálózati jelenségek és
kutatásának módszerei alapvetően adottak, a terepek pedig körülvesznek bennünket.
Ezek realizálása néha kissé leleményességre kényszeríti a kutatók számára.
Hálózatnak az egynél több elemből álló összekapcsolt szerkezeteket nevezzük.
Ennek legegyszerűbb típusa a tükör, a tükröződés – például a korai anya-gyermek
kapcsolat, az egyéni terápiák interakciói. Ennek a kétszemélyes hálózatnak a vetülete a
spontán zenealkotó folyamatban a játékos és hangszere közötti kapcsolódás.
komplexebb megjelenése az egyes hangszeresek közötti kapcsolódások.
Egy csoporton, osztályon belül a gyerekek különbözőképpen motiváltak egy-egy
feladat közös elvégzésére. Amennyiben a résztvevők ez alapján azonosulnak
szerepekkel, akkor ideális esetben egy komplex alkotás jöhet létre. Nem akadályozza
az alkotás folyamatát, ha sokan kevésbé motiváltak a munkára, viszont néhány
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résztvevőt könnyen, tartósan és intenzíven lehet bevonni. Ezt a jelenséget a
hálózatokban Poisson-eloszlásnak nevezzük. Néhány tagnak lesz sok éle, kapcsolata,
és sok tagnak lesz kevés kapcsolódása. A rendszer megfelelően képes működni
néhány tag leválása után is, hiszen a kapcsolódások megfelelően sűrűek ahhoz, hogy
így se alakuljon ki zárt sziget, vagy kisvilág.
A bibliai Máté 13. fejezetében találjuk a Máté-effektus alapgondolatát: Akinek
van, annak még adatik, hogy bővelkedjen, akinek nincs, az még azt is elveszti, amije
van. Ez a növekedés és megszűnés példája. Kettes számrendszerben, binárisan
gondolkodva azt mondjuk, hogy vagy ―van‖, vagy ―nincs‖. Adottságokból kiindulva: vagy
van hozzá affinitása, készsége, vagy nincs. Az előzetes élmények, előítéletek,
begyakorolt rutinok mint megnövekedett hálózatok vonzzák az újabb elemeket jó és
rossz értelemben egyaránt.
Manapság többen – köztük Csíkszentmihályi Mihály is – a tehetséget társadalmi
kérdésként kezelik. (Csíkszentmihályi 1997) Egy adott tehetségre van-e munkaerő-piaci
vevőkör vagy nincs. (Csapó–Gaić–Ivanović 2011) Ha a piac oldaláról közelítjük a
hálózatot, akkor... „a piac nem más, mint egy irányított hálózat‖. (Barabási 2011: 271)
Ha a pedagógus megfelelő felkészültséggel megfelelő környezetet biztosít a
gyerekeknek, akkor optimális hálózat kialakulását segítheti elő. Azonban ez a kérdéskör
sokkal mélyebb problémát vet fel. Mégpedig azt, hogy nagyon fontosnak tűnnek az
átmenetek a ―van‖ és ―nincs‖, avagy tehetséges és tehetségtelen között. Egy szponzor
oldaláról talán jogos lehet a követelmény: döntsük el egyértelműen: megéri-e befektetni
egy tehetségbe vagy sem. Azonban a spontán zenealkotásnak más a célja. A motiváló
egy másik játékos vagy maga a tanár is lehet, aki kiemel egy motívumot a másik
játékából pusztán az öröm céljából. Ahogy a résztvevők is alátámasztották, nem a
tehetség számít, hanem az, hogy az illető mennyire motivált a játékra. A csoport pedig
képes felülírni a korábbi berögzült képességítéletet. Ezzel a mérleg nyelve a 0 és az 1
kategória közé mutat. Ez a szemlélet nagy hasonlóságot mutat a beszédhibás gyerek
közlékenységével, közlési motivációjával. Mivel hibásan beszél és kijavítják, így magas
lesz a gondolat megfogalmazásának küszöbingere, még kevesebbet fog beszélni,
kevésbé javul beszédfogyatékossága. A gyógypedagógia szavaival élve
akadálymentesítsünk! A mi esetünkben „építsünk lépcsőket vagy rámpát‖ a két szám
közé. Ha a gyermeket helyezzük a pedagógiai munkánk középpontjába, és a gyermek
explorációját hagyjuk érvényesülni, akkor talán nem a klasszikus zenepedagógiai
tanterv elképzelése szerint fejlődik a tanuló, de talán megszerettetjük vele a zenét,
elősegíthetjük sajátélménye kialakulását. (Laczó 2002; Czékus 2013) A szaktanárok
többsége pedig támogatja az élményközpontú tanítást az ismeret-centrikussal
szemben. (L.Nagy 2004)
Az első improvizációk általában a beköszönő, illetve próbálkozó
megnyilvánulásokat
realizálják.
Kezdetben
kívülről
káoszt
hallunk.
Kommunikációtudomány szempontjából a fátikus kommunikációt, a köszöntést jelenítik
meg, mely a legfontosabb lépése a személyközi kommunikációnak. Ebből
következtethetünk többek között a másik közlési, interakciós motivációjára. A spontán
zenealkotáshoz senkinek nincs meg a rutinja, felkészültsége. Ez az az előny, amellyel
kiküszöbölhetjük, hogy egy résztvevő bemutatkozása az előbb említett minőség
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mérlegén „1‖ azaz maximális, a többiek számára elérhetetlen fokozatot mutasson. Ettől
kezdve a játékosok csak a két egység közötti értékeket érzékelhetik. Ettől eltűnik a
teljesítmény- és minőségkényszer. A közös tevékenység célja nem a végső zenemű,
hanem a zeneszerzés folyamata. A csoporton viszont nagy nyomás van, hiszen a
káoszból a tudatos és tudattalan belső célok a rend szükségét mutatják fel elvárásként.
Miután a közös játék a rendezettség csoport által elfogadható szintjét eléri, ismét az
egyéni önkifejezés, az új ötlet, az innovativitás vagy a fátikus kommunikáció igénye
jelentkezik. E két építő elemet a hálózatanalízis, mint fázisátalakulást említi. Iskolai
oktatásban a szünet és a tanóra, népdalstruktúrák között a parlando és giusto
előadásmód váltakozásaként is említhetjük. Mindkettőre szükség van a sikeres tanulástanítás szempontjából. Az egyén de néha a csoport játékában is nagyon gyakoriak a
véletlenszerű elemek, játékmódok, motívumok, melyeket a csoport, illetve egyéni játék
esetében esetleg egy másik tag észlel, kiemel és beépít a közös kompozícióba. A
motívumot először bemutató egyén csoport által meghatározott értéke máris emelkedik.
A visszajelzés sikerélményt és motivációnövekedést vált ki, mely őt továbblépésre
ösztönzi. Így növekedhet tovább a motiváció, mint Máté-hatás.
A növekedés másik módja a versenyhelyzet például az elismerést szerző játékos
követőre talál: mások is próbálkoznak elismerést szerezni. Elindul a mintakövetés,
csoportszinten káosz jelentkezik. A fegyelem, figyelem, motiváció és teljesítmény
magas fokú még a kaotikus hangzás ellenére is, azonban a zaj felszíne alatt magas
szintű hálózat alakulásának lehetünk tanúi.
A szelektív oktatás mintegy félévszázadon keresztül volt alapvető meghatározó
stratégia. Mára ez a teória az elméletalkotók és kutatók körében háttérbe szorult. Az új
eszme, mely korábban, falusi viszonylatban szükségből volt jellemző: az inkluzív
oktatásban és nevelésben realizálódott. Manapság a sok társadalmi konfliktus
megfelelő kommunikációval, stratégiával, kezelhető volna. Az iskolai nevelés és oktatás
gyakorlatában a különböző motivációjú, felkészültségű gyerekek együttnevelése,
oktatása egyrészt színteret, lehetőséget teremthet a párbeszédre, másrészt az
előítéletek oldására, oldódására. Ha konkrétan a zenei nevelésre, ének-zeneoktatásra
vonatkoztatjuk, akkor a felkészültség alatt zenei felkészültséget értünk. Korábban már
írtuk: ―A mai gyerek nem tud, mert nem akar énekelni.‖ Ha a zárkózottabb vagy kevésbé
motivált résztvevő játékát felerősítjük, középpontba juttatjuk, a hálózati szempontból
csomópontba kerül, ezáltal több visszajelzést kap társaitól, kapcsolatai bővülnek,
sajátélménye és motivációja egyaránt növekszik.
A képesség vagy szociális környezet szempontjából heterogén nevelés-oktatás
további előnye, hogy a gyerek a többiek játékában az eltéréseket, különbségeket, mint
mintákat tapasztalja, és átjárhatónak látja az utat a maga játéka és a többieké között.
Sőt ezáltal az út hosszát rövidebbnek, az elérhető célt közelebbinek érzékeli, mint más
külső minta esetében.
A terápiás csoportoknál szintén fontos szempont a heterogén összetétel,
konkrétan, hogy a tagok ne ismerjék egymást. A tantermi keretek között a heterogenitás
szintén megvalósítható: a sok különböző gyerek egy nagy heterogén, ―gyenge‖
kapcsoltságú hálózatot alkot. A „gyenge‖ kötésekről pedig tudjuk, hogy a jövő
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társadalmának záloga – az innovativitás lehetőségét rejti magában, kevesebb berögzült
előítéletet hordozva.
Az ének-zene tantervben szereplő zenei improvizáció a népdal-típusok
szerkezetére épülő szűk rögtönzési lehetőség. Saját gimnáziumi és általános iskolai
osztályainkban is kipróbáltuk, hogy ha nagyobb szabadságot adunk számukra – nem
egy sor dallami, ritmikai változtatásának lehetőségét kínáljuk fel, hanem fokozatosan a
többi sorét, a szövegét, sőt, a népdal stílusáét is – akkor érzik a bizalmat, megnő a
motiváció az újításra, a változásra. Ha a pedagógus nem a rutinszerű, szokványos
megoldásokat várja és jutalmazza, nem önmaga elképzeléseihez méri a teljesítményt
és a megoldást, hanem mer nyitott lenni az újdonság felé, akkor a saját maga
meglepettsége és motivációja átragadhat – szintén Máté-effektus alapján – a csoportra.
Ennek eléréséhez a spontán improvizációhoz hasonlóan a fokozatosság elve segít:
érdemes mindig csak egy-egy elemet változtatni saját elgondolásukban, hogy
magasabb maradjon a motivációs szint mint a befektetendő energia.
Következtetések
A mai gyerekek többségének az ének-zene tárgy illetve foglalkozással
kapcsolatos rossz élményét egyrészt az általuk preferált zenén, másrészt a zene
eredetéhez visszavezetve a spontán zenei improvizáción keresztül írhatjuk felül. E cikk
ez utóbbi lehetőségét és tapasztalatát, megfigyelését tárja az olvasó elé. Ha a
pedagógus részéről zenei téren nincs, azaz nulla az elvárás, akkor minden egyes
muzikális önkifejezés már értékként definiálódik. A minőség elvárt minimum szintjét
pedig a csoport idővel folyamatosan növeli. Ha a pedagógus részt vesz a közös alkotó
játékban, és alkalmazkodik, félreteszi korábbi pedagógiai értékítéletét, akkor a gyerek
kiemeltté és ezáltal motiválttá válhat a közösség alkotásra. A csoportdinamika pedig
rávezeti a tagokat a folyamatos újításokra, változásokra, így a fejlődésre. Az rutinszerű
ismétlődés viszont unalmat, redukcióra kényszerülést, kihátrálást eredményez.
A rend nem egyértelműen a fegyelem jele. Előfordulhat kaotikus állapot, melyben
az egyéni villongások éppen felemelik a csoport motivációs szintjét, bevonva az addig
passzív résztvevőket. A figyelem fenntartásáért a kellő mennyiségű és minőségű
ingereken túl az elvárások is nagy szerepet játszhatnak, amennyiben azt a csoport
maga önállóan állítja fel közvetlen tanári, pedagógusi ráhatás nélkül. A zeneoktatás
rendszerében ameddig az alapélmények hiányoznak, addig nem léphetünk tovább
szimbolikus jelentések elméleti szintű számonkérése felé. Az élmény az, amely
fenntartja a figyelmet, melyben szerepet játszik a zenélő, a motivált és motiváló
környezet, az ismétlődés és újdonság egyensúlya, az egyéb szükségletekhez képest
magasabb szintű motiváció a tevékenységre vagy más szükségletek paralel kielégítése.
A játék célja a kielégülés és nyugalom egyensúlya.
A Máté-effektus tanúsága, hogy a motiváció átragadhat. Ha kevés egy játékosra
eső fókusz, akkor kevésbé motivált, és ő is kevésbé képes másokat befolyásolni.
Vagyis, ha nem figyelnek rá, akkor kisebb a motivációja. Ez is bizonyítja, hogy nem a
belső motiváció vagy attitűd befolyásolja alapvetően az improvizáció hálózatosodását,
hanem a pszichikai mező, a környezet. Érdemes azokat az összekötőket motiválni, akik
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vezető szerepet vállaltak vagy improvizatívabbak. A túl sűrű csoportban viszont elvész
az intimitás és újítás lehetősége, a tagok alcsoportok létrehozásával és működtetésével
képesek ilyen esetben változást kieszközölni. A nagyvállalatokhoz hasonlóan
strukturáltabb működést igényelnek, és csak kisebb változtatásra képesek.
A hagyomány, a kultúra a spontán zenealkotásban reprodukálódik, új
tartalommal telik meg. Minthogy a játékosok alkotják, adják elő és fogadják be a
zeneművet, így sajátélményt szereznek, az igény belsővé válását közvetlen módon érik
el. Míg a beszédelsajátítás legfontosabb eszköze a beszélő környezet, úgy a sikeres
zenei motiváció és minden kompozitórikus és reprodukáló folyamat legfontosabb
eszköze a zenélő közeg, a környezeti motiváció: a múzsa. Minden egyéb fizikai,
pszichikai vagy kognitív funkció pótolható. A szakember legfontosabb feladata, hogy az
élmény fenntartásához a feltételeket rendelkezésre bocsássa megfelelő formában,
időben és minőségben.
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Saţetak
Ĉitanje je jedna od najvaţnijih aktivnosti uĉenika u školi, ali, još i pre polaska u
školu, ĉitanje i upoznavanje s knjigom mora poĉeti kod kuće. Knjige su deo
svakodnevnice i zahvaljujući njima mogu se upoznati daleki krajevi, novi ljudi, obiĉaji, ali
i razne ţivotne situacije. Ĉitanje pozitivno utiĉe kako na reĉnik uĉenika, tako i na neke
socijalne i intelektualne veštine uĉenika.
Iako je stalni zadatak nastave knjiţevnosti motivisanje uĉenika za ĉitanje i knjigu,
ipak se već duţe vreme uoĉava nedostatak motivacije uĉenika, upravo, za ĉitanje
(uopšte), a samim tim i za ĉitanje lektira.
U radu su dati primeri razliĉitih motivacionih postupaka i sredstava za ĉitanje
lektira na nivou osnovnoškolskog obrazovanja.
Kljuĉne reĉi: ĉitanje, motivacija za ĉitanje, lektira, uĉenici.
MOTIVATIONAL METHODS AND MEANS FOR READING READING
Abstract
Reading is one of the most important activities of students in the school, but even
before they start school, reading a book and learning must begin at home. Books are
part of everyday life, and thanks to them, can learn the far end, new people, customs,
and a variety of life situations. Reading a positive effect both on the vocabulary of
students and some of the social and intellectual skills of students. Although the ongoing
task of teaching literature to motivate students to read the book, but for a long time
There is a lack of motivation among students, just for reading (in general), and thus to
read perusal. The paper presents examples of different motivational processes and
resources for reading reading level of elementary education.
Keywords: reading, motivation to read, reading, students.

Uvod
U sadašnje vreme krize ĉitanja i nesklonosti prema knjizi veoma je teško
motivisati uĉenike i njihova interesovanja za ĉitanje i knjigu. Današnji uĉenici odrastaju
uz televizore, kompjutere (internet) i reĉeno njihovim reĉnikom: knjiga nije kul (cool), a
ĉitati nije moderno. Uĉenici provode mnogo više vremena uz ekrane nego uz knjige.
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Zbog toga se kod njih uoĉava smanjena sposobnost koncentracije, siromaštvo reĉnika i
nesposobnost da uţivaju u ĉitanju.
Za pravilan razvoj ĉitalaĉke veštine i kulture vaţna je priprema dece, koja
zapoĉinje, pre svega, u porodici sticanjem predĉitalaĉkih veština. Dete će, u atmosferi
gde roditelji ĉitaju i posvećuju vreme i paţnju knjigama, lakše usvojiti ĉitalaĉke navike.
Zato roditelji treba da ĉitaju detetu i s detetom, da slušaju dete kada ĉita, da mu priĉaju
priĉe, razgovaraju sa detetom i da zajedno odlaze u biblioteke, knjiţare, a po
mogućstvu i na sajmove i salone knjiga. To su samo neki od naĉina da se detetu pribliţi
„svet knjiga― i da oni od malih nogu zavole knjige. Roditeljska ukljuĉenost bitno utiĉe na
uspešnost kada je u pitanju ĉitanje njihove dece, ali utiĉe i na njihov dalji napredak u
školi.
Ĉitalaĉka kultura deteta se razvija i nastavlja u školi, a uĉitelji u prvim godinama
školovanja formiraju stavove i donose kriterijume prema knjizi, odnosno ĉitanju, a
samim tim i prema lektiri i sve su to znaĉajni uticaji koje je kasnije, kroz školovanje,
teško menjati.
Kada uĉenici savladaju tehniku ĉitanja i dostignu odgovarajuću brzinu, onda
nijedno ĉitanje više ne treba da bude samo sebi cilj. Tako i lektira nije sama sebi cilj,
niti je ĉitanje lektire uveţbavanje ĉitanja. Najtemeljnije opravdanje ĉitanja lektire jeste u
prouĉavanju ĉitanja kao oblika kritiĉkog mišljenja i uĉenike treba upoznavati sa svim
vrstama i oblicima tekstova i tako razvijati sposobnosti njihovog procenjivanja što,
zapravo, i jeste najfunkcionalniji cilj nastave Srpskog jezika da uĉenike osposobi za sve
vrste ĉitanja. Umeti ĉitati znaĉi videti, ĉuti i osetiti: doba, predeo, ĉoveka, obiĉaj, ţelju,
nadu, glas, smeh, vapaj ili vrisak datog dela. Proĉitano uĉenici treba da zamisle, doţive,
prerade, a samo ĉitanje treba da ih obogati i pruţi im uţitak.
Metodiĉki dobro obraĊena lektira treba da doprinese efikasnijem uĉenju ĉitanja
knjiţevnog teksta, bogatstvu knjiţevnih i funkcionalnih pojmova, doţivljavanju,
razumevanju i vrednovanju knjiţevnog teksta, razvijanju ljubavi prema knjiţevnosti i
podsticanju jeziĉke kulture. MeĊutim, sve to u praksi nije lako ostvariti jer uĉenici,
najĉešće, nisu dovoljno motivisani za ĉitanje lektire i kljuĉno pitanje je kako ih motivisati
na ĉitanje (osim ocenom)?
Ranijih godina bilo je popularno voĊenje dnevnika ĉitanja, pa su najvredniji
uĉenici bili nagraĊivani ĉitalaĉkim znaĉkama ili knjigama. Ta praksa se u nekim školama
ponovo oţivljava, ali to dovodi u sumnju „vlasništvo dnevnika― zbog toga što su mlaĊi
Ċaci prepisivali od starijih. Da bi se uĉenici što više motivisali, aktivirali i zainteresovali
za knjiţevno delo treba im pripremati i davati zadatke uz ĉitanje usmerenog tipa. Na taj
naĉin se uĉenici usmeravaju na odreĊene trenutke u delu, usmeravaju se da odvajaju
vaţne informacije od nevaţnih, znaju da objasne vaţnost nekih informacija (trenutaka,
postupaka, osobina,...), znaju da neke informacije smeste u kontekst, kao i da ih
primenjuju u drugim podruĉjima svoga rada. Najbolje je pripremati pitanja na koja svako
od uĉenika mora da odgovori na svoj naĉin. Pitanja mogu da se odnose na sadrţaj, na
davanje vlastitog mišljenja, na komentarisanje dela teksta, pisanje sastava na odreĊenu
temu ili razliĉite vrste prepriĉavanja (saţeto, sa izmenjenim krajem, u prvom licu, sa
uvoĊenjem novih likova, situacija i sliĉno). Vaţno je da zadaci budu zanimljivi i
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podsticajni, ali, svakako, treba voditi raĉuna i o interesovanjima, ţeljama i
mogućnostima uĉenika.
Uĉenici će biti više motivisani za ĉitanje ako se ono, u svakoj mogućoj situaciji,
poveţe s doţivljajima koji su im bliski i razumljivi. Neizostavno je zato organizovati
susrete uĉenika sa knjiţevnicima, kvizove za razvijanje ĉitanja, formirati klubove
ĉitalaca, proglašavati najĉitatelje (sedmice, meseca, ...), organizovati radionice na
roditeljskim sastancima ili otvorene ĉasove Srpskog jezika za uĉenike i njihove roditelje
s ciljem razvijanja kulture ĉitanja i osvešćivanja u kojoj meri ĉitalaĉke navike roditelja
utiĉu na navike njihove dece.
Osnovni cilj i zadatak domaće lektire jeste formiranje trajnih navika za ĉitanje,
razvijanje ljubavi i naklonosti prema knjizi i ĉitanju, kao i potpuno izgraĊivanje budućeg
ĉitaoca. Da bi se uĉenicima najavila obrada neke lektire i da bi se oni motivisali za njeno
ĉitanje moţe im se dati da: nacrtaju simbol koji će predstavljati knjigu, a od njih traţiti da
slobodno iznesu svoje mišljenje o tome šta simbol predstavlja (da iznesu prve
asocijacije i utiske koje će nakon ĉitanja knjige moći i da provere); urade poster
(reklamu) za knjigu; proĉitaju zanimljiv deo naglas; odigraju neki deo priĉe (npr. sa
nekoliko uĉenika pripremiti unapred kratku dramatizaciju). Obrada lektire treba da bude
u korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima, sa deĉjim doţivljajima i iskustvima, ali i sa
ţeljom da se o nekoj temi sazna nešto više. Zbog toga je vaţno menjati pristup lektiri i
pruţiti uĉenicima što više izbora i mogućnosti, jer ono što je uĉeniku nametnuto to mu je
i mrsko.
Doţivljajno-saznajna motivacija koja priprema uĉenike za upoznavanje sa
knjiţevnim delom je, ĉesto, od presudne vaţnosti, pa u tome i leţi opravdanost
primenene svih vrsta i naĉina motivacionih postupaka i sredstava. Ukoliko knjiţevno
umetniĉko delo kao najmoćnije motivaciono sredstvo, ipak, nije dovoljno podsticajno,
moţe se primeniti neki od sledećih motivacionih postupaka i sredstava: poslovice,
zagonetke, igre, ilustracije, likovna i pozorišna dela, crteţi i fotografije, citati, filmovi,
zanimljivosti o piscu, pokazivanje knjige i ilustracija u njoj, ĉitanje predgovora, izloţba ili
knjiţevno veĉe o knjizi ili piscu, knjiţevne kritike o piscu, knjiţevne nagrade, svedoĉenje
pisca o delu, izgled i opremljenost uĉionice u kontekstu sadrţaja lektire koja se obraĊuje
i sliĉno.
Vaţne smernice za obradu lektire su i da uĉenicima treba: dati dovoljno vremena
za ĉitanje i neki oblik istraţivaĉkih zadataka, povezati sa onim što znaju ili što ih
interesuje i o tim sadrţajima knjige im reći nešto unapred, objasniti im kulturološki
znaĉaj dela, upućivati ih na kritiĉko išĉitavnje, ne nipodaštavati ništa što uĉenik na ĉasu
kaţe o knjizi i dati im da sami što više istraţuju.
U ovom radu su dati primeri razliĉitih motivacionih postupaka i sredstava za
ĉitanje konkretnih knjiţevnih dela (lektira) na nivou osnovnoškolskog obrazovanja.
Nastavnik će, u zavisnosti od mnogih faktora (objektivnih, subjektivnih) primeniti neki od
ponuĊenih ili osmisliti i primeniti neki drugi motivacioni postupak.
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Aleksandar Sergejeviĉ Puškin: Bajka o ribaru i ribici, 2. razred
Za podsticanje ĉitanja bajke uĉenicima se moţe proĉitati sledeći odlomak:
„Sunce zaĊe, već se smraĉi i nebo se naoblaĉi, ali ribe nigde nema i deda se kući
sprema. Tad još jednom mreţu spusti, sa ĉela mu oblak gusti rasturi se i nestade. U
mreţu mu riba pade. Neobiĉna riba neka, gleda u nju s ĉudom deka. Velika je pola
hvata, a sjaji se ko od zlata―. Ako uĉenici ţele da saznaju šta se potom dogodilo, neka
proĉitaju bajku A.S.Puškina Bajka o ribaru i ribici. Zajedno sa podsticajem i najavom
ĉitanja bajke uĉenicima se mogu dati i istraţivaĉki zadaci u obliku sledećih pitanja: Ko
su likovi u ovoj bajci? Kako su ţiveli starac i starica? Zašto se starac zaĉudio i uplašio
kad je ulovio zlatnu ribicu? Šta je sve starica traţila od zlatne ribice? Zašto je ribica
prestala da ispunjava stariĉine ţelje? Kako se starica ponašala? Uporedite starca i
staricu! Kako se bajka završava? Kako biste mogli iskazati poruku bajke?
Izbor iz usmene narodne knjiţevnosti (basne, priĉe, anegdote, poslovice,
zagonetke), 4. razred
Uĉenicima dati zadatke, odnosno da u duţem vremenskom periodu (tri do ĉetiri nedelje)
sami sakupljaju, istraţuju i zapisuju tvorevine narodnog duha po sledećim smernicama:
1.Zabeleţiti poslovice koje se svojim sadrţajem i smislom uklapaju u temu obrade
narodnih umotvorina, a ona glasi „Koliko ljudi-toliko ćudi―.
2.Pronaći anegdote koje govore o ćudima i ponašanjima ljudi.
3.Pronaći i zabeleţiti manje poznate reĉi narodnog govora u narodnim bajkama,
legendama, šaljivim priĉama, anegdotama, poslovicama, zagonetkama.
4.Uraditi zapis o Vuku Karadţiću, sakupljaĉu narodnih umotvorina.
5.Ljudi i njihove ćudi u svakodnevnom ţivotu-prikazi pojedinih zanimljivih liĉnosti koje
uĉenici dobro poznaju.
Mark Tven: Tom Sojer, 5. razred
Doţivljajno saznajna motivacija za obradu romana Tom Sojer moţe da se realizuje
podelom uĉenika na pet grupa i zadavanjem svakoj grupi sledećih istraţivaĉkih
zadataka s tim da se uĉenicima ostavi dovoljno vremena (otprilike dve nedelje) da ih
urade:
Prva grupa: Knjiţevna vrsta, pisac (lokalizacija knjiţevnog dela – odlomak koji ima
formu pripovetke, obnavljanje pojma pripovetke i uvoĊenje u razumevanje pojma
romana; pisac)
Druga grupa: Predmet obrade; tema (razumevanje sadrţine kroz plan priĉe i odeljka)
Treća grupa: Likovi (psihologija likova, unutrašnji podsticaji, osećanja, namere, ţelje,
ĉinioci koji deluju na njihove postupke – pojam lika; sporedne liĉnosti i glavna liĉnost –
junak)
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Ĉetvrta grupa: Poruka – pojam poruke; izraţavanje poruke poslovicom (pojam
poslovice)
Peta grupa: Bogaćenje kulture govora (sinonimi, augmentativi, uoĉavanje finih opisa
vizuelnih, kinetiĉkih, zvuĉnih i mirisnih pojava).
Nastavnik na osnovu navedenih teza i zapisa za svaku grupu moţe da razradi sistem
pitanja i podsticajnih zadataka za uĉenike.
Branko Ćopić: Orlovi rano lete, 6. razred
Motivaciju uĉenika za ĉitanje romana Orlovi rano lete nastavnik moţe da ostvari
odabranim podsticajnim zahtevima, a ovde su dati samo neki predlozi. Dok uĉenici
ĉitaju roman, a za to im treba dati vreme od tri do ĉetiri nedelje, mogu da sreĊuju po
hronološkom redosledu sledeće naslove celina: Lunja otkriva logor. Poljar Lijan. Prokin
gaj. Poĉetak rata. Zavera protiv deĉaka i hvatanje deĉaka. Odlazak u rat. Pronalazak
tajanstvene pećine. Prokin gaj postaje partizanska radionica. Deĉaci Jovanĉetove
druţine. Na taj naĉin će uĉenici uoĉiti najvaţnije celine romana, dogaĊaje i situacije,
njihov hronološki redosled i uzroĉno-poslediĉnu povezanost.
Nekoliko dana pre obrade lektire uĉenici mogu biti podeljeni u grupe i svaka
grupa da dobije razliĉite zadatke za istraţivanje i obradu. Ovde je dat samo jedan
predlog, a mogućnosti su višestruke.
Prva grupa: Izdvojiti najbitnije biografske podatke o piscu, Branku Ćopiću i navesti
njegova dela koja su do sada upoznali. Napisati kada se i gde dešava radnja romana.
Druga grupa: Navesti sve ĉlanove Jovanĉetove druţine. Objasniti šta je bilo neophodno
da bi neko postao ĉlan druţine Prokinog gaja. Objasniti razloge zbog kojih su Ċaci
beţali iz škole.
Treća grupa: Pronaći deo gde je opisan naĉin na koji su deĉaci izabrali harambašu, kao
i mesto polaganja hajduĉke zakletve. Opisati naĉin biranja harambaše svojim reĉima.
Ĉetvrta grupa: Opisati devojĉicu Lunju i napisati šta je ona morala da uĉini kako bi je
deĉaci primili u druţinu.
Peta grupa: Obratiti paţnju na likove odraslih u romanu. Analizirati (ukratko opisati)
likove kneza Valjuške, poljara Lijana, uĉitelja Paprike, uĉiteljice Lane, Nikoletine
Bursaća, kao i likove roditelja odbegle dece.
Šesta grupa: Humor u romanu-opisati smešne scene i situacije.
Sedma grupa: Stilske figure-pronaći u romanu po nekoliko primera poreĊenja, epiteta i
metafore.
Zbirka pesama Plavi ĉuperak Miroslava Antića, 7. razred
Plavi ĉuperak Miroslava Antića se opravdano nalazi na spisku domaće lektire za
sedmi razred osnovne škole, jer je to knjiga koja govori o prerastanju doba detinjstva i
stupanju u razdoblje mladosti. Miroslav Antić ponire u sloţena osećanja i misli
tinejdţera. On svojim stihovima prati tokove njihovog odrastanja, zaljubljivanja, prve
ustreptalosti, ali i prva razoĉaranja. Pesme iz Plavog ĉuperka su nastale kao izraz
ljubavnih uzbuĊenja i prvih strepnji, prvih uznemirenosti (Prvi tango, Tajna, Dosadna
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pesma, Đaĉki korzo, Šta se tu moţe, ... A, onda i prva ljubav, O ĉemu priĉamo dok
šetamo, Zapisano u sredu...). Antić je tako na velika vrata uveo u knjiţevnost za decu i
mlade, temu ljubavi, koja je dugo bila potiskivana i prikrivana. Sve nemire koje mladi
osećaju u periodu puberteta, a o kojima i govore Antićevi stihovi, uĉenici će osetiti ako
ih nastavnik pripremi i motiviše za ĉitanje.
Za ĉitanje zbirke pesama postoje razliĉiti motivacioni postupci:
Motivacija za ĉitanje zbirke moţe poĉeti i ĉitanjem, tj. interpretacijom pesme Plavi
ĉuperak (pesma se nalazi u ĉitanci za sedmi razred).
Motivaciju mogu da ĉine i uĉeniĉki sastavi na temu prvih ljubavi, prvih ljubavnih
pisama i uopšte sastavi na temu o detinjstvu i mladosti.
Uĉeniĉki „leksikoni― i „spomenari― u kojima postoje uĉeniĉki zapisi o prvim
ljubavima i simpatijama, kao i stihovi na istu temu mogu da ĉine uspešnu motivaciju za
ĉitanje zbirke pesama.
Ĉitanje nekoliko odabranih pesama iz zbirke, takoĊe, moţe biti motivacija za
ĉitanje cele knjige.
Tekstovi (psihološki, medicinski,...) koji su razumljivi uĉenicima, a koji obraĊuju
problematiku puberteta, mogu biti dobar motivacioni postupak.
Motivacija se moţe ostvariti i slušanjem pesme Plavi ĉuperak ili, pak, neke druge
Antićeve pesme snimljene na kaseti ili CD-u.
Motivaciju moţe predstavljati i podsećanje, tj. ĉitanje pesnikovog zapisa ili
intervjua sa pesnikom, citata iz pesnikovog autobiografskog teksta. Jednom prilikom,
OŠ „Đuru Jakšić― u Kaću (škola u kojoj već dvadest godina kao uĉitelj radi autor ovog
rada, Dragana Gavrilović Obradović, a bila je uĉenica iste škole u vreme kada je penik
bio njen gost), je posetio Miroslav Mika Antić. Svoje utiske o poseti je zabeleţio u
školskom letopisu, rekavši: „Prvi put sam poţeleo da se na ulazu u jednu školu izujem.
Ovde je sve tako ĉisto i svetlo. Verujem da je i u dušama uĉenika i ĉlanova kolektiva
isto tako―. Ovakvi i sliĉni zapisi, mogu biti dobri motivacioni postupci za analizu zbirke
pesama Plavi ĉuperak i za druţenje sa pesnikom.
Saĉuvan video ili audio zapis o ţivotu pesnika, takoĊe, moţe da bude dobar
metodiĉki postupak.
Motivacija za ĉitanje zbirke se moţe pronaći i u odgovarajućem knjiţevnom
znanju i iskustvu uĉenika, odnosno u podsećanju na Antićeve pesme obraĊene u
mlaĊim razredima (Šta je najveće, Junaĉka pesma, Zavrzlama, Gozba, Tajna, Kad sam
bio veliki, Nezgoda i druge).
Motivisanju i usmeravanju uĉeniĉke paţnje moţe da doprinese i knjiţevna kritika.
Iz odabrane knjiţevne studije ili ĉlanka uĉenicima se moţe proĉitati neka ocena zbirke,
ili im se mogu navesti odabrani sudovi koji zbirku i popularišu.
U razredu (uĉionici) se moţe postaviti i mala izloţba o pesniku (knjige, ĉlanci,
fotografije, ...).
Uĉenicima se mogu zadati i tematske reĉi kao što su plav, ljubav, ĉuperak i
sliĉno, koje će ih motivisati da iskaţu svoje prve asocijacije – reĉju, skupom
(sintagmom), reĉenicom. Traţiti od uĉenika da iskaţu prenesena i metaforiĉna znaĉenja
reĉi.
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Mogu se dati i kraće reĉenice sa zadatkom da uĉenici otkriju u kojima se glagol
plaviti upotrebljava u prenesenom znaĉenju, a u kojima u pravom znaĉenju, uz
objašnjenje prenesenog znaĉenja (npr. Njegove se oĉi plave. Poplavio je od zime).
Uĉenicima se moţe dati i da protumaĉe neki od izraza: plava zvezda, plavi
ĉuperak, ... i da objasne prenesen smisao tog izraza. Uz to, uĉenici mogu da budu i
pitani o osećaju koji u njima budi plava boja. Da li ona u njima budi osećaj lepog i
prijatnog ili osećaj neĉeg neugodnog.
Da bi uĉenici bolje razumeli naslov zbirke, moţe da se primeni i kratka leksiĉka
veţba, a to je da uĉenici ispišu sinonime reĉi ĉuperak (uvojak, pramen, kikica, repić,...).
To je veţba koja ima za cilj i bogaćenje reĉnika uĉenika. Uz to, sa uĉenicima treba
povesti razgovor i o tome zašto se ljudi koji imaju svetlu kosu nazivaju plavokosima kad
njihova boja kose nije plava.
Sve su to motivacioni postupci kojima nastavnik pribliţava uĉenike naslovu
Antićeve zbirke Plavi ĉuperak i druţenju s pesnikom i njegovim stihovima.
Zakljuĉak
Iako u vremenu u kojem ţivimo knjiga više ne predstavlja najmasovnije sredstvo
komunikacije, ipak je ona i danas izvor znanja i humanosti i sredstvo meĊusobnog
upoznavanja i zbliţavanja razliĉitih ljudi.
Dobra knjiga nikada nije ostala kao svojina samo jedne zemlje ili nacije niti su
njene vrednosti i poruke omeĊene vremenskim i drugim granicama.
Zato je ĉitanje od ogromnog znaĉaja kako za pojedince tako i za ĉitavu društvenu
zajednicu i nisu beznaĉajna pitanja, kao što su: šta se ĉita, koliko se ĉita i kako se ĉita u
sadašnjim uslovima našeg društvenog razvoja. BuĊenje ljubavi prema umetniĉki vrednoj
knjizi i ĉitanju uopšte, uvoĊenjem uĉenika u tajne i lepote knjiţevnih dela, mogu se
postići ogromni rezultati u duhovnom snaţenju liĉnosti. Time se postiţe buĊenje
estetskih i etiĉkih osećanja i drugih emocija koje deluju na formiranje odreĊenog
pogleda na svet.
Svi ti zadaci jesu sloţeni, ali se putem domaće lektire uĉenika mnogi mogu i
realizovati, a knjiga kao izvor znanja i humanosti će na taj naĉin dospeti do svakog
uĉenika.
Ĉitanje tih dela kod kuće znaĉi pripremanje za njihovo izuĉavanje na ĉasovima,
pa zbog toga takvo ĉitanje treba da ide uz pripremne zadatke i ostale postupke koji se
primenjuju pri nastavnom radu na delima koja zahtevaju prethodno domaće ĉitanje.
Cilj nastavnog rada na domaćoj lektiri je osposobljavanje uĉenika za samostalan
pristup knjiţevnom delu i umešnost u njegovom tumaĉenju i vrednovanju.
MeĊutim, da bi se postigao cilj nastavne obrade domaće lektire, uĉenike je
neophodno zainteresovati i motivisati za ĉitanje i prouĉavanje lektire, a što nije lako u
vreme kada nam sa svih strana prezentuju kratke informacije svakakvog sadrţaja do
kojih je brzo i lako doći. Zbog toga, da bismo uĉenike pridobili kao ĉitaĉe i osobe
naklonjene knjigama, moramo i povlaĊivati njihovoj ĉitalaĉkoj ekskluzivnosti i hvaliti ih
kako su odliĉno razumeli, uoĉili i sagledali odreĊene situacije, likove, postupke, kako
pametno razmišljaju i, uopšte, ĉesto ih motivisati i podsticati. Sve to ima svoje
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opravdanje, jer posebno motivisani uĉenici za ĉitanje i tumaĉenje knjiţevnog dela
postiţu bolje rezultate od uĉenika koji nisu motivisani na odgovarajući naĉin.
Ukupnim radom na domaćoj lektiri, a to podrazumeva istraţivaĉko ĉitanje kod
kuće, rešavanje pripremnih zadataka i uĉešće u radu na ĉasovima stiĉu se nova znanja,
razvijaju kulture usmenog i pismenog izraţavanja, kulturne navike i veštine, sposobnost
zapaţanja, poreĊenja, izdvajanja bitnog, zakljuĉivanja i prosuĊivanja, a to sve doprinosi
formiranju uĉenikove liĉnosti.
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MOTIVATED LEARNING IN POSITIVE SCHOOL CLIMATE: 'CHILDREN'S VOICE'
ABOUT THEIR SCHOOL AND LESRNING
Abstract
There is always a relevant question of pedagogical research to find the best way
getting children to learn effectively. Especially if you want them to be studious and glad.
The aims of my research are: (1) listen ‗children‘s voice‘ about their school climate and
learning: mapping their thinking, especially relationship with their teachers, classmates,
schools and learning, as well as attitudes to learn, (2) finding the main factors of their
positive connection with school and learning, (3) comparing children‘s opinion in the two
research phase to get acquainted with the thinking of teachers (knowing that the two
samples were different in the two phases, so the results show only tendencies). The
whole sample was comprised of 978 students in the age of 12-13 in 2003, and 2263
students in 2013. Data was collected by individual questionnaire and with a guided
game. Some of the results were surprising. Our research showed us the importance of
non-cognitive factors of learning motivation and well-being in schools, so we must
change climate and methods of schools if we want successful schools happy students
and teachers inside.
Keywords: motivation of learning; school climate; children‘s voice

1. Introduction
Despite of the fact, that modern theories in pedagogical evaluation are
continuously growing in Hungarian schools; there is still rather more focused on
academic knowledge than education (pursuant of personal improvement) when they
analyze results or evaluate children. Even though numerous results of educational
researches are well known based on the evaluation of background data collected during
international studies such as PISA, and WHO-research (WHO, 2000) and they are also
observable in everyday practice. There are only a few comprehensive studies focused
on providing a picture of internal climate of schools in Hungary.
Schools seldom conduct any educational evaluation researches, and if they do,
only a small part of those are done with educational development purpose in mind. For
more than a decade now, educational programmes are included in schools‘ local
pedagogical programs, the task of pedagogical evaluation is emphasised as an integral
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part of that, however it is very it does not very often carry out on a professional level.
Monitoring educational work is barely represented at all in studies conducted as a part
of the quality assurance or quality control programmes. Surveys rarely reflect detailed
and realistic image of individual classes, so there is no possible way to define any
specific developmental goals and tasks for classes and students.
In the early 2000s educational institutions started to realise the need of
conducting internal educational monitoring in their own schools, and therefore the
necessity of appropriate tools and methods to investigate even individual classes. Coordinated by County Pedagogical Institutes such methods and tools have been
successfully developed in several counties of Hungary. Experts supported the
necessary evaluation of the results as well as the definition of suggested developmental
directions.
The current study is based on a previous research) carried out at that time
between 2001 and 2003 (Hercz, 2003), using the same methodology, however in
different circumstances. Ten years after I repeat this research with dual purpose: to
develop an image of the participating classes for their teachers and headmasters, and
to provide a larger, more comprehensive view for the researchers and teacher trainers.
The following questions were posed: Do children like going to school? Why yes,
or why not? How do children see their school and their learning? What do they consider
to be the greatest advantages and problems? How do they relate their class? What
motivates them to learn? Are there any differences between school climate and
children‘s motivation focusing on the schools location (socio-economic composition in
settlements of various sizes)?
Following the „children‟s voice‘ methodology to get the answer for the above
questions the most competent participants, children themselves were surveyed: how
students rate the performance of their schools and themselves between the age of 1213, their related beliefs has been collected, their thought have been revealed and
analysed.
Dimensions of research and assumptions
The aims of my research are: (1) listen ‗children‘s voice‘ about their school
climate and learning: mapping their thinking, especially attachment to their classmates
and schools as well as attitudes to learn, (2) finding the main factors of their positive
connection with school and learning, (3) comparing children‘s opinion in the two
research phase to get acquainted with the thinking of teachers (knowing that the two
samples were different in the two phases, so the results show only tendencies).
2. Theoretical sources, interpretation frames of discussion
The so called ―student voice‖ surveys are gaining in popularity recently amongst
researchers (Grandsden-Clarke, 2001, Robinson-Tayler, 2007). These researches
focus on the simple but often neglected fact that students can in fact articulate their
thoughts and opinions, their experiences about learning, classroom climate and details
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influencing their learning. Especially the effects, the end results of educational reforms
can be measured appropriately with listening to and appreciating students‘ voice.
In Hungary researches aimed at children since the 1960s (Majzikné, 1972, 2004)
– partly with political view – were directed towards so called inspection of educational
results‘. The methodology developed by Majzikné reminds to the current evaluational,
methodical directions (Schüttler, 2004). Educational concepts have been changed since
then, educational result analysis has been considered as a part of pedagogical
assessment process. They use this phrase as an umbrella term embedding every
process, method and technique that helps getting to know better a student or a certain
group of students (Szekszárdi, 1997, 2000). We know that ‘the efficiency of education is
eventually becomes apparent in children‘s actions, words and psychotic background.‘
(Kósáné, 1998; Coughlan-Coghlan, 2005).
The main stream of the theoretical
background of my research are: the field of the school climate and the well-being of
children in school (focusing on connection of climate and learning (Balogh 1998; Csapó,
2008): the factors of children‘s school success and motivation of learning (Deci, 1992;
Pintrich, 2001; Józsa, 2007; Réthyné, 2003).
Hypotheses
Children‘s attitude to school is highly determined by the emotional aspects of the
climate (emotional attachments to others, sense of security, relations to teachers and
classmates). Technical surrounding (tools etc.) that are commonly regarded as a
valuable motive in choice for school is important, but not certainly are not the most
significant aspect.
Students‘ rating of their schools is highly dependent on the settlement it is
located. The larger the settlements are the lower their rating gets, and on smaller places
children tend to like going to school more. However I believe that positive attitude to
learning is inversely proportional to the size of the settlement, which means that the
larger the settlement is the better attitude children can have.
I thought that one of the main factors of positive relationship with school and
learning is the good outcome, the good marks.
3. About the features of research: sample, time, methods and tools
An empirical study was made, with the help of an inductive and relation-revealing
strategy. The study has been carried out amongst children of the age 12-13 and at first
glance that might seem unusual. The reasons of this choice are partly developmental
psychological, partly pedagogical: our previous works showed that process-oriented
educational evaluation is at that age in an 8-year elementary school is the most
effective. On the one hand students are mature enough to formulate and express a
responsible opinion on their school, class and themselves, on the other hand while
being teenagers they are critical enough to see and say things adults would not even
notice. But there is a pedagogical reason, too: evaluate after the 6-7th grade is ideal,
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because using the results obtained at that age schools would be able to make a
concrete plan for correction or improve children and their community.
The study was carried out in two phases; the first one took place in 2001-2003,
the second one in 2012-2013. It was hypothesised that in this decade the world and
schools have changed a lot (ex.: the ICT came children‘s everyday life), so the results
can have big differences. The sample was comprised of 978 students from 47 schools
from Fejér County (1st phase), and 2263 students from 89 schools from all counties in
Hungary (2nd phase). The composition of the sample in the first phase was determined
according to the requests of schools and local authorities; however it has been
completed with the method of layered sampling considering different types of
settlements. The second phase were based on so called convenience sampling, our coworkers, postgraduate students and teacher students helped in collecting the data, they
carried out the measurements in their classes or schools. Rather than being highly
representative, we believed it was more important to pick a sufficient number of items
from schools having different socio-economic environment from different parts of
Hungary.
Methods and tools. During the empirical study data was collected using individual
questionnaires. The tool has been partly developed, and partly based on publicised
questionnaires (Bernáth, Horváth, Mihály és Páldi, 1981; Csapó, 1998; Járó, 1990;
Kósáné, Porkolábné és Ritoók, 1992; Lőrinczné és Varga, 1989; Kósáné, 1998),
however it has been followed by a pilot test which had been thematically and structurally
modified (see Table 1.). In our present paper we could not present all the results of our
research, we are focusing on the dates gathering with 1 st and 4th area of our
questionnaire.

463

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

Table 1.
Structure and reliability of the questionnaire
Area

Comprising areas

1st Relationship with Evaluating school
school ‘About your Climate
school‘
Key values (teacher, student)
2nd ‘About the
assessment in
school‘
rd
3 Relationship with
class ‘About your
class‘
th
4 Attitude to learning
‘About learning‘

Background

Evaluation: rewards and
penalties

Type of
question
open-ended;
Likert-type
scale; closeended
close-ended

Reliability
(Cronbach
)
= 0,71

= 0,72

Self-image of class

Likert-type
scale

= 0,71

Learning motives
Motivation for courses
Learning results and
satisfaction
Criteria for success
Background data
Parents‘ helping-evaluating
attitude
Climate in the family

Likert-type
scale;
close-ended

= 0,76

close-ended
=0,64

4. Indicators of attitude to school
What kind of indicators can be used with teenagers if we want to determine their
relationship with the school? To figure this out before the development of the
questionnaire could begun a focus group interview was conducted with 8-8 students
from three classes with different socio-economic background. The interview has been
kicked off with a brainstorming session: students were asked to write notes why they
like attending to school, and why do they think others do. Then the notes were sorted
into groups corresponding to the following: (a) reputation of the school (b) climate in the
school (security, righteousness, democracy, etc.) (c) tools available, (d) teachers, (e)
children, (f) climate of the classes, (g) opportunities, activities.
The first and most straightforward question is ‘do you like to go to school?‘. Many
researchers have not posed this question to children yet. The reliability of the results are
often questionable for several obvious reasons. During the research the evaluation
scores were put on a scale, but besides these children were asked to write down their
explanation free in an open-ended sentence. It was very useful, because it is often
happened that despite a child clear indication that he/she does not like to go to school
(answer 1 or 2) several positive things had been pointed out why he/she does in fact.
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The results of those samples are investigated following regarding this question.
Both phases of the research showed similar tendencies (Table 2). Number of children
who said they liked going to school has slightly increased, and thus the neutral results
are decreased as well as those who refused to disclose their opinion. In the first phase
children with neutral attitude to school (34% of the sample) pointed out ‘routine‘,
resignation (7.8%), changing emotions (3.8%), the others had given negative answers
even though on the scale they give mark 3 (neutral). In the second phase neutral
answers (29% of the sample) pointed out the obligatory nature of it going to school
(13%), boredom, monotony (12.7%), changing emotions (7.8%), others gave negative
answers in this case, too. It is important to note that rather worryingly every 4 th child
stated they do not like to go to school (causes they have written can be found in Table
3). It is interesting that if we look at the answers considering the type of settlements
children live at, the results do not vary between the two phases of the research (which
has been done with analysis of variance and Tukey-b probe): children on smaller
settlements are more likely to be keen on going to school (with significance of p<0.05).
Table 2.
‟Do you like going to school?‟
Frequency of answers (%)
Time of sampling

negative

40

neutr
al
34

Harmonic mean on the scale of
5(2, 3)
village
town
chief-town

26

3,4

2,9

3,0

48

29

23

3,8

3,4

3,1

positive
(1)

2002-2003
(N=987)
2012-2013
(N=2263)

Notes: (1) Answers 4-5 has been considered positive, 3 neutral, 1-2 negative. (2)
Means are harmonic means, results of variance analysis. (3) Measured on 5-point
Likert-type scale, where 1 is the smallest.
A question arises naturally: how children explain their evaluation? What cause do
they think is the most relevant if they are asked ―Do you like going to school‖? Causes
they reveal to this opened question – would they be positive or negative – considering
at least 2% frequency can be classified into seven groups in the first phase of the
research, and in the second one another two are to be added to the list: activities and
opportunities, the teaching methods and forms of teaching). (Table 3.)
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Table 3.
‟Do you like to go to school?‟ Reasons and frequencies (%) of positive and negative
answers
Positive answers
Frequency
(%)
Explanation
200
2013
3
Friends,
18,7 20,5
community
‘It‘s good to learn‘ 8,8 9,2
‘Explore together‘
‘Teachers are
5,7
2,7
equitable‘
‘Good climate‘
4,7 6,8

Interesting
lessons
Programmes,
activities..

2,3

5,6

REASONS

Negative answers
Frequency
(%)
Explanation
2003 2013

CLASSMATE
S
LEARNING ‘I don‘t like learning‘

7,4

5,9

‘Teachers are unfair‘

1,8

2,7

‘Sometimes I/others
get beaten‘
‘Mocking‘
‘I‘m scared of
teachers‘
EDUCATION Boring lessons

2,4

---

2,0
4,7

3,1
6,5

14,8

9,8

TEACHER
CLIMATE

‘Extracurricular
4,3
activities are not for
free‖
--CURRICULU ‘There‘s too much to
9,9
10,3
M
learn‘
Working in teams --2,5
METHODS
/TECHNIQUE
Using ICT
--3,3
S
OTHER
Hate getting up early
6,3
3,4
*= The number in brackets show the frequency of the answer in descending order.
ACTIVITIES

3,3

We have done a linear regression analyses with variables derived from the
questionnaire to find the main factors influencing children‟s attitude to school. It has
been investigated using stepwise regression. In the first research phase the nine most
significant variables were selected, those explain 45%, while in the model of the second
phase 58% has been explained by those (p<0.05; Figure 1). Considering even more
variables it would not have been any change. Comparing the two data series it is clear
that the two most relevant factors are: ‘motivation for the subject‘ and the emotional
climate of the class. There is an interesting change in the hierarchy of factors in the two
phases. The role of the class‘ learning climate (ex. self-image of the class regarding
learning, their beliefs about teachers‘ rating of them, support for each other) got from
the last place to the 3rd, its importance has grown a lot. Teachers‘ impact has grown,
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too, in the second phase. The latter result is rather surprising if we think about
teenagers‘ attitude in general, however an element related to teachers is included in the
previous factor as well, so it is safe to say that – at least for the sample under
investigation – teachers have and important influence. Further factors have an effect of
about 5%, with small difference between the two phases.
In order to investigate children‘s relation to school in more details, using the
indicators defined in preparing phase – we have written about brainstorming of children
– and red in the literature, some statements has been formulated, and they were rated
on Likert-type scale in the questionnaire. The statements actually concerned the
school‘s climate in details. These statements and a few statistical results of the first
phase are shown on the left hand side in Table 4. Students‘ opinion was almost
completely equal where the means above 4 can be found. 89% of the sample
considered the curriculum useful to learn, 82% considered information given to students
generally good, 79% said that their relation to the school is strong, 78% thought that
equipment in the school is satisfactory.
Figure 1.
Effects of certain factors to children‟s attitude for relationship to school
Results of regression analysis: total effects of variables in percentage (%)

15

2003
2013

11,5

10

10,6

5

6,8

6,0

5,3

4,5

3,8
12,9
0

9,6

5,6

4,9

5,1

3,4

3,3

4,0
2,7

1,7

1,3
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We had 11 statements of relationship with school, but we wanted to know: What
are the main factors in the background? By using factor analysis the variables have
been grouped into 3 factors with 5-iterated varimax rotation method (on the right side of
the Table 4). In the first factor three relevant elements have been found, those can be
characterised as ‟emotional climate‟. If children like their school, they are feeling good
and secure in a therefore emotionally positive environment. This group of factors
included the nice interior in the classroom, probably because a classroom‘s interior is
nice for children when they can adjust it, if they have a word and can express
themselves through how their environment looks like. We have found a close and
mutual correlation in both research phases between the emotional climate and the
attitude to ‘like going to school‘ (r=0.87, sign=0.01), but there is a significant correlation
between motivation for the subjects and how much they like a subject (r=0.79,
sign=0.002).
The second factor consists of five dominant elements that can be summed as
„objective environment”. This factor includes actual object such as equipment available
and things dependant on the management‘s efforts such as cleanliness of the school or
devices assuring physical protection of students.
The third factor was named ‟learning climate‟ and consists of statements of the
atmosphere having effect through teachers. Usefulness of the curriculum has the
highest factor weight, which is rather surprising at first glance, but if we look into it, it
becomes clear that teachers‘ personal influence has a strong contribution to children‘s
opinion on whether or not what they learn is useful in some way.
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Table 4.
Attitude to school: statistical indicators and result of factor analysis (N=973)
Factor
Factor 2: Factor
1:
objective
3:
CommuMean St.dev
Statements
emotion
environme learning nality
al
nt
climate
climate
4,1
1,07 (4) Likes to go to this school
,821
-,051
,169
,706
3,8
1,11 (6) Mood of students
,794
,170
,026
,660
3,9
1,24 (5) Classroom‘s interior is
nice
,524
,279
,159
,378
2,7
1,43 (11) (No) intentional
destruction
,121
,667
,181
,493
3,2
1,40 (10) Security of property
,213
,579
,241
,439
4,1
1,09 (3) Equipment available
(good)
,051
,550
,257
,371
3,6
1,15 (9) Cleanliness in school
,147
,523
,103
,306
4,4
0,88 (1) Usefulness of
curriculum
,156
-,031
,756
,597
3,7
1,37 (8) Teacher‘s time-keeping
,051
,299
,659
,526
3,8
1,16 (7) Equitableness of
teachers
,330
,134
,561
,442
4,3
1,01 (2) Student rights are given
,276
,104
,481
,318
3,8
0,56
0,62
0,83
Factor score
7
0,773
4
Using the factors derived above contracted variables had been defined, which
then were used to make comparison tests. Considering the whole sample it can be
established that children are satisfied with the emotional and learning climate of school
to the same extent (avg. around 4 on the scale of 5); however they are much less
satisfied with the objective environment (avg. 3.5). Exact results can be found in the
right hand side of Table 5.
Children‘s attitude to school has been investigated according to types of
settlements and gender as well in both phases of the research. Difference in opinion
between children living in different sized settlements was compared with variance
analysis and Tukey-b probe as well (left hand side of Table 5), where significant
difference has been found between the groups (p<0.001).
In the first phase of the research the opinion on the school‘s emotional climate
was more negative in villages, and regarding objective environment their opinion
differed from others, but in the opposite direction: they rated their school‘s equipment
better than others. In terms of educational climate children living in villages differed from
the big cities significantly, who had especially bad opinion on the equitableness (avg.
3.6, dev. 1.18) and time-keeping (avg. 3.2, dev. 1.49) of their teachers.
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The second research phase does not show any difference regarding the emotional
environments, the difference between the rating of objective and learning environment
had increased, but the tendency remained: the size of the settlement is inversely
proportional to the degree of satisfaction.
As for the first phase of the research, children of different gender did not show
any difference in thinking about teachers‘ time-keeping (avg. 3.72, 4th from the back of
the 11 investigated elements), equipment available in school (avg. 4.06 – 3rd place on
the list). For all the other elements boys‘ opinion was significantly worse (2-sample tprobe, p<0.5). Looking into their satisfaction with individual factors it gets clear that boys
are generally more critical of their school than girls, also significant difference can be
found regarding emotional climate as well in the whole research. Similarly for
educational climate in the second phase: boys‘ opinion is more negative (middle
columns in Table 5).
Table 5.
Relation to school. Means by factors grouped by settlement types and gender.
Group means1
Settlement type2
Gender
Factor
Year
Villag
Town
City
Boy Girl
e
Emotional
200
3,8
3,9
4,03
3,8 4,13
environment
3
201
3,9
4,1
4,1
3,6 4,33
3
Objective environment 200
3,7
3,4
3,23
3,5
3,6
3
201
3,6
3,1
2,93
3,2
3,3
3
Educational
200
4,1
4,3
3,83
3,9
4,1
environment
3
201
4,2
3,7
3,63
3,7 4,03
3
N students
200
365
266
347
481 496
3
N students
201
525
803
861
942 1247
3

Sample

3,9

St.dev
.
0,94

4,1

1,12

3,5

0,73

3,3

0,94

3,9

0,81

3,8

1,04

Mean

N=972
N=2189

1= Values derived from 5-point Likert-type scale.
2= Harmonic means after performing variance analysis and Tukey-b probe. Differences
in values in italic are significant with p<0.05.
3= Significant difference with p<0.05.
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5. Indicators for attitude of learning
The primary question of our research was about the opportunities of motivated
learning in schools, and revealing the elements influencing that. In the first step we have
discovered the factors that have great significance on how much children like going to
school (Figure 1), then having the results of that, the factors determining school climate
have been discussed. In this section we would like to depict an image of learning:
results of motivation to leaning, accomplishment in learning and satisfaction with that
are to be discussed.
Aspects of motivation for learning were investigated using 18 statements. For the
sake of simplicity using factor analysis with 8-iterated varimax rotation method those
were distilled into 6 groups. Motives were named in the order of factors are as follows:
(1) Accomplishment; (2) Sense of purpose; (3) Exploration; (4) Rewarding; (5)
Recognition from the group; (6) Failure avoidance. After constituting the groups it
become possible to analyse how characteristic certain motives are to children (see
Table 6).
Table 6.
A few statistical attributes of motivation for learning per factors (on the scale of 5)
Accomplishme Sense of Exploratio
nt
purpose
n

Mean
1

St.de
v.

2003

2013

3,8

4,2

0,79

0,68

Rewards

Recognition
from the
group

Failure
avoidance

200
200
201
2013
2013 2003
2003 2013 2003 2013
3
3
3
3,4 3,6 3,2 3,1
3
3,9
2,9
4,1
2,1
2,8
0,9 0,89 0,9 0,81 0,88 0,78 1,09
1
4

0,79 1,02

1,2

1= Values derived from 5-point Likert-type scale.
The strongest motive for children was the desire for better performance,
especially achieving better grades (avg. 4.6, 4.4 respectively) and sense of purpose
(av.g 3.9 and 4.2). The past decade has brought interesting changes, however it is
important to remember that the sample is not representative, so only the tendencies are
important to notice, not the exact result numbers. The second most relevant element is
the group in the same age (e. g. classmates), closely followed by the appeal of
rewarding (specific rewards, respects of parents, i. e. extensic motives). Conscious
future planning falls into the last third of the list.
About the motives for learning children living in different types of settlements
showed different opinion as well in both research phases. External motives
(accomplishment, rewarding) were more emphasised in the attitude of those who live in
towns, additionally those who live in cities has higher exploration and future planning
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(they learn to get a better education later on). Children living in villages rated all of the
aforementioned four motives lower, especially future planning.
Factorial comparison of girls‟ and boys‟ motives show significant difference at two
points: girls‘ desire for accomplishment and exploration show slightly higher relevance
in both samples (difference in average was 0.11 and 0.26 with p<0.05). In the second
phase this difference has also been unveiled regarding future planning: girls‘ average
was 0.8 higher (again, on the scale of 5, p<0.05 level of significance).
Satisfaction with school results influence, though not to the largest extent whether or not
children like to go to school (Figure 1). Comparing the school advancement and school
reports of students participating in the research we get that both sample show average
value, 3.5 and a slightly lower 3.3 in the first and second phase, respectively. Detailed
results are shown in Table 7 corresponding to the satisfaction with the achieved results.
Nearly half of the sample is well-performing student, however only about fourth of them
are satisfied with the results. The average of satisfaction is around 3, there is no
significant difference between the best-performing or excellent students and the ones
rather weak in either phases of the research. It looked like there is no close relation
between performance and satisfaction. Calculating correlations confirmed this suspicion
(r=0.037, r=0.021).
Table 7.
Few attributes of satisfaction with school results
School result
excellent (5)
good (4)
fair (3)
rather weak (2)

2003
Frequency (%)
Mean of
satisfaction
13
2,8
35
3
37
3
15
2,7

2013
Frequency
(%)
8
31
42
19

Mean of
satisfaction
3,2
3,4
3,3
2,8

6. The possible ways of utilizing the results
One of my goals in this research was to reveal the thinking of the children at this
age about school, to ‘listen to their voice‘. The results above prove that children‘s rating
of schools is already developed at that age, and they take their task of rating seriously,
and their answers sometimes reveal a hint of the school‘s educational values. In certain
areas my experiences were different from the ‘common‘ opinion in pedagogical circles
about the children at the age of 12-13, about the factors influencing them when rating of
school.
Obviously I have no intention to make general conclusions, nor to formulate any
implications regarding the decade that has passed between the two sampling, although
there is no point in denying the possibility and the growing necessity of a bit of a rethink
in several areas.
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Some of results were surprising: (1) The main reasons of good or bad connection
with school are not changed – positives are friends, programs out of lessons, nice and
friendly teachers, good equipments - only the rates are different. (2) The most important
factors of learning motivation are: subject-motivation, interests of the subjects, active
learning methods, climate of the class, personality of teachers – changed a lot. (3)
Children regardless of their results are no satisfied with themselves. This at the age of
12-13 calls for pedagogical intervention, distinguished attention. (4) The differences
between children‘s thinking is in connection of settlements – despite of improvement in
last decade.
We know that teachers are interested in the non-cognitive features of learning
process, and factors of children‘s development, but nowadays they have to do it more
intensively if they want to develop their children effectively. For teachers‘ practice it is an
important question what are the causes of children‘s values, opinions, and how could
they be helped to feel better in school, to gain confidence.
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Saţetak
Pedagoška psihologija istiĉe motivaciju kao jedan od kljuĉnih ĉinilaca uspešnog
saznajnog procesa. Motivisanost uĉenika zavisi od mnogobrojnih faktora, od kojih se
najviše istiĉu materija koju treba da nauĉi, naĉin na koji je materija izloţena na samom
ĉasu, odnosno metodiĉki modeli i pristupi kojima se nastavnik sluţi, nagrada koja sledi
nakon uspešno savladanog gradiva, konkurencija koju ima u okruţenju, ali i liĉnost
samog nastavnika. Svi pobrojani faktori su podloţni manipulaciji, a njihov uticaj varira
kod uĉenika u zavisnosti od tipa liĉnosti, afiniteta, darovitosti, sredine u kojoj ţivi i uĉi i
tome sliĉno. Knjiţevnost je materija koja je sama po sebi interesantna, meĊutim
suoĉavamo se sa krizom ĉitanja koja je u porastu usled nezainteresovanosti uĉenika.
Brojni su razlozi zbog ĉega je to tako, a samo neki od njih su dominacija Interneta i
video-igrica u sferi interesovanja današnjih školaraca. S obzirom na pomenuti problem,
u ovom radu će biti analizirani ĉinioci nastavnog procesa koji utiĉu na motivisanost
uĉenika sa ponuĊenim metodiĉkim modelima koji bi osveţili pristup nastavi knjiţevnosti.
Krajnji cilj bi bio da na duţe staze vratimo uĉenicima interes za knjigu i ljubav prema
pisanoj reĉi, jer je nastava knjiţevnosti ta koja uĉi opštoj kulturi, i koja u najvećoj meri
osposobljava mladi um za pravilno rezonovanje, kritiĉko mišljenje i rešavanje razliĉitih
ţivotnih problema.
Kljuĉne reĉi: knjiţevnost, motivacija, kreativnost, interdisciplinarnost, nastava.
INOVACY IN TEACHING PROCESS AS A WAY TOWARDS MOTIVATED STUDENT
Abstract
Educational psychology points out motivation as one of the key factors of
successful learning process. Student‘s motivation depends on many things, most of all
content of the subject that has to be learned, the way that content is represented during
class, precisely the methods and approaches used by the teacher, reward that comes
after successful learning, competition in environment, and personality of the teacher
also. Because reading crisis among students is spreading progressively due to
domination of Internet and video games in their circle of interest, in this paper author will
analyse factors of teaching process that influence student‘s motivation and give
possible methodical models for refreshing literature teaching practice. Long term goal
would be to revive students‘ interest in reading and to rekindle their love towards written
word, because literature is the place where they learn about cultures, how to gain and
maintain critical thinking and solve different life problems.
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Uvodna razmatranja
Svima nam je poznato da ţivimo u eposi kibernetike i dominacije tehnoloških
dostignuća. Postalo je nezamislivo da ţivimo bez mobilnih telefona, kompjutera, a sve
više prevlast u svim sferama ţivota preuzimaju i naprednija tehniĉka dostignuća kao što
su „smart‖ telefoni, tablet raĉunari i sliĉno, koji pretenduju na kompletno preplitanje
empirijske i virtuelne stvarnosti. Budući da smo putem svog „smart‖ telefona ili tablet
raĉunara u mogućnosti da neprestano budemo konektovani na Internet, ţivoti koje
vodimo u sferi virtuelnog putem društvenih mreţa postali su dominantni u odnosu na
ţivot koji vodimo u onome što nazivamo iskustvenom realnošću. Sve što nam se
dešava u stvarnosti, bilo to veliko ili beznaĉajno, dobija svoju refleksiju u virtuelnom
ogledalu. Samim tim smo u poziciji da sopstvenu stvarnost modifikujemo, i birajući šta
ćemo deliti sa drugima u njihovim oĉima kreiramo sliku o sebi koja ima sopstveni ţivot
daleko od nas stvarnih, omogućujući nam da paralelno ţivimo i stvarnost i
fikciju.Naroĉito su ovakvi trendovi popularni meĊu decom i mladima koji inaĉe brţe
usvajaju tekuće tehnološke promene u društvu, što za posledicu ima niz socioloških i
kulturoloških promena (jednako na bolje i na gore), od kojih nas u ovom tekstu najviše
interesuje kriza ĉitanja.
Pored dominacije Interneta (posredstvom nabrojanih medija) u vannastavnim
aktivnostima dece školskog uzrasta takoĊe su prisutni i filmovi, animirani filmovi i video
igrice. Pomenut oblik konzumiranja fikcije direktno ima uticaja na ĉitanje, jer zamenjuje
knjiţevnost kao oblik fikcionalne komunikacije sa piscima, epohama, ali i stvarne sa
drugim ĉitaocima (razmenjivanjem utisaka o proĉitanom), jednako kao i što suţava i
ograniĉava polje maštanog i zamišljanog stoga što pruţa već gotove obrasce koji se
popunjavaju sa jedne strane, a sa druge oduzima ogromno vreme koje bi se posvetilo
recepciji umetnosti. Iako igranje svake vrste igre, pa tako i kompjuterskih video igrica
ima svojih dobrih strana, pa ĉak i mogućnosti primene u nastavnom procesu na šta nam
je paţnju skrenuo Mirĉeta Daniloviću svom tekstu o tome (Danilović 2003), ipak nijedna
od njih nije u potpunosti u stanju da prevaziĊe prednosti ĉitanja. Znamo da je ĉitanje
knjiţevnog dela aktivan i zahtevan mentalni proces, koji u sebe ukljuĉuje jednako
kogniciju kao i kreaciju, i da zahteva i logiĉko i emotivno angaţovanje. Budući da
knjiţevni tekst zahteva vizualizaciju sadrţaja, uţivljavanje u tok radnje, poistovećivanje
sa likovima i sl. da bi se upotpunio estetski doţivljaj, kao i aktiviranje viših kognitivnih
funkcija da bi se uoĉile misaone suštine dela i uspostavile veze izmeĊu tekstova kako bi
se osmišljavanje te suštine proširilo i na aspekte svakodnevnog ţivota, ĉitanje
predstavlja daleko kompleksniji proces od igranja igrice koja u nekom dubljem smislu
podrazumeva sled odreĊenih obrazaca i svodi se na manipulaciju sadrţaja u skladu sa
postavljenim pravilima. U tom smislu moţemo uoĉiti opravdanost popularnosti ovakve
vrste zabave kod školaraca, jer sadrţaj koji bi im bio interesantan u knjiţevnom obliku
im postaje dostupan za recepciju daleko jednostavnijim metodama nego što je ĉitanje
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sa razumevanjem, jer je većina video igrica zasnovanim na igranju uloga zapravo
kreirana na osnovu nekog knjiţevnog dela, ili bilo kakve druge vrste tekstualne graĊe.
Što se tiĉe animiranih i igranih filmova, opravdanost njihove popularnosti u
odnosu na knjige se takoĊe moţe videti u odreĊenoj vrsti rasterećenijeg vida zahtevane
mentalne aktivnosti. Budući da se pisani sadrţaj mora paralelno išĉitati, vizualizovati,
apstrahovati, promišljati, proţiveti i zapamtiti, što pritom moţe da traje nepredviĊeno
dugo, film uvek ima jasno odreĊeno trajanje, sadrţaj je izloţen vizuelno i auditivno, što
dodatno skraćuje vreme recepcije i mentalni napor. MeĊutim, estetski doţivljaj je bitno
drugaĉiji, jer suštinski sagledano film predstavlja neĉijuvizualizaciju odreĊenog
tekstualnog sadrţaja (scenario), što nikako nuţno ne znaĉi da bi svaĉija percepcija bila
makar i pribliţno jednaka, te je stoga gledalac sekundarni recipijent u odnosu na ĉitaoca
koji je primarni. U tom smislu je ĉitanje, samim tim što je teţe, i bolje za razvoj viših
mentalnih funkcija, ali manje popularno jer ţivimo u svetu kada se svakodnevno
susrećemo sa ogromnom koliĉinom veoma dostupnih informacija koje, usled njihove
brojnosti i razliĉitih oblika (foto, video, audio, tekstualnog), nemamo vremena da
recipiramo nego ih samo, već obraĊene i selektovane,konzumiramo. Zabrinjavajuće u
ĉitavom procesu je upravo to što konzumiranje informacija ne ukljuĉuje nikakvu
selekciju, koja bi zapravo podrazumevala izgraĊen kritiĉki stav, što nas ponovo vraća na
razvijanje viših mentalnih funkcija potrebnih za takvu akciju,a koje, opet, stiĉemo i
razvijamo, izmeĊu ostalog, ĉitanjem. Stoga kriza ĉitanja predstavlja ozbiljan kulturološki
problemĉije rešavanje leţi kako u kući, tako i u uĉionici. Budući da na kućno okruţenje
nastavnik nema gotovo nikakvog uticaja, njegova uloga u uĉionici je presudna, da, uz
adekvatan plan i program i odabrana nastavna sredstva, svojim entuzijazmom
zainteresuje i motiviše uĉenika da izmeĊu ponuĊenih medija izabere knjigu.
Pojam motivacije
Motivacija je sloţen psihološki pojam koji se u suštini moţe definisati kao impuls
koji jedinku pokreće na delovanje. S obzirom na to da postoje razliĉite vrste ponašanja
ĉiji aspekti zavise od mnogobrojnih faktora, bihevioristiĉka psihologija najviše paţnje
posvećuje upravo analiziranju motiva koji leţi u osnovi svake akcije kao pokretaĉka
snaga. Prema Gejdţu i Berlineru postoje ĉetiri koncepcije motivacije (Gage i Berliner,
1998: 317-318). Prva je koncepcija jednostrukog motiva koja smatra da postoji samo
jedna vrsta ustremljujuće motivacije, i za primer se navodi Frojdovo tumaĉenje libida,
ideja da se on nalazi u suštini svih ljudskih stremljenja utiĉući iracionalno i instinktivno
na sve, i svesne i nesvesne, procese.
Druga koncepcija podrazumeva dvostruki motiv i bazira se na ideji polariteta, da
istinska motivacija proistiĉe iz sukobljenosti dve suprotstavljene strane, kao što su npr.
dobro i zlo.
Treća koncepcija zastupa višestruku motivisanost, odnosno ideju da postoji
nebrojeno mnogo motiva koji upravljaju ljudskim ponašanjem. Autori navode listu koja
ukljuĉuje i najrazliĉitije društvene potrebe koje ponekad i simultano utiĉu na ljudsko
ponašanje, meĊu kojima istiĉu ţelju za moći, za igrom, afilijacijom, i dostignućima.
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Ĉetvrta, najkompleksnija, koncepcija podrazumeva hijerarhiju motiva. Sliĉno
prethodnoj i ova koncepcija zagovara brojnost motiva, ali naglašava potrebu da se oni
kategorišu jer zadovoljenje jednih uslovljava aktivaciju narednih. Autori ovde istiĉu
Maslovljevu hijerarhiju motiva koji su postavljeni u pet osnovnih nivoa. Prvi i osnovni koji
zahtevaju zadovoljenje su motivi koji vode zadovoljavanju osnovnih fiziĉkih potreba kao
što su trenutni opstanak i osiguravanje predvidive budućnosti. Nakon zadovoljenja ovih,
ukljuĉuje se druga grupa motiva koji vode zadovoljavanju društvenih potreba u koje
spadaju ţelja za pripadanjem odreĊenoj grupi i potreba da ĉlanovi grupe ţele to isto,
kao i potreba za priznanjem sopstvene individualnosti i posebnosti u okviru i od strane
te grupe. Ova dva nivoa motivacije zavise od spoljašnjih faktora, njihov uticaj je veoma
snaţan, i jaĉaju što im je zadovoljenje uskraćenije. Treća grupa motiva su oni koji
streme zadovoljavanju intelektualnih potreba i potreba za liĉnim dostignućima, i u njih
spadaju ţelje za saznanjem i razumevanjem. Ĉetvrta grupa motiva su oni koji streme
zadovoljavanju estetskih potreba, ţelje da se u svemu vidi harmonija, lepota i ljubav.
Konaĉno, peti nivo motivacije je ĉista samorealizacija, odnosno, jedinka je motivisana
postankom onime što zaista jeste: otvorena, ponaša se u skladu sa onim što je etiĉki i
estetski prikladno i poţeljno u društvu, ispoljava autonomiju i kreativnost, radoznala je i
spontana u interakciji sa okolinom.Za razliku od prethodnih, ova tri nivoa motivacije se
usmeravaju iznutra, uticaj im je suptilan, i jaĉaju ukoliko se ispunjavaju.
Navedena kategorizacija motiva nam je znaĉajna utoliko što istiĉe da svaka
jedinka poseduje motivaciju za samorealizacijom koja proistiĉe iz zadovoljavanja
potreba intelektualne vrste. Nastavnicima je posebno vaţna motivacija jedinke za
saznanjem i liĉnim dostignućima, jer ona direktno utiĉe na saznajni proces, jer kako za
sve aspekte aktivnog delovanja u ţivotu, tako je i za uĉenje i saznavanje potrebna
adekvatna motivacija i to svaki nastavnik mora imati na umu.
Motivacija i nastavni proces
U okviru istraţivanja pedagoške psihologije motivacija ima posebno mesto
budući da se smatra kljuĉnim ĉiniocem uspešnog saznajnog procesa. Motivisanost
uĉenika zavisi od mnogobrojnih faktora, od kojih se najviše istiĉu materija koju treba da
nauĉi, naĉin na koji je materija izloţena na samom ĉasu, odnosno metodiĉki modeli i
pristupi kojima se nastavnik sluţi, nagrada koja sledi nakon uspešno savladanog
gradiva, konkurencija koju ima u okruţenju, ali i liĉnost samog nastavnika. Svi ovi faktori
su povezani i utiĉu jedni na druge u većoj ili manjoj meri, pa tako liĉnost nastavnika
moţe da uĉini predmet privlaĉnijim ili odbojnijim, kao i što sadrţaj predmeta koji je
interesantan upotrebom neadekvatnih nastavnih metoda moţe uĉenicima postati
nesavladiv, pa samim tim i odbojan, i tome sl.
Materija koja se izuĉava u nastavi kao faktor koji utiĉe na motivisanost u direktnoj
je sprezi sa samom liĉnošću uĉenika, njegovim liĉnim interesovanjima i sklonostima,
odnosno, averziji prema odreĊenim naukama. Prirodno je da je uĉenik više
zainteresovan za predmet ka kojem ima uroĊene sklonosti ili talenat, jer ga
intelektualno, emotivno ili estetski ispunjava bavljenje datom materijom. Samim tim će
mu i savladavanje gradiva ići brţe i lakše, i imaće priliku da se istakne svojim znanjem i
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umećem, što ga samo dodatno motiviše. U pojedinim sluĉajevima, opet u zavisnosti od
same liĉnosti, uĉenik će biti motivisaniji da savlada gradivo predmeta koji mu prirodno
„ne leţi‖, ali tu motiv nema direktne veze sa samim sadrţajem, već je više okrenut
psihologiji uĉenika i njegovoj potrebi da se dokaţe u grupi.
Dokazivanje, pohvala, ocena i tome sliĉno spada u nagradu za uspešno
savladano gradivo i predstavlja jedan od jaĉih motivatora. Ocena je uĉenicima vaţna ne
samo kao nagrada u uĉionici i kod kuće (obiĉno dobre ocene bivaju dalje nagraĊene na
neki materijalan naĉin), već i kao komparativ u odnosu na sredinu. U zavisnosti od
kriterijuma postavljenih u uĉionici se formira i konkurencija meĊu uĉenicima koja
direktno uslovljava motivisanost, a videli smo da ovakav tip motivacije spada u drugu
grupu hijerarhijskih motiva i po snazi je ekvivalentna motivu za opstanak. U tom smislu
moţe doći i do negativne motivacije, odnosno, ukoliko u sredini preovlaĊuju uĉenici koji
imaju negativan stav prema uĉenju, oni koji dostiţu postavljene kriterijume bi se mogli
naći na meti ostatka grupe, što moţe prouzrokovati demotivaciju za uspehom. U takvim
situacijama je na nastavniku da pronikne u srţ problema i pokuša na adekvatan naĉin
da stvori uslove za postavljanje odrţivih kriterijuma, ili da odreĊenu problematiĉnu
grupu, sa ili bez pomoći pedagoga i psihologa, posmatranjem, razumevanjem i
odabranim strategijama privede svom cilju. Takvi poduhvati nisu nimalo laki, i
predstavljaju temu za posebnu studiju.
Metodiĉki modeli i pristupi sadrţaju plana i programa koji je propisan školskim
sistemom su raznoliki i ostavljeni su na izbor nastavniku. Pristup samoj graĊi zavisi od
metodologije nauke datog predmeta, dok metodiĉki modeli umnogome zavise od
odabranog pristupa, ali i koncepcije udţbenika i drugih nastavnih sredstava. Pored
tradicionalnih metoda – monološke, dijaloške, demonstrativne i drugih, nastavniku su na
raspolaganju i brojne inovacije u kombinovanju metoda, upotreba savremenih
tehnoloških dostignuća u nastavi, ĉime će,pored efikasnosti i ekonomiĉnosti same
nastave, doprineti i motivisanosti uĉenika na ĉasu. Tako, na primer, savremeno
opremljen kabinet za nastavu knjiţevnosti, koji pored police sa knjigama poseduje i
elektronske knjige, raĉunar sa projektorom i tome sliĉno, omogućava nastavniku da
putem sredstava koja su uĉenicima bliska i interesantnija od knjige, pokaţe da se njen
sadrţaj ne mora ĉitati u tradicionalnom obliku kroz listanje papira, već postoje oblici
knjige koji su njima primamljiviji i dostupni (razliĉiti formati elektronske knjige su ĉitljivi i
na kućnim raĉunarima), kao i da knjiţevnost predstavlja graĊu za druge grane
umetnosti koje su im bliţe, kao što su igrani i animirani filmovi, stripovi, ali i video igrice i
tome sl.
Sve što je do sada nabrojano kao faktor uticaja na motivisanost uĉenika zapravo
se temelji na najvaţnijoj stepenici na lestvici saznajnog procesa, a to je liĉnost samog
nastavnika. On je najvaţniji u ĉitavom procesu jer predstavlja direktnu sponu izmeĊu
predmeta i uĉenika, a sve ostalo su samo sredstva kojima se sluţi kako bi se izgradila
konstrukcija znanja. Dakle, nastavnik je taj koji uvodi sadrţaj predmeta, koji ga
prezentuje i oliĉava, i koji ima tu moć da najviše utiĉe na motivisanost uĉenika za sam
predmet, uĉestvovanje u nastavnom procesu i na kraju i samostalno uĉenje. Liĉnost
nastavnika utiĉe na pobuĊivanje radoznalosti i interesovanja uĉenika za sadrţaj
predmeta time što će ga adekvatno prezentovati, sluţeći se odabranim metodološkim
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pristupom i odgovarajućim metodiĉkim sredstvima, vodeći pritom raĉuna o uzrastu
uĉenika, njihovim sposobnostima, liĉnostima, interesovanjima, poreklu, polu i tome sl.
Svi smo nekada bili Ċaci i sigurno nam je ostalo u sećanju koliko su pojedini nastavnici
imali uspeha u tome da nas zainteresuju za predmet koji nam je ispoĉetka bio izuzetno
odbojan, kao i obrnuti sluĉajevi – da nam je predmet ĉiji smo sadrţaj smatrali
interesantnim postao odbojan usled neadekvatnog predavaĉa. U ĉemu je tajna?
Pedagoška psihologija istiĉe da adekvatan nastavnik mora na prvom mestu da dobro
vlada materijom koju predaje kako bi znanjem stekao potreban autoritet u uĉionici. Isto
tako, mora biti u velikoj meri i sam strastveno zainteresovan za svoj predmet, jer
opĉinjenost materijom daje poseban ton svakoj informaciji koja se prenosi, i potrebnu
volju i inovativnost da se već toliko puta izneti sadrţaj ponovo predstavi i objasni kao da
je upravo otkriven. Potom slede pedagoške odlike koje se uĉe i stiĉu iskustvom, a to je
da mora biti smiren, blag ali nepokolebljiv, strog ali praviĉan, i najviše dosledan i
pouzdan. Ali na kraju sve te odlike sa jedne strane korespondiraju drugoj, a to je da
nastavnik mora da voli decu i svoj poziv, i da je njegov osnovni motiv da svoje znanje
(koje produbljuje tokom ĉitavog ţivota, uĉenje se ne završava sa studijama) u što je
moguće većoj meri prenese na svoje uĉenike. Ovako motivisan nastavnik je više nego
dovoljno ispunjen uslov da i svi ostali faktori budu zadovoljeni i problemi prevaziĊeni, te
da se dobije maksimalno motivisan uĉenik.
Kriza ĉitanja i moguće metodiĉko rešenje
Uvodnim razmatranjem je skrenuta paţnja na gorući problem krize ĉitanja meĊu
omladinom. Ĉitalaĉke navike se stiĉu od malih nogu time što se sa prvim nauĉenim
slovima detetu usaĊuje poštovanje i ljubav prema pisanoj reĉi, koja se godinama dalje
produbljuje i neguje. MeĊutim, svedoci smo da je situacija daleko od idealne i da je
nastavnik ĉesto u prilici da se susretne sa uĉenicima koji nemaju odnos prema knjizi ili
je on krajnje negativan, nemaju steĉenu naviku da redovno ĉitaju, ĉak ni programom
predviĊene lektire, a kamoli nešto po slobodnom izboru, i otvoreno pokazuju
nezainteresovanost za literaturu i ĉitanje. Brojni su razlozi za ovakvo stanje i time bi se
trebalo posebno pozabaviti, ali se ovom prilikom osvrćem na momenat
nezainteresovanosti za knjigu usled preokupacije drugim medijima meĊu uĉenicima, o
ĉemu je ponešto reĉeno u uvodu.
Kako uĉenike danas motivisati da ĉitaju? Pored ideje da se nastavnici posluţe
medijima koji su uĉenicima danas privlaĉniji od knjige, koristeći se raĉunarima i tome sl.
u uĉionici, uvodeći u nastavni proces razna kompjuterska uĉila (kao što je npr.
MOODLE), izvore sa Interneta, filmove, itd, potrebno je i da prilagode sopstveni pristup
knjiţevnom delu i sa njim usklade metodiĉke korake. To zapravo znaĉi da bi metodika
nastave knjiţevnosti trebala da ide u korak sa metodologijom prouĉavanja knjiţevnosti, i
da nastavni proces primenjuje saznanja do kojih dolazi nauka o knjiţevnosti.
Humanistiĉke nauke danas teţe sjedinjavanju u tzv. kulturološke studije, objedinjujući
predmete pojedinaĉnih studija u interdisciplinarne. Ovakav pristup povlaĉi i
interdisciplinarnost metoda, te stoga danas prouĉavanje knjiţevnosti gubi smisao bez
komparativnog pristupa, koji, opet, ide dalje i prerasta u kulturološki, posmatrajući
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knjiţevnost ne samo kao umetnost, već kao jeziĉki sistem i oblik semiotiĉkog prostora
pojedine kulture. U tom smislu, tradicionalni pristup knjiţevnosti u nastavi postaje
neadekvatan, štur, i u sluĉaju postmoderne literature ĉak i besmislen.
Ovakav pristup u analizi i interpretaciji knjiţevnog dela otvara brojne mogućnosti
prilagoĊavanja tradicionalnih metodiĉkih modela inovativnijoj nastavnoj praksi. Naime,
legitimnost meĊusobnog reinterpretiranja knjiţevnih dela primenom komparativnog i
kulturološkog pristupa podstiĉe kreativnost nastavnika u analizi knjiţevnog dela.
TakoĊe, inovativniji pristup samom delu povlaĉi za sobom i inovacije u kombinovanju
postojećih metodiĉkih modela, pa tako moţemo dijaloški metod osveţiti
demonstrativnom metodom koja za knjiţevnost nije uvek karakteristiĉna, koristeći se
pritom shematskim prikazima po modelu mapiranja uma, te uz primenu ovih i tekstmetode u okviru korelativnog sistema pokriti izuzetno mnogo gradiva na vrlo
sistematiĉan i produktivan naĉin. Tako, na primer, ovim modelom moţemo Borhesovu
priĉu Išĉekivanje koja se obraĊuje u 4. razredu srednje škole interpretirati uz pomoć
priĉe Ĉetiri ciklusa istog pisca, koja govori o tome kako ĉoveĉanstvo neprestano priĉa
ĉetiri iste priĉe (Milanov 2012). Ovde Borhes zapravo skreće paţnju na to da je
legitimno koristiti knjiţevnost kao graĊu prilikom pisanja dela, i samim tim postaje
legitimno koristiti je i prilikom interpretacije. Odjednom nam se pred pogledom otvara
ĉitavo ĉoveĉansko stvaralaštvo, kroz koje se krećemo putem citata, nalik na linkove
prilikom pretrage Interneta, gde svaki otvoreni pojam vodi do sledećeg, u nedogled.
Demonstracijom knjiţevnosti kao Interneta, gde uoĉavanje citata i njihovo praćenje
nalikuje klikom na link koji nas vodi na odreĊenu stranicu kreiramo sponu izmeĊu onoga
što je uĉenicima svakodnevica i materije koju predajemo, otvarajući im novi pogled na
ono što im je poznato – u ovom sluĉaju Internet – i pribliţavajući im ono što im se ĉini
dalekim i prevaziĊenim – u ovom sluĉaju knjiţevnost, igrajući na kartu radoznalosti kao
motivatora. Prikazujući knjiţevnost u novom svetlu motivišemo uĉenike da na nju obrate
paţnju i posvete joj neko vreme, a budući da je ona sama po sebi interesantna, jednom
kada joj pristupe kao neĉemu bliskom ostaće zarobljeni u njenom lavirintu.
Sama nastava knjiţevnosti je takoĊe oblik interpretacije dela, i zahteva isto toliko
kreativnosti koliko i samo ĉitanje i analiziranje. A kreativnost nastavnika u okviru same
prakse i ţelja da na što originalniji i interesantniji naĉin osmisli ĉasove predstavlja veliki
korak ka motivisanju uĉenika za predmet, a samim tim i da ĉitaju. Tako se pojedina dela
daju metodiĉki obraditi kao oblik radioniĉarskog rada, kakav je, na primer, sluĉaj sa
delima u kojima se javlja motiv suĊenja, kao što su Stranac, Zloĉin i kazna, Braća
Karamazovi, itd. koja je moguće osmisliti kao svojevrsni dramski prikaz. Naime, ideja je
da se uĉenici podele u parove ili grupe, u zavisnosti od dela koje se obraĊuje jer varira
broj likova, sa zadatkom da se, naravno nakon proĉitanog dela, unapred pripreme za
inscenirano suĊenje. Podela uloga ima za cilj da se delo proĉita, razume, i pritom na
ĉasu vodi originalna diskusija, time što će recimo biti nasumiĉno odabrana grupa ili
pojedinci za izvoĊenje, pri ĉemu će u datoj postavci jedan uĉenik tokom ĉitavog trajanja
ĉasa, primera radi, biti Merso, Raskoljnikov, Dimitrij Karamazov itd. i odgovarati na
postavljena pitanja, odnosno, improvizovati svoje ponašanje u skladu sa psihologijom
lika. Navedeni model ispunjava sve predviĊene ciljeve uspešnog nastavnog procesa i
pritom aktivira niz faktora koji doprinose opštoj motivisanosti uĉenika, kao što su npr.
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ţelja za eksponiranjem ekstrovertnih pojedinaca, ţelja za ukljuĉivanjem u grupni rad
introvertnih pojedinaca, ţelja za igrom – ponuĊeni model ne nudi dramatizaciju teksta,
već oni direktno na sebe preuzimaju da oponašaju osobine i drţanje likova iz dela, što
je zapravo igranje uloga, ali i ţelja da se pobedi konkurencija (ukoliko se obećaju
nagrade u vidu ocena, specijalnih zahvalnica, posebno organizovanih izleta ili već nešto
drugo). Posebno valja istaći da pri svemu nabrojanom uĉenici moraju proĉitati roman da
bi bili u stanju da se nose sa zadatkom, ali ih sam zadatak na to motiviše ne samo time
što je obavezan već i time što je intrigantan, i nakon ovakvog iskustva će sigurno biti
snaţnije motivisani da svaki sledeći put uĉestvuju na sliĉan naĉin. Prikazani metodiĉki
model ima za cilj da postepeno, motivisanjem uĉenika za uĉešće u nastavnom procesu,
putem interesovanja za nastavu zainteresuje uĉenika i za sam predmet, na kraju, i za
samo ĉitanje.
Zakljuĉna razmatranja
Dakle, svi elementi samog nastavnog procesa imaju direktan uticaj na
motivisanost uĉenika, koja je, opet, kljuĉna u samom saznajnom procesu, jer bez ţelje
da se nešto spozna, razume i zapamti, steĉeno znanje nema sistematiĉnost, trajnost niti
operativnost i primenu. Budući da motivacija uĉenika zavisi od više elemenata, najbolji
naĉin da se ona stvori i podstakne bi bila interferencija svih – da nastavnik svojom
kompetentnošću, entuzijazmom i motivisanošću, orkestrirajući posebno odabranim
metodiĉkim modelima, na krajnje originalan naĉin predstavi sadrţaj svog predmeta (u
ovom sluĉaju knjiţevnost) kao nešto epohalno, i posve neverovatno i nezaobilazno,
istovremeno i lepo i korisno, postavljajući na kraju konkurentnu sredinu u uĉionici.
Moţda zvuĉi kao previše stvari odjednom, ali postignuti cilj daleko premašuje uloţeni
trud. Ostaje za neku drugu priliku da se teorijski ukazi iz ovog teksta primene u praksi, i
time se proveri da li i u kolikoj meri ovakav naĉin rada donosi oĉekivane rezultate.
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Pintér Klára: JÁTÉKOK, TEVÉKENYSÉGEK A PROBLÉMA-MEGOLDÓ
KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉBEN
SZTE JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ
INTÉZET, SZEGED, MAGYARORSZÁG
pinterk@jgypk.u-szeged.hu
Összefoglaló
A problémamegoldás a matematika oktatás egyik legfontosabb területe az alsó
tagozattól az egyetemig. Speciális kurzusokon és matematika szakkörökön
foglalkozunk tanító szakos egyetemi hallgatók és 4-5. osztályos tanulók problémamegoldó képességének fejlesztésével. A foglalkozások mindig valamilyen játékkal vagy
manipulatív tevékenységgel kezdődnek. Ezeket a tevékenységeket párokban vagy
három-négyfős csoportokban végzik a tanulók. A tevékenységek egyik célja a
motiváció, a tanulók akkor is érdeklődnek a probléma iránt, ha egyébként nem kedvelik
a matematikát. Ezen kívül a konkrét tevékenységek megkönnyítik a probléma
megértését és megoldását. A tanulók a kísérletezés során új ötleteket találnak, további
reprezentációkat fedeznek fel. Az ösztönös sejtés-ellenőrzés módszert fejlesztjük egyre
tudatosabbá példák, ellenpéldák keresésével. A tanulók saját maguk ismerik fel a
sejtések bizonyításának, igazolásának szükségességét, és gyakorolják, hogy
következtetéssel jussanak el a következő lépésig. Az előadásban bemutatunk néhány
példát. A logikai készlettel végzett tevékenység a halmazokkal kapcsolatban nyújt
tapasztalatokat. A piros és sárga almákkal való kísérletezés segíti logikai problémák
megoldását, és motiválja a tanulókat új kérdések alkotására, amelyek a valószínűségszámításhoz vezetnek. Játszunk NIM játékokat a visszafelé gondolkodás stratégiájának
felfedezésére, és játsszuk ennek egy új, kocka görgetéses változatát is.
Kulcsszavak: tanítóképzés, motiválás, problémamegoldás, manipulatív tevékenység,
játék
GAMES AND ACTICITIES IN DEVELOPMENT OF PROBLEM-SOLVING ABILITIES
Abstract
Problem solving is one of the most important areas of mathematical education
from primary school to university. We deal with development of problem solving abilities
of prospective primary school teachers and students grade 4 and 5 as well in special
courses and mathematical circles. Our classes always start with games or manipulative
activities. One of the aims of these activities is motivation, students are interested in
problems in spite of sometimes they don‘t prefer mathematics. In addition concrete
activities facilitated better understanding and the solution of the problem. Students can
find new ideas; discover more representations by experimentation. They instinctively do
the guess, and we develop its judicious use through the creation of examples and
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counterexamples. Students have the opportunity to recognize the need for
proving/verifying their hypotheses, and practice reasoning out their steps. In our talk we
show some examples.
Keywords: teacher training for lower primary education, motivation, problem solving,
manipulative activity, game
1. Bevezető
A problémamegoldás módszereinek vizsgálata Descartes óta foglalkoztatja az
embereket. Descartes a problémák megoldására keresett általános módszert, és
igyekezett a problémákat visszavezetni matematikai problémákra. Napjainkban mind
szélesebb körben alkalmazzák a problémamegoldás módszereit többek között a
számítástudomány és az üzleti élet területén. A XX. század óta pszichológusok
vizsgálják a problémamegoldás folyamatát, Pólya György munkái nyomán a
matematika tanításával foglalkozó kutatások egyik fontos területévé vált. Munkánk
során a matematikai problémamegoldó képesség fejlesztésével foglalkozunk egyrészt
tanító szakos egyetemi hallgatók, másrészt 4-6. osztályos általános iskolai tanulók
körében. A gyerekek és az őket majdan tanító pedagógusok számára is rendkívül
fontos az ismeretek bevezetésének módszere. Ebben a korosztályban nem
alkalmazhatók deduktív módszerek, tevékenységek, konkrét példák során át induktív
úton juthatunk új következtetésekhez.
A konkrét példák vizsgálata, a tevékenységek, játékok jó lehetőséget
biztosítanak a diákok számára a kérdésfeltevések gyakorlására, új problémák
megfogalmazására. Ezek a hagyományos iskolai gyakorlatban sokszor viszonylag
háttérbe szorulnak az időhiány és a nagy tanulói létszám miatt, azonban a
problémamegoldó
képesség
mindennapi
életben
való
alkalmazásához
elengedhetetlenül fontosak, ezért fokozott figyelmet érdemelnek.
Munkánkban arra törekszünk, hogy bemutassuk a tevékenységek, játékok
helyét, szerepét a problémamegoldás folyamatában.
2. Játékok, tevékenységek a problémamegoldásban - szakirodalmi áttekintés
A játék, a manipulatív tevékenység a gyermekek számára a környezet
megismerésének egyik legfontosabb eszköze. Bruner szerint a megismerés egymásra
épülő síkjai az ekonikus, cselekvésre épülő sík, az ikonikus, képi ábrázolásokat
alkalmazó sík, végül a szimbolikus sík, amelynek szintjén szimbólumokkal végzünk
műveleteket (Bruner, 1960). Ez azt mutatja, hogy új ismeretek tanulásának alapja a
konkrét tárgyakon szerzett tapasztalat. Különösen fontos a 6-10 éves gyerekek
tanításában, ezért az őket tanító pedagógusok képzésében is a tárgyi és a képi
reprezentációkkal való alapozás (Ambrus 2007).
A problémamegoldással foglalkozó kutatók nagy részének probléma
meghatározása hasonló: problémának tekintünk minden olyan helyzetet, amikor a cél
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megvalósítása valamilyen akadályba ütközik (Pólya, 1985; Lénárd, 1984; Jackson,
1983)
A problémák szintjei oktatási szempontból Pólya szerint (Pólya, 1981):
1. Kézenfekvő szabály: az éppen bemutatott módszer alkalmazása.
2. Alkalmazás választással: több ismert módszer közül kell választani egyet a
megoldáshoz.
3. Kombináció választással: több ismert módszer közül többet kell választani, és
ezeket
együttesen alkalmazni.
4. Kutatás megközelítése: új módszer kidolgozása.
A tevékenységeket új ismeretek, módszerek bevezetésekor alkalmazzuk, ez a
problémamegoldás legmagasabb fokát, a kutatás szintjét jelenti. A nehézségek
elkerülésére ezeknek a bevezető problémáknak a megoldása viszonylag egyszerű mind
a gyerekek, mind a tanító hallgatók számára, így az új módszerek jól felismerhetők.
A problémamegoldás folyamatát sok kutató négy fő lépésre osztja. Például Pólya
György négy lépéses probléma-megoldási modellje: 1. A feladat megértése. 2.
Tervkészítés. 3. Tervünk végrehajtása. 4. A megoldás vizsgálata. (Pólya, 1977). A
játék, a tevékenység szerepet játszhat a feladat megértésében, de segíti a
tervkészítést, a megoldás ötletének megtalálását is, továbbá a tevékenységek során
kialakuló sejtések ellenőrzése során a 4. lépés, az ellenőrzés stratégiáinak alkalmazása
gyakorolható.
Kutatások igazolják, hogy a szöveges feladatok megoldásakor a tanulók
számára a legnagyobb nehézséget a szöveg, a feladat megértése okozza (Vidákovich,
1998; Lester, 2009). A feladatok lejátszása megkönnyíti a probléma megértését, a
későbbiekben annak elképzelését, hiszen kézzelfogható tapasztalat tartozik a
szöveghez.
Mayer kétlépéses, az információfeldolgozáson alapuló modelljének központi
eleme a reprezentációk közötti átmenet (Mayer, 2009). Az 1. fázis a reprezentáció,
amelyben a megoldó létrehozza a probléma belső mentális reprezentációját, kiépíti a
probléma terét. A 2. fázis, a keresés a probléma térben lényegileg a probléma
megoldását jelenti. A tevékenységek segítik mind a változatos reprezentációk alkotását,
mind a létrehozott probléma térben való keresést.
Wallas modelljének lépései: 1. Előkészítés. 2. Lappangás. 3. Megvilágosodás. 4.
Igazolás. (Wallas, 1926). A játék egyaránt megjelenik az előkészítésben, a lappangás
szakaszában, amikor tudatos erőfeszítés nélküli tevékenységet folytat a megoldó, és
szerepet játszik az ötlet megszületésében, a belátásban, amelyet Ohlsson szerint a
reprezentációk variálásával lehet előidézni (Ohlsson, 1992).
Schoenfeld szerint a problémamegoldó tevékenység négy fő területe: 1.
Eredetek. 2. Heurisztika. 3. Kontroll. 4. Hozzáállás (Schoenfeld, 1985). Új elem a
modellben az affektív aspektusok hangsúlyozása. Nagyban hat a megoldás
sikerességére a megoldó hozzáállása, önbizalma, véleménye a problémáról, kitartása,
amelyeket a motiváló játék, tevékenység jó irányba befolyásol. A metakognitív
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komponensek beépítésével jutott Lester a problémamegoldás kognitív-metakognitív
modelljéhez (Lester,1994), melynek lépéseinek leírásakor kiemeltük a metakognitív
mozzanatokat: 1. Orientáció: stratégiai viselkedés a probléma megértésére,
értékelésére. Jellemző a keresés: kulcsszavak, új reprezentációk, hasonló problémák
keresése. 2. Szervezés: a viselkedés tervezése, választás a tevékenységek között.
Ennek metakognitív vonatkozása az algoritmus keresése, kipróbálása, annak belátása,
hogy ez működik vagy sem, és sikertelenség esetén új algoritmus keresése. 3.
Végrehajtás: a viselkedés szabályozása a terv érdekében. A lépések pontosságának,
sebességének kontrollja, a lépések leírása, esetleges hiba esetén a módszer feladása.
4. Igazolás: a döntések és a végrehajtás eredményének értékelése. Látható, hogy a
játék, a tevékenység minden lépésben segíti a metakognitív mozzanatok működését.
A problémamegoldó képesség fejlődésében nagy szerepe van a tanulók
aktivitásának, önállóságának (Pólya, 1981), ami a játékhelyzetben biztosítva van.
Fontos, hogy a tanulók szívesen végezzék a tevékenységet, és ez jelentsen számukra
intellektuális kihívást (Kilpatrick, 2009).
A tevékenységek, játékok kiscsoportos jellege szintén jó hatással van a
problémamegoldó képesség fejlődésére (Noddings, 2009), hiszen a tanulók egymás
közti kommunikációjával fejlődik a szókincsük, kifejezőkészségük, ezáltal a
gondolkodásuk. A csoport tagjai összeadják ötleteiket, ami többféle reprezentáció
alkotását teszi lehetővé, aktivizálja a kreatív gondolkodást. A kritikai gondolkodás
fejlődik, miközben a csoport kiválasztja a megfelelő stratégiát, és elveti a
haszontalanokat. Lényeges eleme a csoportban végzett munkának a vélemények
ütköztetése, az érvelés, a magyarázás tanulása.
A játékokkal természetesen biztosíthatjuk azt a fajta pedagógusi viselkedést, ami
ösztönzően hat a probléma-megoldó képesség fejlődésére (Wittmann, 1981). Ennek
legfontosabb elemei:
– a tanulói kérdések ösztönzése, ami erősíti a tanulók önbizalmát, pozitív attitűdjét;
– a nyitott problémák állítása, ami lehetővé teszi a tapasztalatokon alapuló
felfedezést;
– a pozitív hozzáállás a hibákkal szemben;
– a tanulók divergens gondolkodásának ösztönzése, amikor szabadon találhatnak ki
ötleteket, nincsenek rögtön a helyes útra kényszerítve.
Láthatjuk, hogy a problémamegoldás minden területén megjelenik a játékok,
tevékenységek pozitív hatása, így ezek alkalmazása nagyban elősegíti a pedagógusok
munkájának sikerességét.
3. A játékok, tevékenységek alkalmazásának módja
A problémamegoldás és problémaalkotás fejlesztésére kurzust tartottam
tanítóképzős hallgatók számára. A kurzuson egyszerre 12–15 hallgató volt jelen. A
foglalkozások mindegyikének volt egy kiemelt célja, egy problémamegoldási vagy
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problémaalkotási stratégia megismerése. A stratégiák bevezetése minden alkalommal
tevékenységgel, játékkal kezdődött, amelynek tapasztalatai nyújtották az új ismeretet.
Ezt további példák követték, majd a hallgatók hasonló házi feladatokat kaptak, melyeket
a következő alkalommal írásban kellett beadniuk.
A játékok többségét a hallgatók párban vagy 4 fős csoportokban játszották
egyszerű eszközök segítségével. Fontos, hogy olyan tevékenységeket tervezzünk,
melyekhez szükséges eszközök könnyen, esetleg a hallgatók által elkészíthetőek, így
biztosítható, hogy minden csoport egyszerre tudjon dolgozni ugyanazon a problémán.
Matematika szakkört tartok 4. osztályos és 5-6. osztályos gyerekeknek, ahol több
probléma megoldásánál alkalmaztunk játékot, tevékenységet. A szakköri foglalkozások
feladatai nem kifejezetten egy-egy stratégia tanítását tűzték ki célul, így eltért a
szerkezetük a hallgatók óráitól. Bizonyos alkalmak végig egy-egy játékról szóltak,
máskor pedig versenyekre felkészítő feladatok megoldására volt igény, melyeknél azért
igyekeztünk becsempészni a tevékenységeket.
Célunk, hogy a pedagógusok a matematika órákon is alkalmazzák a játékokat,
tevékenységeket, ezt a matematika tantárgy-pedagógia órákon gyakorolhatják a
hallgatók.
4. Konkrét példák játékokra, tevékenységekre
4.1. A problémaszituáció lejátszása
A gyerekek számára a probléma egyszerű lejátszása is motiváló hatású . A jól
ismert feladatot, amikor egy gazdának egy csónakkal egy kecskét, egy farkast és egy
káposztát kell átvinnie a folyón úgy, hogy egyszerre csak egy valakit vihet magával a
csónakban, és egyik parton sem maradhat együtt a gazda felügyelete nélkül a farkas a
kecskével, vagy a kecske a káposztával, a gyerekek által elkészített bábokkal játszottuk
el. Mindenkinek volt szerepe, a hurkapálcára ragasztott, papírból kivágott alakok
megszemélyesítették a szereplőket, még a csónakot és a folyót is. Így könnyen lehetett
próbálkozni, és ellenőrizni azt, csak arra kellett ügyelni, hogy ha sikerült a megoldás,
akkor emlékezzenek a lépésekre. A gyerekeket a bábozás motiválta, és a játék okozta
izgalom segítette a kulcslépés kitalálásában , hogy ha már valakit átvitt a gazda a
másik partra, azt később vissza is hozhatja.
Hasonlóan szívesen dolgoztak azon a problémán, hogy hogyan lehet kimérni 4 dl
vizet egy 3 deciliteres bögre és egy 5 deciliteres kancsó segítségével. Egy nagy
edényben kaptak vizet, ahonnan kivehettek és visszaönthettek akármennyit, és nagy
izgalommal várták, hogy a kancsóba kimért víz valóban 4 deciliter lett-e, amit
mérőhengerrel ellenőriztünk. Itt a kulcslépés az, hogy egy edényt tele lehet tölteni egy
másikból úgy, hogy abban is maradjon víz, amelyikből öntünk, és ezt a mennyiséget
használjuk később. A gyerekeket a kísérletezés segítette abban is, hogy többféle
megoldási módot találjanak a problémákra.
Az összes lehetőség megtalálását segíti a probléma lejátszása abban a
feladatban, amikor meg van adva, hogy egy egyenes utcában három gyerek milyen
messze lakik az iskolától, és meg kell határozni a lakásuk egymástól való távolságát.
Egy gyerek leül egy székre, ő jelzi az iskola helyét. A többieknek el kell rendezni, hogy
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a megadott három gyerek hogyan helyezkedhet el hozzá képest. Enélkül a tevékenység
nélkül a tanulók hajlamosak voltak belefeledkezni a számolásba, és csak egy
lehetséges esettel foglalkozni.
A szövegértést segíti a megszemélyesítés a következő fordított szövegezésű
feladatnak a megoldásában: Hány forintja van Petinek, ha Jancsinak 1420 Ft-ja van,
540 Ft-tal több, mint Petinek? Két gyerek játssza el Peti és Jancsi szerepét, állapítsák
meg, hogy melyikük pénze adott, és melyiküknek van több pénze, így elkerülhetik a
„több‖ kulcsszó által sugallt tévedést, miszerint a megoldást az 1420 és az 540 összege
adja.
4.2. Sejtés – bizonyítás
A következő játék célja a véletlenszerű találgatás helyett a rendszeres, tervszerű
próbálgatás fejlesztése, a sejtések ellenőrzése példákkal, ellenpéldákkal.
A 48 darabos logikai készlettel játszottunk (kicsi/nagy, lyukas/teli,
sárga/piros/kék/zöld, kör/háromszög/négyzet). Először megadtunk két halmazt,
amelyeknek a közös része nem üres, és beraktunk néhány elemet a megfelelő
halmazrészekbe folyamatosan indokolva, és megnevezve a halmazrészeket. Ezután
megfordítottuk a feladatot, és játékot formáltunk belőle két játékos számára. Az 1.
játékos kitalál két halmazt, de nem mondja meg, hogy mi az a két tulajdonság, ami a két
halmazt meghatározza, ezeket kell a 2. játékosnak kitalálnia. Először az 1. játékos
berak három elemet a megfelelő halmazrészekbe, majd a 2. játékos választhat, hogy
melyik elemet helyezze el az 1. játékos. Ha a 2. játékos sejti a halmazokat meghatározó
tulajdonságokat, akkor ő teheti be az általa választott elemet a helyesnek gondolt
halmazrészbe, és az 1. játékos megmondja, hogy ez valóban jó helyen van-e. Ezt
addig folytatják, amíg a 2. játékos megbizonyosodik arról, hogy mi a helyes címkéje a
halmazoknak.
A feladatokban rendszerint a tulajdonságok alapján kell elemeket kiválasztani,
most ezt megfordítjuk, az elemekből kell a közös tulajdonságra következtetni, amit
nehezít, hogy nem egy, hanem két halmaz szerepel.
A hallgatók próbálkozásaira kezdetben a véletlenszerű keresés volt jellemző.
Utóbb a meglevő elemekhez hasonlókat kerestek, így a halmazrészbe beleillővel
próbálták igazolni a sejtésüket, csak később vették észre, hogy az eltérő elemek,
ellenpéldák keresése hamarabb vezet eredményre.
Lényeges, hogy néhány játék után egy játékot elemezzünk, azaz részletesen
vizsgáljuk meg, hogy egy-egy elem helyéből mire lehet következtetni, és ennek
tudatában milyen kérdést célszerű feltenni, azaz hogyan válasszuk ki az elhelyezendő
elemet. Így kiderül, melyek voltak felesleges lépések, és minimalizálhatjuk a szükséges
kérdések számát. A játékot kezdetben játszhatjuk frontálisan, a gyerekek közösen
találják ki az általunk gondolt a címkéket, majd párokban, a feltett kérdéseket számolva.
Több játék után az győz, aki a legkevesebb kérdést használta fel.
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4.3. Találjunk ki újabb kérdéseket!
A következő probléma megoldását a kísérletezés segíti, és ez a tevékenység új
kérdéseket is felvet.
Három gyümölcsöstál van egy polc tetején. A polc olyan magas, hogy nem látunk
bele a tálakba. Az egyik tálban sárga, a másikban piros almák vannak, a harmadikban
sárga és piros alma is van. Mindegyik tálon van egy-egy cédula a SÁRGA, PIROS,
SÁRGA ÉS PIROS feliratokkal. A cédulák láthatóak, viszont összekeveredtek, így egyik
tálban sem olyan gyümölcs van, mint amit a felirat mond. Kiválaszthatunk egy tálat és
abból kivehetünk egy gyümölcsöt. Lehetséges-e, hogy ezután helyükre tudjuk rakni a
feliratokat? (Billstein, 2010)
A problémát lejátszottuk 4. osztályos gyerekekkel és tanító hallgatókkal is.
Almákat raktunk tálakra, letakartuk, és kitettük a hamis feliratokat. Az eredeti
problémában almák és narancsok szerepeltek, de a konkrét húzásoknál ezek alakját ki
lehet tapogatni, így a narancsok helyett más színű almákat használtunk.
Megváltoztattuk azt is, hogy nyitottan adtuk fel a feladatot: próbáljuk minél kevesebb
alma kihúzásával a helyükre rakni a feliratokat!
Először a SÁRGA feliratú tálról húztak egy sárga almát. Mivel ott csupa sárga
alma nem lehetett, azonnal tudtuk, hogy a tál helyes felirata a SÁRGA ÉS PIROS, ezt
idetesszük. Mivel egyik felirat sem helyes, így a még nem mozdított PIROS feliratot kell
a SÁRGA ÉS PIROS helyére tenni, a SÁRGA feliratot pedig a PIROS helyére. Így egy
alma kihúzásával megoldottuk a feladatot. Érdekesség, hogy amikor kirakás nélkül
oldottuk meg a problémát, az első felirat elhelyezése után nehezebben találták meg a
többi felirat helyét. Meggondoltuk, hogy mi lehet a többi tálon, és az alapján pakoltuk
tovább a feliratokat.
További próbálgatásokkal rájöttek a gyerekek, hogy először szerencséjük volt,
hiszen ha a SÁRGA feliratú tálról piros almát húznak, akkor azon a tálon nem tudják,
hogy csupa piros alma van, vagy vegyesen sárga és piros is, vagyis feltétlenül
szükséges további húzás. Némi kísérletezés után megtalálták, hogy a SÁRGA ÉS
PIROS feliratú tálból érdemes egy almát kihúzni, és ennek a színe megadja, hogy a
tálon a SÁRGA vagy a PIROS felirat van. A következő lépés annak felfedezése volt,
hogy célszerű ezzel a húzással kezdeni, így már minden esetben elegendő egy húzás a
feliratok helyes kirakásához. A lehetőségek táblázatba rendezésével és elemzésével
igazoltuk, hogy csakugyan ez a helyes megoldás.
Ezután felvetették, hogy mi lenne, ha a feliratok közül egy igaz és két hamis
lenne. Érdekes, hogy bár most egy felirat igaz, ez ront a helyzeten, hiszen nem tudjuk,
hogy melyik az. Először úgy oldották meg a problémát, hogy egy tálat teljesen
kiürítettek, így ennek a feliratát meg tudták határozni. Ha ez eredetileg is helyes volt,
akkor a másik kettő hamis, tehát fel kell őket cserélni. Ha ez hamis volt, akkor oda kell
tenni a helyes feliratot, és amelyik táltól azt elvettük, annak a helyére megy az elsőnek
választott tál felirata, hiszen egy tál felirata igaz, vagyis a helyén kell maradjon. Ám
felmerült, hogy ha a tálakon sok alma van, akkor ez bizony sok húzás is lehet, hiszen
ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy egy tálon csak piros alma van, az összest ki
kell húzni. Ekkor egy hallgató kitalálta, hogy próbáljunk meg mindhárom tálról húzni
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egy–egy almát, nézzük meg, mire következtethetünk ebből! Mivel kétféle almánk van,
és hármat húztunk, a skatulya–elv értelmében kell legyen köztük két egyforma. Például
két sárga és egy piros almát húztunk. Ekkor a piros almát tartalmazó tál helyes felirata
csak a PIROS lehet, vagyis egy tál helyes feliratát tudjuk, így az előző meggondolás
alapján a többi felirat helyét is meghatározhatjuk.
Láthatjuk, hogy a probléma érdekesen változhat attól a körülménytől is, hogy
tudjuk-e a tálakon levő almák számát.
A gyerekek tovább folytatták a kérdezősködést. Mi lenne, ha egy hamis és két
igaz felirat lenne? Rövid kísérletezés után rájöttek, hogy ez az eset nem lehetséges. Ez
egy tipikus beugratós kérdés szokott lenni, és valószínűleg a gyerekek számára
emlékezetesebb ebben a formában találkozni vele, mint ha mesterségesen kreált
feladatban esetleg készen kapják a megoldását.
Arra is rájöttek, hogy ha mindhárom felirat hamis, akkor egy felirat helyének
kitalálása ugyanúgy meghatározza a többi felirat helyét, mint amikor egy igaz és két
hamis felirat volt.
Viszont ha nem tudjuk, hogy hány felirat igaz és hány hamis, akkor hiába vannak
feliratok, két tál tartalmát is ellenőrizni kell a megoldáshoz ugyanúgy, mintha egy felirat
sem lenne. Ez persze nem túl érdekes, ezért módosítottuk a problémát. Egy kiválasztott
tál feliratát kellett megtippelni. A gyerekek hamar rájöttek, hogy minden előzetes
információ nélkül 1/3 eséllyel találják el a helyes feliratot. Felmerült a kérdés, hogy
vajon lehet-e növelni ezt a valószínűséget?
Legyen mindegyik tálon két alma, és egy alma húzása után kell megtippelni a tál
feliratát, vagy – ami érdekesebben hangzó kérdés – a tálban maradt másik alma színét.
Ezt a kísérletet már úgy végeztük, hogy gyufaskatulyákba sárga és piros gyöngyöket
raktunk, és azokból kellett húzni, így a gyerekek párokban tudtak kísérletezni. A
hallgatók kezdetben azt mondták, hogy mindegy, mire tippelünk, hiszen a kihúzott
gyöngy mellett vagy piros, vagy sárga gyöngy van egyforma eséllyel. Azonban a
kísérletet sokszor elvégezve a statisztika meggyőzte őket arról, hogy ez tévedés, 20
kísérletből 13-ban egyezett a két golyó színe, 7-ben különbözött. A sejtésünket meg is
magyaráztuk. Tekintsük nyitottan a skatulyákat. Elsőre piros gyöngyöt 3-féleképpen
húzhatunk, ezek közül 2 esetben a mellette levő gyöngy is piros, így adódik, hogy 2/3
eséllyel a kihúzott gyöngy mellett vele egyező színű gyöngy van. Azoknak a
hallgatóknak, akik tanultak valószínűségszámítást feltételes valószínűséggel és Bayestétellel is levezettük ezt az eredményt. Érdekes, hogy a 4. osztályos gyerekek nagyon
hamar rájöttek a megoldásra egyszerűen abból, hogy 2/3 eséllyel választottunk olyan
skatulyát, amelyben a gyöngyök egyformák voltak.
Tanulságos, hogy a tevékenység során a tanulók logikai és valószínűségi
problémák egész sorát oldották meg játszva, és sokkal szívesebben dolgoztak, mert
saját maguk találták ki a feladatokat.
4.4. A reprezentációk variálása
A következő probléma igazi megoldását a reprezentáció változtatása adja, amit
segít a manipulatív tevékenység.
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Rakjunk le 9 bábut az 1. ábrán látható csillag alakú játéktábla köreire! Mindegyik bábut
ugratva lehet lerakni. Ez azt jelenti, hogy a bábut egy üres körről ugratjuk egy másik
üres körre úgy, hogy közben átugrik egy körön, amelyik lehet üres, de állhat már rajta
bábu. A három kör, ahonnan indul, ahová érkezik, és amelyiken átugrik a bábu, egy
egyenesen közvetlenül egymás után helyezkedik el. Egy már lerakott bábut később
nem lehet mozgatni. Hogyan rakhatjuk le a bábukat?
1. ábra
Csillag alakú játéktábla

0

Már a probléma megértése sem volt egyszerű, a lehetséges lépéseket konkrét
bábukkal be kellett mutatni. A hallgatók párban dolgoztak, egy nagy csillagra raktak
kupakokat, és hosszas próbálkozás után sikerrel jártak. A lépések száma miatt nem volt
könnyű rekonstruálniuk a megoldást.
A játék közben a hallgatók úgy találták, hogy a nehézséget a csillag alak okozza,
ez határozza meg, mikor merre lehet kanyarodni a csúcsokban. Észrevették, hogy a
csillag alaknak csak annyiban van jelentősége, hogy mindegyik körről két irányba lehet
ugrani. Ha egy körről elindulunk az egyik irányban egy másik körre, onnan tovább a
következő körre, és így tovább, akkor körbejárhatjuk a köröket, mindig egyértelműen
továbblépve a következő körre. Így megszámozhatjuk a köröket a 2. ábra szerint, a 0
után következhet az 1, azaz a 0-ra letéve egy bábut, az 1-re ugorhat. A bábu az 1-ről
csak a 2-re, a 2-ről csak a 3-ra, és így tovább a 9-ről csak a 0-ra ugorhat.
2. ábra
Csillag játéktábla számozással
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Ez alapján megalkothatjuk a következő, jóval egyszerűbb ábrát, amelyben az
egymás után következő körök egy nagy körben egymás után helyezkednek el.

3. ábra
A körök új elrendezése
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Az új reprezentációban már könnyen megadható a bábuk elhelyezésének módja:
Ahhoz, hogy legyen bábu a 9-es körön, a 8-asról kell odaugrania. Legyen ez az első
lépés. Ezután a 8-as körre ugratunk egy bábut a 7-esről, és így tovább, a kilencedik
bábut a 0-s körről az 1-esre ugratjuk.
A megoldást visszafordítottuk az eredeti reprezentációba, lejátszottuk a
megoldást a csillag alakzaton is.
A problémamegoldás negyedik lépésekor, a megoldás vizsgálata során hallgatók
észrevették, hogy a bábuk sokféleképpen lerakhatók, hiszen bármelyik körrel
kezdhetünk. Ha a 9-es körrel kezdünk, akkor erre ugrathatunk a 0-ról is, ezután a 8-ra
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vagy a 0-ra ugratunk egy bábut a 7-ről illetve az 1-ről. És így tovább. A bábukat mindig
sorban egymás mellé kell rakni, mert végül nem lehet két lyuk a nagy körben. Viszont
az egymás melletti bábuk láncának bármelyik végénél levő első üres helyre ugrathatjuk
a következő bábut. Ez alapján össze is tudtuk számolni, hogy hány megoldás
lehetséges, ha számít, hogy melyik körről melyikre ugratunk, és természetesen a körök
kitöltésének sorrendje is.
A fentiek alapján tudjuk, hogy a bábuk minden lépésben láncot alkotnak. A
körben végül egy lyuk van valahol. Ez a lyuk 10-féle helyen lehet. Az utolsó bábut az
előző lánc bármelyik végére ugrathatjuk, így 2-féleképpen helyezhetjük el. Ez igaz mind
a 9 bábura, hiszen az elsőt is 2 oldalról ugrathatjuk a helyére. Tehát 10 ∙ 2 9 a
lehetséges megoldások száma. Ennek fényében meglepőnek tűnik, hogy milyen
nehezen sikerült az elsőt megtalálni.
A probléma megértése és megoldása sokkal nehezebb lett volna a tárgyi
megvalósítás nélkül.
4.5. Keressünk nyerő stratégiát!
A visszafelé gondolkodás stratégiájának felfedezésére, alkalmazására játszottuk
a NIM játékok néhány egyszerűbb változatát.
Először a 21-es játékot, amelyben két játékos felváltva mond egy számot, amely
legalább 1-gyel, de legfeljebb 3-mal nagyobb az előzőnél. A kezdő 1–3-ig mondhatja
valamelyik számot. Az a játékos nyer, aki kimondja a 21-et. A gyerekek néhány játék
után észrevették, hogy az nyer, aki kimondja a 17-et, de ezt a gondolatot csak nehezen
tudták tovább folytatni visszafelé. Ahhoz, hogy ki tudjuk mondani a 17-et, előtte 13-t kell
mondanunk, és így tovább a nyerőszámok: 9; 5 és 1.
A hallgatók más változatot játszottak. Kaptak páronként 32 fogpiszkálót, és ebből
a kupacból vehettek el felváltva legalább 1, de legfeljebb 4 fogpiszkálót. Az a játékos
nyert, aki az utolsó fogpiszkálót elvette. A fogpiszkálók száma még túl soknak bizonyult
a nyerő stratégia megtalálásához. A játék közben csökkentett számokkal is játszottak a
hallgatók, így a „próbálkozzunk kisebb számokkal stratégiát‖ is megtanulhatták. Végül
visszafelé haladva felfedezték a nyerő számok csökkenő sorozatát.
Érdekessége a problémának, hogy voltak, akik az órai megoldás után nem
tudták alkalmazni a módszert teljesen hasonló, más számokkal megadott játékra, nekik
hosszabb játékidőre lett volna szükségük. Ezért érdemes gyerekekkel hosszan játszani
a játékot, nem felfedve a nyerő stratégiát, de önmérsékletre intve azokat, akik már
birtokában vannak annak. A játék kitűzésekor mindig vannak olyanok, akiknek ismerős
a játék, de elfelejtették a stratégiát, ők általában hamarabb megtalálják újra. Ez is azt
mutatja, hogy érdemes többször különböző formában elővenni a játékot, hiszen csak
ennek az alapjátéknak is számtalan változata lehet, amit a hallgatókkal érdemes
vizsgálni. Például, hogyan függ a stratégia a lépéshossztól, a célszámtól, a nyerés
feltételétől.
Egy merőben más változat a következő: dobjunk egy szabályos dobókockával, a
dobott szám lesz az első szám. A játék során két játékos felváltva gördít egyet a
kockán, és az előző számhoz hozzáadja a gördítés után a felső lapon álló számot. A
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gördítés mindig a kocka egy élén történik úgy, hogy ezután a kocka egy, a korábbi alsó
lappal szomszédos lapon áll. A játékban az nyer, aki legalább 31-et mond. A nyerő
módszer az, hogy igyekszünk az 1-re gördíteni a kockát, hacsak a kezdő dobás ebben
nem akadályoz, vagy a 6-osra, ha ezzel túllépjük a 30-at. Ugyanis ha mindig 1-et adunk
az előző számhoz, akkor a másik legfeljebb 5-öt tud, mert a 6-os lap az 1-essel
szemben van, így az 1 után arra nem lehet görgetni. Így a másik nem nyerhet, mert ha
megtehetné, akkor mi az előző lépésben nyerhettünk volna, ha az 1 helyett a 6-ra
görgetjük a kockát, amit ugyanúgy megtehetünk, mint az 1-re görgetést, mert ezek
szemközti lapok. Ez a játék térszemléletet is igényel, és stratégiájában is eltér a korábbi
változatoktól. A kezdő lépés véletlenszerűségével izgalmasabb is a játék, hiszen az
dönti el, hogy a kezdő vagy a második játékos nyer. Igény szerint ezt a
véletlenszerűséget kiküszöbölhetjük a játékból, rögtön a kezdő görgetheti a kockát a
neki tetsző állásba.
Érdekes, hogy ha a célt úgy határozzuk meg, hogy az nyer, aki a 31-et kimondja,
akkor a stratégia sokkal szerteágazóbb, részletes vizsgálatához számítógépet érdemes
használni. Ez viszont azt jelenti, hogy a játék hosszú ideig élvezetes játék marad,
hiszen a játékosoknak általában nincs megdönthetetlen nyerő stratégiájuk.
Ezekben a játékokban a játékosok egymás ellenfelei, van győztes, ami a
gyerekek számára sokkal vonzóbbá teszi a tevékenységet az egyszerű
feladatmegoldásnál. A tanulóknak alkalmuk van megismerni a nyerő stratégia fogalmát,
amiben sokszor nehézséget okoz, hogy az ellenfél minden lépésére kell legyen nyerő
ellenlépésük. A további, érdekesebb játék érdekében szükségesek azok a játékok,
melyek nyerő stratégiája nem könnyen megismerhető.
5. Befejezés
A játékok, tevékenységek alkalmazására sok lehetőségünk van speciális
kurzusok, szakkörök, és matematika órák alkalmával. Áttekintettük, hogy ezek hogyan
segítik a problémamegoldást. Egyrészt olyan motiváló környezetet biztosítanak, ahol a
tanulók szívesen, önbizalommal, kitartóan dolgoznak, ami a sikeres problémamegoldás
fontos eleme. Másrészt segítik a problémák megértését, a változatos reprezentációk
alkotásával a megoldási módok megtalálását. A konkrét tevékenységek biztosítják az
ötletek ellenőrizhetőségét. A problémaszituációk kedveznek a kérdésfeltevéseknek, a
problémaalkotásnak, ami a mindennapi életben alkalmazhatóvá teszi a tudást. A
kiscsoportban végzett tevékenység fejleszti a tanulók kommunikációs képességeit,
érvelését, vitakészségét, kritikai és kreatív gondolkodását.
Konkrét példákat mutattunk a problémák egyszerű eljátszásától a sejtések,
próbálgatások rendszeressé, tudatossá tételén át a problémacsokrok alkotásáig, új
játékok, stratégiák kialakításáig.
Fontos tudatosítani, hogy ezek a módszerek nem csak a tehetséggondozásban,
az érdeklődő gyerekek, hallgatók számára segítik az érdekes problémák megoldását,
hanem a mindennapi iskolai gyakorlatban szereplő matematika feladatok
feldolgozására is mintát adnak. Ezzel a szemlélettel nem formális módszereket
sulykolunk a gyerekekbe, akik ezeket szolgaian alkalmazzák, hanem gondolkodásra
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nevelünk, hogy tanítványaink új problémákra is találjanak megoldást, új helyzetekben is
megállják a helyüket. A számítógépek virtuális világában felnövő gyerekeknek talán
még a korábbiaknál is fontosabb a problémák konkrét tárgyi megvalósulásaival
találkozni, valóságos cselekvéseket, tevékenységeket végezni.
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Šerbetar Ivan, Kos Lea: POVEZANOST FITNESA I USMJERIVANJA PAŢNJE KOD
DJECE MLAĐE ŠKOLSKE DOBI
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Saţetak
U istraţivanju se nastojalo utvrditipostojili povezanost fitnesa i nekih pokazatelja
usmjerivanja paţnje kod djece sportaša i djece nesportaša. Uzorak se sastojao od 56
djece u dobi od 8 do 11 godina, od kojih je 35 djece bilo ukljuĉeno u sport, a 21 dijete
nije.
Primjenjena je Eurofit baterija testova (Adam i sur.,1988) koja je ukljuĉivala i pet
antropometrijskih mjera, te upitnik o procjeni usmjerivanja paţnje Vulić-Prtorić (2006),
baziran na APA DSM-IV klasifikaciji.
UtvrĊena je statistiĉki znaĉajna korelacija izmeĊu sume motoriĉkih testova i
koncentracije (r=-.43) što sugerira:koliko veća razina fitnesa toliko manji problemi u
usmjerivanju paţnje. TakoĊer su pronaĊene razlike meĊu djecom (p<.001) u
usmjerivanju paţnje kao i u fitnes mjerama - obje favorizirajući djecu sportaše.
Kljuĉne rijeĉi: fitnes djece, usmjerivanje paţnje, djeca sportaši
RELATIONSHIPS OF FITNESS AND GUIDANCE OF ATTENTION IN YOUNG
SCHOOL-AGED CHILDREN
Abstract
The study attempt to assess the association of fitness and guidance of attention
in athletes and non-athletes children.Sample consisted of 56 children aged 8-11, 35 of
them were sports involved and 21 were not.
Eurofit test battery, including five anthropometric measures, along with guidance of
attention questionnaire by Vulić-Prtorić (2006) based on APA DSM-IV classification,
have been applied.
Statistically significant correlation between the sum of motor tests and
concentration (r= -0.43) have been found, meaning the higher the fitness level the lower
the attention problems. Differences between children have been found (p< .001) in
guidance of attention and also in fitness measures both favorizing children athletes.
Keywords: children fitness, guidance of attention, children athletes
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1. Uvod
Opće dobrobiti vjeţbanja te utjecaj vjeţbanja na ljudski organizam dobro su
poznati, tako se u smjernicama o kvaliteti i kvantiteti vjeţbanjaACSM (American College
of Sports Medicine, 2011) navodi kako vjeţbanje umanjuje rizik od razvoja srĉano-ţilnih
bolesti, moţdanog udara, dijabetesa i nekih oblika raka. Nadalje, tjelesna aktivnost
smanjuje krvni tlak, poboljšava lipoproteinski profil, pojaĉava inzulinsku osjetljivost i ima
vaţnu ulogu u kontroli teţine.TakoĊer, u ACSM smjernicama (2011) navodi se kako
vjeţbanje pomaţe u oĉuvanju mase kostiju i prevenciji, odnosno, smanjenju depresije i
anksioznosti, poboljšava kognitivne funkcije, a povezano je i s manjim rizikom opadanja
kognitivnih funkcija i demencije.
Poznato je kako vjeţbanje dovodi do povećane razine radne sposobnosti
odnosno podiţe razinu opće tjelesne spremnosti što pretstavlja samu srţ koncepta
fitnesa. Mišigoj-Duraković (1999) definira tjelesni fitnes kao funkcijsku sposobnost za
obavljanje profesionalnih i dnevnih aktivnosti bez doţivljavanja osjećaja
preopterećenja.Razina fitnesa je posljedica sustavnog provoĊenja tjelesne aktivnosti,
doduše, ne treba izostavitiutjecaj genetske komponente, stoga se podrazumijeva da
tjelesna aktivnost doprinosi zaštiti i unapreĊenju zdravlja svojom preventivnom,
kurativnom ili pak rehabilitacijskom ulogom (Mišigoj-Duraković, 1999). Zbog znaĉaja
odnosa tjelesne aktivnosti i fitnesa usmjerenogprema zdravlju uveden je i pojam
―zdravstvenog fitnesa‖, kojim se oznaĉavaju one sastavnice fitnesa na koje tjelesna
aktivnost moţe povoljno ili nepovoljno utjecati, dakle, odraziti se i na zdravstveni status.
Weinberg i Gould (2003) navode kako je „koncentracija sposobnost koja omogućava da
se odrţi fokus na relevantan podraţaj u okruţenju― (str. 354). Koncentracija i paţnja su
izrazi koji se ĉesto naizmjence koristeiako je prema suvremenim shvaćanjima „paţnja―
nešto širi pojam nego sama „koncentracija― (na neko mentalno nastojanje, odnosno na
senzorni ili mentalni proces) Solso, 1995.Sudeći prema relevantnoj literaturi, istraţivaĉi
ipak ĉešće koriste izraz „paţnja―, a praktiĉari „koncentracija―.
U kontekstu sporta i vjeţbanja paţnja se dijeli na ĉetiri dijela: usmjeravanje na
relevantne tragove,odnosno, izvore u okruţenju (selektivna paţnja), odrţavanje
selektivne paţnje tijekom vremena, svijest o situaciji i preusmjeravanje paţnje kad je
potrebno (Weinberg i Gould, 2003).
Rezultati dosadašnjih istraţivanja relacija paţnje i tjelesne aktivnosti nisu
konzistentni. U nekim istraţivanjima navedene relacije nisu pronaĊene, no u nekima se
pokazaloda tjelesna aktivnost djece pomaţe u povećanju njihove paţnje, a u konaĉnici
dovodi i do postizanja boljih rezultata u školi (Taras, 2005). Caterino i Polak (1999)
proveli su istraţivanje na uzorku od 54 djece iz drugog, trećeg i ĉetvrtog razreda
osnovne školeo utjecaju fiziĉke aktivnosti na njihove performanse koristeći WoodcockJohnson test koncentracije. Djeca su bila podijeljena u dvije skupine, od kojih je jedna
skupina vjeţbala, dok druga nije. Kod djece iz ĉetvrtog razreda opaţeno je znaĉajno
poboljšanje u testu koncentracije, iako se vjeţbanje sastojalao od svega 15 minuta
istezanja i hodanja, dok kod djece iz drugog i trećeg razreda nisu primjećene razlike u
izvedbi. Nadalje, rezultati koje su dobiliKeeley i Fox (2009) te Trudeau i Shephard
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(2008) ukazuju da fiziĉka aktivnost moţe poboljšati i kognitivne sposobnosti tako da
uĉenici mogu efikasnije uĉiti tijekom nastave u uĉionici.
Neki autori su pronašli da akutna fiziĉka aktivnost moţe unaprijediti i tzv. izvršne
funkcije (executive functions) kod djece, tj. sposobnosti koje im omogućuju da se
uspješno angaţiraju u svrhovitom ponašanju (Best, 2010; Tomporowski i sur., 2011).
Osim navedenog, izgleda da aktivnosti koje zahtijevaju sloţene, koordinirane i
kontrolirane pokrete mogu unaprijediti izvršne funkcije - npr. paţnju (Best, 2010). Stroth
i suradnici (2009) ukazuju na to da akutna fiziĉka aktivnost moţe poboljšati radnu
memoriju.
Adsiz i suradnici (2012) istraţili su utjecaj redovne fiziĉke aktivnosti na
koncentraciju meĊu uĉenicima 4. i 5. razreda. U istraţivanje je bilo ukljuĉeno 60 uĉenika
u dobi od 9-11 godina, od kojih je jedna skupina (30 uĉenika)bila ukljuĉena u sportske
aktivnostia druga nije. Rezultat testa paţnje pokazao je da fiziĉki aktivna djeca imaju
višu razinu koncentracije u odnosu na one koji nisu fiziĉki aktivni.
Na tragu dosadašnjih istraţivanja cilj ovog rada je utvrditi povezanost fitnesa i
nekih pokazatelja usmjerenosti paţnje kod djece koja se aktivno bave nekom sportskom
aktivnošću i onekoja sudjeluju samo u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture.
2. Metode rada
2.1 Uzorak ispitanika
Iz populacije uĉenika niţih razreda osnovne škole sastavljen je uzorak kojeg je
ĉinilo 56 uĉenika. Od toga je 21 uĉenik sudjelovao samo u nastavi tjelesne i
zdravstvene kulture (TZK), dok je 35 uĉenika uz nastavu TZK, sudjelovalo u
organiziranim sportskim aktivnostima i to najmanje tri sata tjedno. Djeca su bila
prosjeĉne dobi 10 godina (raspon od 8 do 11 godina). Tijekom istraţivanja sva su djeca
bila potpuno zdrava.
2.2 Uzorak varijabli
Uzorak varijabli bio je sastavljen od osam testova EUROFIT baterije (Adam i
sur., 1988) koja procjenjuje motoriĉki fitnes: dinamometrijska jakost (HGR), podizanje
trupa (SUP), skok u dalj s mjesta (SBJ), pretklon naprijed (SAR), taping rukom (PLT),
test ravnoteţe (FLB), izdrţaj u visu (BAH) i naizmjeniĉno trĉanje (SHR). Od
antropometrijskih karakteristika izmjerene su: tjelesna teţina (ATT), tjelesna visina
(ATV), koţni nabor nadlaktice (ANN), koţni nabor trbuha (ANT) i koţni nabor leĊa
(ANL).
Procjena usmjeravanja paţnje provedena je korištenjem subskale paţnja iz HIP
skale (Vulić-Prtorić, 2006) bazirane na APA DSM-IV klasifikaciji. Skala sadrţi devet
tvrdnji vezanih uz procjenu usmjeravanja paţnje djece (koliko ĉesto se ponašanje
opisano u tvrdnji pojavljivalo u posljednjih 6 mjeseci),a opisuju ponašanje vezano uz
školu i uĉenje. Za ilustraciju se ovdje navode prve dvije tvrdnje: „teško mi je odrţati
paţnju tijekom pisanja zadaće ili neke igre“ i„griješim u pisanju školske zadaće jer se ne
mogu koncentrirati na ono što radim“.Ispitanici na ĉestice odgovaraju prema Likertovoj
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skali od 1 („nikada―) do 5 („vrlo ĉesto―), što znaĉi koliko je manji ukupni broj bodova
toliko je razina paţnje veća. Autorica navodi dobru internu pouzdanost skale Cronbach
ALPHA =.88.
2.3 Naĉin provoĊenja mjerenjai obrade podataka
Ravnateljica škole, uĉitelji, roditelji i uĉenici bili su informirani o naĉinu testiranja i
cilju provoĊenja istraţivanja, kao i o mogućnosti da ga svojevoljno prekinu u bilo kojem
trenutku, te im je garantirana anonimnost, sve u skladu s Etiĉkim kodeksom istraţivanja
s djecom (Ajduković i Kolesarić, 2003).
Podatci su analizirani u programu STATISTICA. Izraĉunati su osnovni statistiĉki
pokazatelji,dok su razlike izmeĊu aritmetiĉkih sredina utvrĊene izraĉunavanjem t –
testova, odnosno Mann-Whitney U testom.Kako su motoriĉki testovi standardizirani, što
je omogućilo izraĉunavanje kompozita, povezanost izmeĊu motoriĉkog fitnesa
iusmjeravanja paţnje analizirana je izraĉunavanjem linearne korelacije.
Iz mjera visine i teţine dodatno je izraĉunat indeks tjelesne mase, a sumacija
koţnih nabora dala je indirektnu mjeru sastava tijela.
3. Rezultati i rasprava
U tablici 1 prikazani su podatci koji opisuju uzorak, dok su u tablicama 2 i 3
navedeni rezultati koji prikazuju osnovne statistiĉke parametre i razlike meĊu djecom
prema kriterijima spola i bavljenja sportom.
Tablica 1.
Osnovni demografski podatci
Varijable
Spol
Aktivnost
Sportaši
Nesportaši

Djeĉaci
Djevojĉice
Nesportaši
Sportaši
Djeĉaci
Djevojĉice
Djeĉaci
Djevojĉice

Broj
30
26
21
35
23
12
7
14

Postotak (%)
53.57
46.43
37.50
62.50
65.71
34.29
33.33
66.67

Prije izraĉunavanja razlika provjerena je homogenost varijanci, ispostavilo se da
je Levenov statistik bio znaĉajan za svega dvije varijable (suma nabora, p=.041 i
podizanje trupa, p=.006). Temeljem toga proveden je t-test, pa je iz tablice 2 vidljivo
kako u somatskim mjerama nema statistiĉki znaĉajnih razlika prema kriteriju spola, no
pronalaze se tri motoriĉke varijable u kojima su djeĉaci pokazali bolje rezultate od
djevojĉica (p<.01) i to u dva testa snage, te u testu agilnosti.Ovdje treba uzeti u obzir
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kako zbog malog uzorka u izraĉunavanje razlika nije istovremeno uvršten i dodatni
faktor - bavljenje sportom,zato dobivene razlike treba uzeti uvjetno.
Tablica 2.
Opisna statistika prema kriteriju spola
Varijable
ATV
ATT
SN
HGR
SUP
FLB
SBJ
SAR
PLT
SHR
BAH
P
BMI

AS
(SD)
djeĉaci
N=30
141.23
(8.53)
35.16 (8.72)
40.60
(15.91)
11.80 (3.93)
20.80 (4.72)
17.43 (5.89)
135.13
(17.52)
15.60 (4.61)
16.95 (3.46)
23.03 (2.25)
14.35
(10.60)
22.90 (9.50)
17.42 (2.88)

AS
(SD)
djevojĉice
N=26
141.31
(11.50)
34.85 (9.35)

t
p
(df=54)
-0.03

.98

0.13

.89

45.50 (17.11)

-1.11

.27

10.38 (5.22)
17.27 (3.49)
17.42 (6.08)
117.46
(22.81)
17.04 (6.80)
24.12 (29.83)
25.04 (2.59)

1.16
3.14
0.01

.25
.00
.99

3.27

.00

-0.94
-1.31
-3.10

.35
.20
.00

9.50 (7.54)

1.95

.06

19.15 (9.74)
17.17 (2.79)

1.45
0.33

.15
.74

ATT-tjelesna teţina, ATV- tjelesna visina, HGR- dinamometrijska jakost, SUPpodizanje trupa,SBJ- skok u dalj s mjesta,SAR- pretklon naprijed,PLT- taping rukom
FLB-test ravnoteţe, BAH-izdrţaj u visu, SHR-naizmjeniĉno trĉanje, P–suma paţnja,
BMI-indeks tjelesne mase
Provedbom t testa prema kriteriju bavljenja sportomutvrĊeno je da se djeca
statistiĉki znaĉajno razlikuju u svim motoriĉkim testovima, što se moglo i oĉekivati,no
razlike su se pojavile i u rezultatu koncentracije. Naime, kao što se iz tablice 3 vidi,
djeca ukljuĉena u organizirani sport pokazala su bolje rezultate od djece koja nisu
ukljuĉena u sport.
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Tablica 3.
Opisna statistika prema kriteriju bavljenja sportom

Varijable
SN
HGR
SUP
FLB
SBJ
SAR
PLT
SHR
BAH
P
BMI
SM

AS(SD)
nesportaši
N=21
48.19
(20.05)
9.19 (3.28)
16.52 (2.52)
20.43 (4.77)
107.00
(14.58)
13.38 (4.97)
27.73
(32.50)
26.07 (2.09)
6.49 (6.82)
25.81
(11.07)
17.22 (2.98)
-3.97 (3.28)

AS(SD)
sportaši
N=35

t
p
(df=54)

39.69 (13.29) 1.91

.06

12.31 (4.89)
20.74 (4.74)
15.63 (5.88)
138.89
(15.96)
18.00 (5.49)

-2.59
-3.76
3.17

.01
.00
.00

-7.47

.00

-3.16

.00

15.80 (3.09)

2.17

.03

22.71 (1.99)
15.47 (9.42)

6.02
-3.80

.00
.00

18.37 (7.68)

2.97

.00

17.35 (2.75)
2.38 (4.06)

-0.16
-6.08

.87
.00

SN-suma nabora, HGR-dinamometrijska jakost, SUP-podizanje trupa, SBJ-skok u dalj
s mjesta, SAR-pretklon naprijed, PLT-taping rukom FLB-test ravnoteţe, BAH-izdrţaj u
visu, SHR-naizmjeniĉno trĉanje, P–suma paţnja, BMI-indeks tjelesne mase, SM-suma
motorika (fitnes kompozit)
Za skalu paţnje odvojeno je proveden Mann-Whitney U test te su utvrĊene
statistiĉki znaĉajne razlike u osam od ukupno devet tvrdnji, sve u korist djece sportaša.
Izraĉunavanje kompozitnih rezultata omogućilo je dovoĊenje u relaciju fitnesa i
usmjeravanja paţnje. Dobivena je znaĉajna negativna Pearsonova korelacija u visini .43 (p<.05) što upućuje na inverznu relaciju dva skupa mjera, tj. koliko bolji rezultat u
fitnesu toliko manje poteškoće u odrţavanju paţnje.
Moguće je da su djeca sportaši u treningu i natjecanju nauĉili kako se nositi s
zahtjevima i pritiscima koji se pojavljuju u treningu i posebno natjecanju i te strategije
adaptiraju u druge sliĉne ţivotne situacije. Naime, jedan od najzanimljivijih aspekata
odrţavanja paţnje u sportu je sposobnost sportaša da razumije što se dogaĊa oko
njega. Taj aspekt paţnje još se naziva „svjesnost situacije“, a radi se o sposobnosti koja
omogućava sportašu da mentalno obuhvati situaciju utakmice, protivnika i natjecanja
kako bi donio adekvatne odluke, bazirane na situaciji, i to ĉesto pod akutnim pritiskom i
u nedostaku vremena (Weinberg i Gould, 2003).
Kao što je u uvodu spomenuto rezultati dosadašnjih istraţivanja relacija fitnesa i
usmjeravanja paţnje su dvojaki.Tomporowski i sur. (2008) to objašnjavaju nedovoljno
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senzitivnim testovima kojima se procjenjuju kognitivne funkcije i/ili fitnes, razlikama
izmeĊu razliĉitih populacija u razliĉitim istraţivanjima i sa zavisnošću efektao dobi i
razvojnim karakteristikama. Autori, takoĊer, navode kako i naĉini na koji pojedini oblici
vjeţbanja utjeĉu na kognitivnu izvedbu mogu biti razliĉiti.
Ipak, rezultati dobiveni u ovom istraţivanju mogu se potkrijepiti rezultatima
dobivenim u brojnim drugim istraţivanjima. Etnier i sur. (1997) su dokazali da tjelesna
aktivnost ima pozitivan uĉinak na kognitivne sposobnosti i koncentraciju djece u
razredu, a Tomporowski i ost. (2007), smatraju kako fiziĉki aktivna djeca obavljaju
kognitivne zadatke bolje u odnosu na djecu koja su u slabijoj formi. Sliĉno izvještavaju i
već navedeni Adsiz i sur. (2012), no oni navode i kako djeĉaci imaju višu razinu paţnje
u odnosu na djevojĉice, što nije pronaĊeno u ovom istraţivanju.
Danas se smatra da su motoriĉki i kognitivni razvoj u jaĉim meĊusobnim relacijama
nego što se prije mislilo, tako je npr. cerebelum, osim za motoriĉke, vaţan i za
kognitivne funkcije koje su u relaciji s dorzolateralnim prefrontalnim korteksom
(Diamond, 2006).
Hillman i sur. (2009) takoĊer navode neurofiziološke dokaze o povezanosti
motoriĉke i kognitivne sfere, i to u kontekstu vjeţbanja i paţnje. Sudeći prema njihovim
rezultatima, vjeţbanje je povezano s većom amplitudom i kraćom latencijom P3
elektriĉnog potencijala koji se pojavljuje u procesima donošenja odluka. To poboljšava
kognitivne procese koji su vaţni u rješavanju problema u ciljno orijentiranim akcijama,
ukljuĉujući brzinu rekacije i toĉnost.Autori dalje navode kako, specifiĉno
gledano,vjeţbanje umjerenog intenziteta ima pozitivan efekt na inhibiciju u
prefrontalnom, temporalnom i parijetalnom korteksu i sposobnost usredotoĉavanja,
dakle, paţnju. Upravo „sposobnost da se inhibira paţnja prema irelevantnom zadatku ili
podraţaju koji odvraća paţnju - najvaţnija je sposobnost odrţavanja paţnje i ona
omogućuje kontrolu akcije― (prema Hillman i sur., 2012, str. 421).
Ploughman (2008) spominje tri hipoteze o tome kako vjeţbanje utjeĉe na
kognitivne parametre: 1) vjeţbanje dovodi do povećanog zasićenja kisikom koje je
uvjetovano povećanim protokom krvi i angiogenezom, 2) vjeţbanje dovodi do povećanja
neurotransmitera – serotonina i norepinefrina koji olakšavaju obradu informacija i 3)
vjeţbanje dovodi do regulacijenekih neurotrofina kao što su razliĉiti faktori rasta.
Osim toga, povećana razina razina norepinefrina i endorfina moţe u konaĉnici smanjiti
stres i poboljšati raspoloţenje, te izazvati smirujući efekt nakon vjeţbanja i na taj naĉin
utjecati na poboljšanje vlastitih postignuća (Morgan, 1994; Fleshner, 2000).
Niederer i sur (2011) pruţili su dokaze o tome koliko vjeţbanje moţe biti
potencijalno vaţno za razvoj selektivne paţnje. U njihovom longitudinalnom istraţivanju,
provedenom na predškolcima, pokazalo se da je aerobni fitnes u konzistentnoj relaciji s
poboljšanjima u razini paţnje. To ukazuje da visoka razina fitnesa u predškolskoj dobi
moţe imati pozitivni efekt na razvoj paţnje u kasnijim godinama.
4. Zakljuĉak
Sukladno nekim prijašnjim istraţivanjima, pronaĊeno je kako djeca koja sudjeluju
u sportu pokazuju i veću sposobnost koncentracije u akademskom okruţenju i
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situacijama.
Ipak, prije donošenja općenitih zakljuĉaka trebalo bi provesti istraţivanja na
većem uzorku te s ukljuĉivanjem novih varijabli koje moţda moderiraju relacije paţnje i
fitnesa. Posebno je vaţno da se u analize uvrste korekcije prema dobi i spolu, kao i
drugi motoriĉki pokazatelji, posebice mjere razvoja motoriĉkih vještina i druge utjecajne
varijable, kao npr. socioekonomski status ili indeks tjelesne mase.
Nastava tjelesne i zdravstvene kulture trebala bi biti planirana i provoĊena tako
da se ostvaruju višestruki ciljevi - povećanje razine fitnesa, promocija zdravlja te naĉina
ţivota i odabira aktivnosti koje pozitivno utjeĉu na zdravlje. Isto tako,nastavu bi trebalo
planirati i izvoditi na naĉin da se ostvaruju i mogućnosti za pozitivni utjecaj na mentalni
razvoj.
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Škojo Tihana: MOTIVACIJA UĈENIKA ZA SUDJELOVANJE U SREDNJOŠKOLSKIM
IZVANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA UMJETNIĈKOG PODRUĈJA
I. GIMNAZIJA OSIJEK, HRVATSKA
tihana.skojo@skojo.hr
Saţetak
U duhu sveobuhvatnih društvenih promjena u Republici Hrvatskoj, na polazištima
teorija kurikuluma, utvrĊen je nacionalni kurikulum strukturiran od jezgrovnog dijela
jednakog za sve uĉenike, diferenciranog koji omogućuje profiliranje uĉenika prema
posebnostima pojedinog gimnazijskog smjera i školskog kurikuluma koji se odnosi na
razliĉite oblike izvannastavnih aktivnosti. Izvannastavne aktivnosti ĉine vaţan ĉimbenik
odgojnog, ali i obrazovnog djelovanja današnjice. Ĉine ih brojni sadrţaji u vidu dodatne
nastave, fakultativnih nastavnih predmeta, izvannastavnih aktivnosti, projekata i drugih
ponuda škole koji uĉenicima omogućuju široki razvoj kompetencija sukladno njihovim
preferencijama. Vaţno mjesto s aspekta ostvarivanja društvenog kulturnog razvoja
pripada umjetniĉkom podruĉju u kojemu su implementirani i razliĉiti oblici glazbenih
aktivnosti.
U današnje vrijeme tehniĉke revolucije, kada je obilje razliĉitog sadrţaja
dostupno već na dodir odgovarajuće tipke na raĉunalu, potrebno je uloţiti izniman napor
od strane uĉitelja kako bi se uĉenike motiviralo na rad i sudjelovanje u izvannastavnim
aktivnostima unutar srednjoškolskog kurikuluma. Provedenim istraţivanjem na uzorku
od 250 uĉenika osjeĉkih gimnazija utvrĊeno je da uĉenici pokazuju najviši stupanj
motiviranosti za glazbene aktivnosti koje se ostvaruju u razliĉitim projektima. Rezultati
ispitivanja pokazali su da uĉenici prepoznaju znaĉaj motivacije u izvannastavnim
aktivnostima, te su u mogućnosti utvrditi aktivnosti i naĉine rada koji pridonose većoj
angaţiranosti uĉenika u razliĉitim oblicima izvannastavnih aktivnosti.
Pred školama se nalazi iznimno zahtjevan zadatak da pravilnim izborom
izvannastavnih aktivnosti i visoko motiviranim uĉiteljima, koji osluškuju ţelje uĉenika i
usmjeravaju ih prema inventivnim aktivnostima, realiziraju sadrţaje školskog kurikuluma
u pravcu ostvarenja vrijednih kulturnih i materijalnih postignuća, sukladno zahtjevima
novog doba.
Kljuĉne rijeĉi: školski kurikulum, izvannastavne aktivnosti, motivacija
MOTIVATION OF SECONDARY STUDENTS TO PARTICIPATE IN ARTS
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

1. Uvod
Na polazištima teorija kurikuluma, a u duhu sveobuhvatnih društvenih promjena
u Republici Hrvatskoj izraĊen je nacionalni kurikulum, kurikulum suvremene škole koji
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obrazovne vrijednosti proizašle iz znanstvenih ispitivanja prilagoĊava nacionalnim
standardima pouĉavanja. Kao osnovne odlike hrvatskog nacionalnog kurikuluma, koje
ujedno ĉine i polaznu osnovu za stvaranje, provoĊenje i vrednovanje Sekulić:Majurec
(2007: 362) navodi:
-

-

Otkloniti nedostatke postojeće škole;
Stvoriti školu koja prihvaća neizmjerno brzi porast broja spoznaja i definitivno
prekida s idejama enciklopedizma u stjecanju znanja. Školu koja omogućuje
veliku izbornost u pogledu nastavnih sadrţaja, širi uĉenikove interese i motivaciju
za uĉenje;
Stvoriti školu koja prihvaća tehniĉke i tehnološke spoznaje, i osposobljava mlade
za njihovo korištenje (Sekulić-Majurec, 2007: 362).

Moţemo reći da je nacionalni okvirni kurikulum razvojni dokument, proces
otvoren za promijene i poboljšanja sukladno zahtjevima odgoja i obrazovanja današnje
generacije, odnosno projekcija odgojnog i struĉno obrazovnog gledišta kakvo društvo
priţeljkujemo u zemlji.
Nacionalni okvirni kurikulum strukturira se prema odgojno-obrazovnim razinama i
odgojno-obrazovnim ciklusima. Odgojno-obrazovne razine jesu: rani i predškolski odgoj,
osnovnoškolsko opće obvezno obrazovanje i srednjoškolsko opće obvezno
obrazovanje. Na srednjoškolskoj razini, temeljem utvrĊene kurikulumske strukture koja
se odnosi i na prethodne razine, nacionalni okvirni kurikulum sastoji se od jezgrovnoga,
diferenciranoga (razlikovnoga) i školskoga kurikuluma. Jezgrovni dio obuhvaća
predmetnu strukturu i odnosi se na stjecanje temeljnih kompetencija. Diferencirani
kurikulum omogućuje profiliranje uĉenika prema posebnostima pojedinog gimnazijskog
smjera (općeg, matematiĉkog, jeziĉnog, klasiĉnog, prirodoslovnog i dr.), odnosno
obuhvaća obvezne izborne predmete koji ulaze u obrazovni standard uĉenika. Školski
se kurikulum odnosi na fakultativne nastavne predmete, realizaciju dodatne i dopunske
nastave, izvanškolske i izvannastavne aktivnosti, realizaciju ekskurzija, izleta i projekata
škole. Budući da su aktivnosti unutar školskog kurikuluma usmjerene su prema
stjecanju znanja, vještina i sposobnosti koje odabire svaki uĉenik prema osobnim
preferencijama za oĉekivati bi bilo da će uĉenici biti visoko motivirani za izvannastavne
aktivnosti.
2. Izvannastavne aktivnosti u srednjoškolskom obrazovanju
Izvannastavne aktivnosti su posebno kreirani odgojno-obrazovni sadrţaji kojima
se ostvaruje uspješan poticaj uĉenika na rad izvan redovite nastave (Nastavni plan i
program, 2006: 10), one ĉine temelj kontinuuma škola – slobodno vrijeme i potiĉu
individualni razvitak stvaralaĉkih sposobnosti i interesa (Rosić, 2005, 145). Promatrajući
izvannastavne aktivnosti s aspekta odgoja u slobodnom vremenu, to je podruĉje u
kojemu svaki pojedinac moţe zadovoljiti svoje potrebe i interese (Janković, 1973, 52),
te razviti mnogostranu osobnost, afirmirati sebi svojstvenu, originalnu liĉnost
osposobljenu za raznolik, bogat, kulturan ţivot prijemljiv za humane ideje i sadrţaje
(Šimleša, 1971: 54). Program izvannastavnih aktivnosti iznosi se na poĉetku nastavne
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godine, izradom jedinstvenog popisa svih izvannastavnih aktivnosti za koje se predviĊa
realizacija tijekom cijele školske godine (Cindrć, 1992: 59). Uĉenici se opredjeljuju za
ţeljene aktivnosti, a zatim na temelju iskazanog interesa, uĉitelji uz pomoć pedagoško
razvojne sluţbe utvrĊuju broj izvannastavnih aktivnosti, te formiraju grupe. ProvoĊenje
izvannastavnih aktivnosti ostvaruje se sukladno utvrĊenom programu s manjim ili većim
intenzitetom u pojedinim vremenskim razdobljima.
Podruĉja u okviru kojih se ostvaruju programi izvannastavnih aktivnosti moguće je
podijeliti na:
-

umjetniĉko podruĉje,
prirodoslovno-matematiĉko podruĉje,
športsko-zdravstveno-rekreacijsko podruĉje,
podruĉje ekologije,
društveno-humanistiĉki projekti i radionice,
uĉeniĉko zadrugarstvo,
tehniĉko stvaralaštvo

Umjetniĉko podruĉje obuhvaća aktivnosti literarne, dramske, novinarske, filmske,
likovne, radionice, organiziranje školskih novina, te zbornoga pjevanja i razliĉitih
glazbenih projekata. Sve aktivnosti umjetniĉkog podruĉja odvijaju se sa svrhom
stjecanja i razvoja smisla za uoĉavanjem, doţivljavanjem i vrednovanjem estetskih
vrednota. Istodobno su sve aktivnosti umjetniĉkog podruĉja poĉetni korak u stvaranju
navike za posjećivanjem kazališta, izloţbi, koncerata, praćenju umjetniĉkog rada svoje
sredine, te svih drugih vrijednih sadrţaja koje postaju duboko ukorijenjene u osobine
liĉnosti.
Na prirodoslovno-matematiĉkom podruĉju, podruĉju ekologije i društvenohumanistiĉkom podruĉju izvannastavne aktivnosti omogućuju stjecanje novih spoznaja
iz razliĉitih disciplina. Sukladno osobnim sklonostima uĉenici će se ukljuĉivati u razliĉite
nauĉne i struĉne grupe, ĉije djelovanje moţe znaĉajno pridonijeti daljnjem razvijanju
njihovih preferencija, ali i moţe imati implikacije na odabir budućeg zanimanja. Budući
da je potreba svakog intelektualnog odgoja upoznavanje i upućivanje s brojnim
mogućnostima daljnjeg obrazovanja i nadograĊivanja steĉenog znanja u sadrţajima i
izvan škole, posjećivanjem javnih predavanja, djelovanjem specijaliziranih društava,
pohaĊanjem raznih teĉaja, korištenjem knjiga i ĉasopisa brojne će se aktivnosti nastaviti
provoditi i izvan škole, te će se na taj naĉin kod uĉenika stvoriti interes za
samoobrazovanje, ali i cjeloţivotno obrazovanje.
Športsko-zdravstveno-rekreacijsko podruĉje od osobite je vaţnosti za zdravlje i
pravilan tjelesni razvitak mladih generacija, osobito zbog ustaljenog sjedilaĉkog naĉina
ţivota koji je nastao kao rezultat naglog razvoja raĉunalne tehnike. Osnovni zadatak
izvannastavnih aktivnosti s ovog podruĉja je podizanje stupnja fiziĉkog zdravlja u svrhu
stvaranja povoljne opće tjelesne kondicije, obogaćivanje znanja o zdravom naĉinu
ţivota i aktivno bavljenje odreĊenim sportovima. Prema mišljenju brojnih autora
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(Janković, V., Breuse, E., Freund, J., Widmer, K.) osobiti znaĉaj aktivnosti ovog
podruĉja oĉituje se u povoljnom utjecaju na fiziĉki razvitak, ali i razliĉite diskrepancije u
liĉnosti mladog ĉovjeka. Posebna odgojna zadaća svih aktivnosti športsko-zdravstvenorekreacijskog podruĉja povezana je uz usvajanje poţeljnih modela ponašanja uĉenika u
svrhu oĉuvanja zdravlja, koji ukljuĉuju upućivanje na negativne utjecaje uţivanja
nikotina, alkohola i droga. Izvannastavne aktivnosti su najdjelotvorniji naĉin spreĉavanja
društveno neprihvatljivog ponašanja, a iznimno su poticajne za samoaktualizaciju
uĉenika (Nastavni plan i program).
Brojne aktivnosti tehniĉkog stvaralaštva zauzimaju znaĉajno mjesto u pogledu
razvoja vrijednih osobina kao što su: strpljivost, preciznost, metodiĉnost, upornost,
odgovornost, discipliniranost i dr. Uĉenici aktivnostima modelarstva, foto amaterstva,
ureĊivanja okoliša i ostalim aktivnostima stjeĉu tehniĉka znanja i vještine (Vukasović,
1972: 27), a iznad svega razvijaju svoju kreativnost.
Izvannastavne aktivnosti usmjerene su na poticajan rad koji se odvija nakon što
uĉenik zadovolji svoje obveze i odvijaju se u svrhu razvoja liĉnosti. Svaku
izvannastavnu djelatnost oznaĉuje odreĊena organizacija rada, koja ne narušava
slobodu i stvaralaštvo uĉenika (Cindrić, 1992: 60). i prilagodljiva, kreativnu organizaciju,
te neposredna suradnju uĉenika i nastavnika.
2.1. Motivacijski aspekt u ostvarivanju izvannastavnih aktivnosti
Motivacija u izvannastavnim aktivnostima naglašava ciljno usmjereno ponašanje
i temelji se na aktivnostima koje su prisutne da bi odreĊene radnje ostvarile poţeljne
ishode. Zadaća je nastavnika primarno, motivirati uĉenike za sudjelovanje, a potom na
sami ĉin ostvarenja izvannastavnih aktivnosti. Istovremeno nastavnik sa odgojnoobrazovnog aspekta ima zadatak osposobiti uĉenike za kritiĉko prihvaćanje svega
onoga što im se nudi, razviti kulturu, sposobnosti i navike za sadrţajno, korisno i
ugodno provoĊenje slobodnog vremena (Previšić, 1987: 30). U izvannastavnim
aktivnostima dolazi do punog izraţaja uĉiteljeva socijalna inteligencija, njegova
"sposobnost aktiviranja uĉenika" (Heidmann, 2003: 163), a u najvećoj mjeri dolaze do
izraţaja kompetencije nastavnika s ishodištem u intrinziĉnoj motivaciji.
Posebnost organiziranja i naĉina rada izvannastavnih aktivnosti ogledaju se u
slobodi izraţavanja, individualizaciji, demokratiĉnosti odnosa, fleksibilnosti trajanja i
vremenskog rasporeda rada, odrţavanju stalne motivacije za rad, traţenju suvremenijih
i uĉinkovitijih oblika rada, toploj i vedroj radnoj klimi (Cindrić, 1992: 61). Stoga je
primarna osobina svakog nastavnika kreativnost, koja proizlazi iz motivacije i nuţno se
zrcali u naĉinu ostvarivanja izvannastavnih aktivnosti i radu uĉenika.
Nastavnik svojom motiviranošću utjeĉe na:
-

zanimljivost ponuĊene izvannastavne aktivnosti,
uspješnost u animaciji uĉenika za odreĊenu aktivnost,
plan i program izvannastavne aktivnosti,
organizaciju rada,
510

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

-

MTTK
Subotica, 2013.

odabir sredstava za rad,
pristup radu,
motivaciju uĉenika za rad,
rezultate rada svakog pojedinog uĉenika i skupine,
odnos izmeĊu uĉenika,
odnos izmeĊu nastavnika i uĉenika,
socijalno ozraĉje,
organizacija javnog predstavljanja.

Motiviran nastavnik ostvaruje posebnost u organizaciji i naĉinu rada u
izvannastavnim aktivnostima i na taj naĉin potiĉe i vodi uĉenike prema ostvarivanju
njihovih potencijala i širenju horizonata, te zadovoljenju potreba za razliĉitim vrstama
spoznaja.
Motivacijske pojmove koji ĉine impuls za ostvarivanje izvannastavnih aktivnosti
kvalificiramo kao poţeljne, jer se cjelokupna aktivnost izvodi uz pozitivne poticaje.
Pozitivne poticaje povezane uz izvannastavne aktivnosti moţemo pojasniti pomoću
pristupa koji je razvio E. Klinger (Beck, 2003: 220) gdje uĉenik posvećen aktualnom cilju
bodreći sebe ustrajno vodi odreĊenu aktivnost do uspješno ostvarenog cilja. Prisutna
potreba za postignućem motivirat će uĉenike da svladavaju sve zapreke i nametnu
volju, te nastoje realizirati aktivnost što je moguće dobro i brzo. Istovremeno je u takvim
aktivnostima snaţno prisutna kognitivna motivacija koja vodi uĉenike u istraţivanje
novoga i nepoznatoga sa iznutra voĊenom ţeljom za postizanjem cilja. Preferencija
prema odreĊenom sadrţaju, pozitivan stav prema nekoj vrsti aktivnosti takoĊer će imati
pozitivan motivacijski poticaj u izvannastavnim aktivnostima.
Motivacijsku ulogu u izvannastavnim aktivnostima moţemo promatrati kao
interakcija intrinziĉne i ekstrinziĉne motivacije u kojoj su uĉenici s jedne strane
nagraĊeni samim pohaĊanjem i aktivnim sudjelovanjem u odreĊenoj aktivnosti, te
kompetencije zadovoljstvo ostvarenim kompetencijama, a s druge strane za rezultate
dobiva javnu pohvalu (nagradu). Budući da se u izvannastavnim aktivnostima ocjenama
ne prosuĊuje uspjeh uĉenika snaţnu pozitivnu motivacijsku ulogu ima opuštenost koja
rezultira osjećajima ugode tijekom svih etapa rada u izvannastavnim aktivnostima.
Jedan od najprisutnijih oblika ostvarivanja izvannastavnih aktivnosti unutar školskog
kurikuluma u Hrvatskoj i po mišljenju uĉenika najomiljeniji naĉin provoĊenja slobodnog
vremena u školama su projekti. Projektna nastava predstavlja svrhovit i organiziran
proces uĉenja u kojem uĉenici u grupama ili samostalno, prema pozorno planiranom
projektu, istraţujući dolaze do novih spoznaja― (Munjiza, E., Peko, A., Sablić, M., 2007:
37). Izvannastavnim projektnim aktivnostima uĉenici:
-

upoznaju i primjenjuju široki spektar razliĉitih metoda u rada,
uĉe sagledavati stvari na više razliĉitih naĉina,
razvijaju intelektualnu širinu,
suoĉavaju se s nepredviĊenim problemskim situacijama,
razvijaju samopouzdanje i sigurnost u osobne kompetencije,
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razvijaju sposobnost analize i sinteze strukturiranih informacija,
razvijaju organizacijske sposobnosti,
razvijaju dobre odnose sa nastavnicima i kolegama
uĉe uvaţavati mišljenja drugih uĉenika,
razvijaju suradniĉko uĉenje,
razvijaju odgovornost za svoje postupke,
razvijaju pozitivan odnos i odgovornost prema radu,
razvijaju kreativnost,
razvijaju sposobnost javnog nastupa.

Rad na projektima zbog niza poţeljnih motivacijskih elemenata, te zbog ĉitavog
niza odgojno-obrazovnih sadrţaja predstavlja pozitivan primjer za ostvarivanje
slobodnog vremena.
3. Istraţivanje
S ciljem ostvarivanja poboljšanja u školskom kurikulumu provedeno je istraţivanje u
kojem se kroz mišljenja uĉenika nastojale utvrditi izvannastavne aktivnosti koje će
ostvariti pozitivan poticaj uĉenika na rad izvan redovite nastave. Istraţivanje je
provedeno tijekom školske 2011./2012. godine i obuhvaćalo je 250 uĉenika drugih i
trećih razreda osjeĉkih gimnazija. Svrha istraţiva bila je utvrditi:
-

poţeljne osobina nastavnika koje imaju izravan utjecaj na motivaciju uĉenika,
poticajne izvannastavne aktivnosti koje su poţeljne u školskom kurikulumu,
znaĉaj i poloţaj izvannastavnih aktivnosti glazbenog podruĉja.

U svrhu prikupljanja podataka korišteni su anketni upitnici s pitanjima otvorenog
tipa te postupci procjenjivanja i prosuĊivanja. Dobiveni podatci su obraĊeni citiranjem,
kategoriziranjem i Likertovom skalom procjene. U provedenom kvalitativnom
istraţivanju rezultati su prikazani grafiĉki te interpretirani deskriptivnom metodom.
3.1. Rezultati i interpretacija
U izvannastavnim aktivnostima dolazi do punog izraţaja uĉiteljeva sposobnost
motiviranja uĉenika koja se ogleda kroz prisutnu voljnu pretpostavku za provoĊenje
aktivnosti, te inventivnost i originalnost u izboru sadrţaja i metoda rada. Uĉenici su u
odgovorima utvrdili koje su poţeljne osobine kod nastavnika:
-

Maštovitost
Originalnost
Inovativne metode uĉenja
Snalaţljivost, otvorenost, fleksibilnost
Profesor mora biti kreativan
Bliski kontakt s uĉenicima, kolegijalnost
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Praktiĉan naĉin rada, vrlo lijep pristup uĉenicima
Na sat dolazi pripremljena, suosjećajnost
Zanimljive ideje koje nam privuku paţnju
Dobra volja i smisao za humor
Nastavnik mora predstaviti gradivo na zanimljiv naĉin
Da je nastavnik opušten i zna što hoće
Da je dobar govornik, da zna animirati uĉenike na rad
Komunikativnost, razumijevanje, opuštenost
Samo volja za bolji rad
Pozitivna energija, otvorena komunikacija
Ljubav prema uĉenicima
Da puno razgovara s uĉenicima, da je pošten i razuman
Zainteresiranost, predanost, volja za rad s uĉenicima
Inteligencija, ljubav prema predmetu, crtaĉke sposobnosti, informatiĉko
obrazovanje, snalaţljivost
Originalnost, inovativne metode uĉenja,

Iz odgovora moţemo utvrditi da uĉenici promišljaju o osobinama liĉnosti
nastavnika i da imaju jasno i precizno formirano mišljenje o poţeljnim osobnim
obiljeţjima. U odgovorima uoĉavamo da su uĉenici bili u skladu s Pet-faktorskom
teorijom osobina liĉnosti (Wiggins i Trapnell, 1997), te da su se bazirali na osobinama
koje svrstavamo u ekstraverziju, ugodnost, savjesnost, emocionalnoj stabilnosti i sl.
Moţemo istaknuti da je 72,8% ispitanika u svojim odgovorima osobine liĉnosti
povezivalo s kontekstom nastave i odnosom nastavnika i uĉenika.
U daljnjem dijelu upitnika ţeljeli smo utvrditi kako uĉenici ocjenjuju svoje
sudjelovanje u školskim izvannastavnim aktivnostima (slika 1).
Slika 1.
PohaĊanje izvannastavnih aktivnosti kao dijela školskog kurikuluma
Sudjelujem u izvannastavnim aktivnostima

Ne, nikada

Rijetko

Ponekad

Često

Da, uvijek

72
62
46

51
19
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Iz rezultata moţemo zakljuĉiti da polovina uĉenika ne sudjeluje ili sudjeluje rijetko
u školskim izvannastavnim aktivnostima, a samo je 10% uĉenika uvijek zainteresirano
za ovaj oblik školskog kurikuluma.
U daljnjim pitanjima o zastupljenosti glazbenog podruĉja u izvannastavnim
aktivnostima u srednjoškolskom kurikulumu 78% uĉenika smatra da je glazbeno
podruĉje ponekad ili ĉesto zastupljeno (slika 2).
Slika 2.
Mišljenje uĉenika o zastupljenosti glazbenog podruĉja u izvannastavnim aktivnostima
Glazbene su aktivnosti zastupljene u izvannastavnim
aktivnostima
Ne, nikada
Rijetko
Ponekad
Često
Da, uvijek
105
90

14

25

16

Na pitanja koja su uslijedila i odnose se na izvannastavne aktivnosti glazbenog
podruĉja 95,2% uĉenika prepoznaje jedino zbor kao glazbenu izvannastavnu aktivnost
koja se u srednjim školama najĉešće pojavljuje.
Sljedeći se dio anketnog upitnika odnosio na projektnu nastavu koja je sukladno
suvremenim didaktiĉko-metodiĉkim naĉelima ustrojena kao sastavni dio školskog
kurikuluma u posljednjih deset godina. Uĉenici su svojim odgovorima potvrdili sva
pozitivna teorijska utemeljenja o projektnoj nastavi, te je 70,04% uĉenika utvrdilo da je
projektna nastava najpoţeljniji oblik izvannastavne aktivnosti. Svoje su odgovore
dodatno pojasnili rijeĉima:
-

Projekti su zakon!
Dinamiĉnije je od svega ostaloga.
Osjećam se puno bolje jer nemam osjećaj da sam u školi.
Sve je bolje organizirano i daleko je bolja atmosfera.
Svi radimo zajedno na nekoj temi i radujemo se rezultatima.
Profesori su potpuno drugaĉiji na projektima.
Dobro se druţimo i mi i profesori.
To je sasvim drukĉiji naĉin rada od bilo ĉega drugoga.
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Dio upitnika koji je uslijedio odnosio se na glazbeno podruĉje u izvannastavnim
aktivnostima projektnog tipa (slika 3). Moţemo uoĉiti da za razliku od ostalih oblika
izvannastavnih glazbenih aktivnosti uĉenici jasno percipiraju zastupljenost glazbenog
podruĉja u projektnoj nastavi, te 98, 5% uĉenika prepoznaje prisutnost razliĉitih
glazbenih aktivnosti u projektnom dijelu školskog kurikuluma.
Slika 3.
Mišljenje uĉenika o zastupljenosti glazbenog podruĉja u izvannastavnim aktivnostima
projektnog tipa
Glazbeno područje zastupljeno je u aktivnostima
projektnog tipa
Ne, nikada

Rijetko

Često

Ponekad

Da, uvijek

98
79
43
27
3

Sljedeće se pitanje odnosilo na povezanost nastavnika, voditelja izvannastavnih
aktivnosti glazbenog podruĉja i utjecaj na motiviranost uĉenika.
Slika 4.
Mišljenje uĉenika o voditelju izvannastavnih glazbenih aktivnostima
Nastavnik glazbe potiče učenike na sudjelovanje u
izvannastavnim aktivnostima
Ne, nikada

Rijetko

Ponekad

Često

Da, uvijek

79
64

64

36
17
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Iz odgovora moţemo uoĉiti da uĉenici uviĊaju znaĉaj dobrog nastavnika kao
pokretaĉa za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima, te da prepoznaju uloţeni
dodatni trud koji pored redovne nastave nastavnici ulaţu da bi osmislili i realizirali
razliĉite oblike aktivnosti unutar školskog kurikuluma.
4. Zakljuĉak
Izvannastavne aktivnosti ĉine vaţan ĉimbenik obrazovnog i odgojnog
srednjoškolskog djelovanja, za koji je neizostavno potreban dodatni angaţman
nastavnika i uĉenika. Poseban napor ulaţu nastavnici koji se svake nove školske
godine nalaze pred izazovom; kako osmisliti program izvannastavnih aktivnosti koji će
zadovoljiti potrebe i interese uĉenika, ali i ostvariti poticaj na rad izvan redovite nastave.
Iz potrebe za pozitivnim pomakom u kreiranju izvannastavnih aktivnosti, razmišljajući s
aspekta ostvarivanja kulturnog razvoja uĉenika, proveli smo istraţivanje koje nas je
usmjerilo prema aktivnostima koje će odgovarati zahtjevima modernog društva. Uĉenici
su nas kroz odgovore naveli na promjene u razmišljanju o glazbenim izvannastavnim
aktivnostima premještajući sve prisutan naglasak sa aktivnosti zbora, koji se primjenjuje
kao jedina prisutna izvannastavna aktivnost u mnogim srednjim školama, na razliĉite
oblike izvannastavnih projektnih aktivnosti u kojima bi veći broj uĉenika pronašao
zadovoljenje svojih umjetniĉkih afiniteta. U odgovorima su uĉenici jasno artikulirali
zadovoljstvo sudjelovanjem u projektnoj nastavi i pozitivan odnos prema projektnom
uĉenju. Bitno je naglasiti da uĉenici prepoznaju ulogu i znaĉaj nastavnika, voditelja
izvannastavne aktivnosti, koji u svojim kompetencijama i kreativnosti pronalazi uĉinkovit
naĉin u motiviranju uĉenika i ostvarivanju izvannastavnih glazbenih aktivnosti, te na taj
naĉin mijenja ustaljene naĉine kreiranja izvannastavnih aktivnosti usmjerene prema
suvremenim zahtjevima odgoja i obrazovanja.
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Saţetak
Jedna od zadaća suvremene škole ogleda se u pripremanju, usmjeravanju i
navikavanju uĉenika na smisleno, sadrţajno i kvalitetno provoĊenje slobodnog
vremena. Pruţanje mogućnosti uĉenicima da se angaţiraju u slobodnom vremenu
moguće je kroz organizaciju i provedbu izvannastavnih aktivnosti u školi kao sastavnog
dijela školskog kurikuluma. Iako su zbog brojnih razloga izvannastavne aktivnosti u
školama zanemarene, neizostavno je naglasiti kako putem njih uĉenici mogu
maksimalno izraţavati svoju slobodu, te otkrivati i realizirati stvaralaĉke potencijale što
predstavlja poticaj pozitivnom i cjelovitom razvoju uĉenika. Stoga treba naglasiti potrebu
motiviranja uĉenika na sudjelovanje u njima, budući da rezultati brojnih istraţivanja
ukazuju kako angaţman omogućava uĉenicima brojne benefite na osobnom, socijalnom
i akademskom podruĉju razvoja.
Kljuĉne rijeĉi: uĉenik, škola, motivacija, izvannastavne aktivnosti, cjelovit razvoj

MOTIVATING STUDENTS TO PARTICIPATE IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
AT SCHOOL
Abstract
One of the tasks of a modern school is to prepare and guide students to a
meaningful, contentful and quality usage of their leisure time. Providing opportunities
for students to engage in leisure time is possible through the organization and
implementation of extra-curricular activities at the school as an integral part of the
school curriculum. Although for numerous reasons extracurricular activities in schools
are neglected, it is worth to emphasize that via them students can express their
freedom, discover and realize creative potentials, which represents a stimulus for a
positive and overall development of students. Therefore, the need to motivate students
to participate in them should be emphasized, since many studies show that involvement
allows students many benefits in their personal, social and academic field of
development.
Keywords: student, school, motivation, extracurricular activities, complete development
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Uvod
Znanstvene, tehnološke, gospodarske, kulturne i socijalne promjene u
suvremenom društvu ne ostavljaju školu po strani, nego stavljaju pred nju nove
zahtjeve i izazove. Povijesna retrospektiva razvoja škole pokazuje kako su sve, manje ili
više uspješne, promjene škole nastale iz potrebe usklaĊivanja s društvenim okruţenjem
u komu je organizirana (Pivac, 2009). Stoga odgojno-obrazovne ustanove trebaju
trebaju biti adaptibilne kako bi zadovoljile potrebe uĉenika i odgovorile na zahtjeve i
izazove društva. Suvremena škola zajednica je u kojoj uĉenici ţive, stjeĉu iskustva i
koja im pomaţe odrastati (Hentig, 1997) ali i kako navodi Previšić (1999) „stvaralaĉka,
humana i socijalna zajednica― koja ima znaĉajno mjesto u razvoju cjelovite liĉnosti
mladog ĉovjeka, njegovom individualnom i socijalnom razvoju. Puţevski (2002) je vidi
kao školu otvorenih vrata, Pivac (2009) kao odgojno-obrazovnu ustanovu, dok je
Glasser (1994) naziva kvalitetnom školom. Ipak svaka škola specifiĉno je socijalno
okruţenje i „mjesto zajedniĉkog rada i djelovanja, mjesto stjecanja znanja, umijeća,
stavova, razvoja mišljenja, poticanja, povjerenja i podrške― (Rosić, 2009, 41). Odgojna
devalvacija škole postala je globalni problem, a odgojna problematika ostaje i postaje
glavni problem u školi naglašava Puţevski (2002) navodeći naĉela kojima se treba
voditi i zahtjeve koje treba ispuniti ―nova otvorena škola―:
-

Školu treba obogatiti sadrţajima, što meĊutim ne znaĉi uĉenike preopteretiti
sadrţajima, već paziti na potrebe i interese uĉenika
Dodavanje godine predškolskom korpusu od osam razreda kao devete godine škole
(model obveznog devetogodišnjeg školovanja)
Stvaranje istinskog, pravog, ţivotnog, ljudskog ozraĉja u ţivotu škole
Osnovna škola mora postati okupljalište mladih i mjesto radosti ţivotnog
napredovanja
Uloga uĉitelja je u sluţbi uĉenika i njihova odgoja
Škola mora biti otvorena za potrebe ţivota i odgoja mladog ĉovjeka te njena
angaţiranost treba biti usmjerena prema svladavanju predviĊenih sadrţaja
(Puţevski, 2002).

Izvannastavne aktivnosti u školi
Škola kao odgojno obrazovna ustanova svojim djelovanjem utjeĉe na sve
segmente uĉenikovog razvoja. Uz nastavu kao temeljnu djelatnost, škola treba preuzeti
dio brige i odgovornosti za slobodno vrijeme uĉenika i „iskoristiti― to slobodno vrijeme za
„produţeno― odgojno djelovanje. Najuĉinkovitiji naĉin pripreme djece i mladih za aktivno
i sadrţajno provoĊenje slobodnog vremena, organizacija je i provedba izvannastavnih
aktivnosti u školi. Na taj naĉin uĉenicima se pruţa mogućnost da, voĊeni individualnim
interesima i slobodnim odabirom, kroz razliĉite aktivnosti razviju osobne potencijale.
Radom u izvannastavnim aktivnostima obogaćuju se socijalna iskustva kroz interakciju
s vršnjacima jer je, na poseban naĉin, omogućeno da „djeca stupaju u socijalne
kontakte i odnose koji svestrano izgraĊuju njihovu liĉnost― (Previšić 1987). Ne manje
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vaţna je i ĉinjenica kako sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima smanjuje prostor
za djelovanje riziĉnih ĉimbenika na djecu i mlade u slobodnom vremenu.
Izvannastavne aktivnosti, gledano organizacijski razlikuju se od nastave, po tomu
što se njihovo djelovanje ne odvija u razredima, nego u skupinama koje su posebno
formirane od uĉenika iz razliĉitih razreda, razliĉite dobi, koji su povezani zajedniĉkim
interesima prema odreĊenoj aktivnosti. Kroz rad u izvannastavnim aktivnostima
razvijaju se socijalne kompetencija uĉenika, potiĉe kreativnost, izgraĊuju vrijednosti,
jaĉa osjećaj zajedništva i povezanosti sa školom što ima preventivni uĉinak na nastanak
i razvoj poremećaja u ponašanju.
Svaka škola obavezna je organizirati izvannastavne aktivnosti uvaţavajući
interese i potrebe uĉenika. Kako bi se uĉenici informirali o ponudi izvannastavnih
aktivnosti u školi, oglašavaju se sadrţaji i organizacija rada. Sa sadrţajima rada
izvannastavnih grupa ili društava uĉenici se upoznaju kroz izloţbu likovnih, literarnih i
raznih drugih radova, školskih listova, školskih i javnih istupa i koncerata, kroz objavu
rezultata postignutih na natjecanjima, te na unaprijed odreĊenim danima predviĊenim
da roditelji, uĉenici, uĉitelji i ostali zainteresirani upoznaju rad škole, poput Dana
otvorenih vrata, Dana izvannastavnih aktivnosti.
Obzirom na sklonosti, sposobnosti ili preporuku nastavnika temeljenu na
praćenju rada i postignuća, uĉenici se odluĉuju za pojedinu izvannastavnu aktivnost te
poĉetkom školske godine ukljuĉuju u rad.
Previšić (1987) je istraţivanjem došao do rezultata koji pokazuju da uĉenici
najuĉestalije odabiru izvannastavnu aktivnost prema vlastitom interesu (56,23%), a
zatim prema sadrţaju i naĉinu rada grupe (14,25%) te prema tome što su njihovi
prijatelji takoĊer ukljuĉeni u istu izvannastavnu aktivnost (8,92%). Tek jedan manji broj
uĉenika sudjeluje u radu pojedine izvannastavne aktivnosti jer smatra da mora biti ĉlan
neke grupe (6,87%), jer će mu sudjelovanje olakšati svladavanje nastave srodnog
predmeta (5,85%), dok se na prijedlog ili nagovor nastavnika u aktivost ukljuĉuje
neznatan broj njih (2,54%). Rezultati koje je dobila Mlinarević, ispitujući izvannastavne i
izvanškolske aktivnosti u 20 osnovnih škola grada Osijeka, pokazuju da se uĉenici
ukljuĉuju za pojedinu aktivnost zbog njene zanimljivosti (30%), radi preporuke uĉitelja
(28%), vodi ju izvrstan voditelj (25%), radi preporuke roditelja (14%) i nešto drugo (3%).
Izvannastavne aktivnosti, za koje uĉenici ne iskazuju dovoljno interesa, izdvajaju
se iz godišnjeg plana i programa, dok se istodobno konstituiraju neke nove aktivnosti
temeljene na unaprijed iskazanim prijedlozima, ţeljama i interesima uĉenika, ukoliko
postoje uvjeti za njihovu provedbu. Vrijedno je, prema tomu, ulagati napore za
postizanje raznovrsnosti grupa i društava koje djeluju o školi. Na taj naĉin, širokom
lepezom ponuĊenih aktivnosti povećava se mogućnost odabira i zadovoljstvo
ponuĊenim sadrţajima, te izbjegava monotonija i dugogodišnje ponavljanje istih
sadrţaja, od kojih uĉenici zaziru. Brojni su faktori i razlozi javljanja razliĉitih vrsta
izvannastavnih aktivnosti u školama kao i njihovog nestanka. Prirodan je slijed
„gašenja―, „mijenjanja―, te pojave „novih i modernih― i raznovrsnih aktivnosti ukoliko se
polazi od stvaralaĉkih ţelja, sklonosti i potencijala uĉenika kao primarnog kriterija
organizacije i rada izvannastavnih aktivnosti (Previšić, 1987).
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Vaţnu ulogu u organizaciji i provedbi izvannastavnih aktivnosti ima planiranje i
programiranje rada u njima. U svim podruĉjima ljudskog ţivota prisutno je plansko
djelovanje, pa ono nalazi svoje posebno mjesto i u odgojno-obrazovnom radu. Pri
programiranju rada u izvannastavnim aktivnostima voditelji aktivnosti trebaju uvaţavati
ţelje i prijedloge uĉenika u kreiranju sadrţaja aktivnosti (Previšić, 1987; Matijević, 1999;
Mlinarević i sur. 2011).
Rezultati koje je dobila Martinĉević (2010) ispitujući 123 uĉenika šestih i sedmih
razreda osnovne škole (69 djeĉaka i 54 djevojĉice) govore kako je 42% (N=52) uĉenika
ukljuĉeno u rad izvannastavnih aktivnosti unutar škole, dok Vidulin-Orbanić (2008) na
uzorku 275 uĉenika petog do osmog razreda dviju osnovnih škola u Istri visok postotak
ukljuĉenosti uĉenika u izvannastavne aktivnosti. Naime, rezultati pokazuju kako je u
školi u Rovinju u izvannastavne aktivnosti ĉak ukljuĉeno 86,92% uĉenika (13,08% ne
sudjeluje u aktivnostima) dok u školi u u Taru postotak sudjelovanja u aktivnostima
dostiţe visokih 94,48% (tek 5,52% uĉenika te škole ne sudjeluje u aktivnostima). Iz
rezultata navedenih istraţivanja u samo dvije škole vidljivo je kako se ukljuĉenost
uĉenika viših razreda osnovne škole u izvanškolske aktivnosti u razliĉitim djelovima
Hrvatske znatno razlikuje.
Evidentno je kako su, zbog brojnih razloga, izvannastavne aktivnosti u nekim
školama zanemarene neizostavno je naglasiti kako su one korisne za uĉenike, ne
samo kao poticaj za smisleno provoĊenje slobodnog vremena, već i kao svojevrsna
preventiva nastanku poremećaja ponašanja. Stoga je vaţno kojim sadrţajima i
aktivnostima uĉenici ispunjavaju slobodno vrijeme. Nepostojanje, nedostupnost i
neatraktivnost sadrţaja koji bi zadovoljili potrebe uĉenika u slobodnom vremenu, s
jedne strane, te brojni zahtjevi koji im se nameću, s druge strane, stvaraju neravnoteţu
u cjelovitom razvoju. To neke uĉenike usmjerava prema ponašanjima koja su, s obzirom
na kronološku dob, najprije neprihvatljiva, te s obzirom na uĉestalost i manifestacije s
vremenom prelaze u poremećaj ponašanja.
Ĉinjenica je kako odreĊen broj uĉenika sudjeluje u radu izvannastavnih
aktivnosti, ali još uvijek veliki broj njih ne provodi slobodno vrijeme u nijednom
organiziranom obliku rada u školi. Iako u Nastavnom planu i programu (2006, 13) stoji
kako su „izvannastavne aktivnosti su najdjelotvorniji naĉin sprjeĉavanja društveno
neprihvatljivoga ponašanja, a iznimno su poticajne za samoaktualizaciju uĉenika i
samostalno-istraţivaĉko uĉenje―, ĉinjenica je kako se ni u jednoj školi program
izvannastavnih aktivnosti ne ostvaruje na isti naĉin. U nekim školama ovaj oblik rada s
uĉenicima je kontinuiran, uspješan i ima svoju tradiciju po kojemu je škola
prepoznatljiva u svom okruţenju, dok u drugim školama gotovo i ne postoji.
U tom smislu škola kao odgojno-obrazovna institucija, kroz organizaciju i provedbu
izvannastavnih aktivnosti, kao sastavnog dijela školskog kurikuluma, ima mogućnost na
primarnoj razini preventivno djelovati na razvoj poremećaja u ponašanju uĉenika. Vaţnu
ulogu u organizaciji i provedbi izvannastavnih aktivnosti i motiviranju uĉenika za
ukljuĉivanje u njihov rad imaju uĉitelji koji poznaju sposobnosti, interese i potencijale.
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Uloga uĉitelja u radu izvannastavnih aktivnosti
Predpostavka uspješnog i kvalitetnog rada u izvannastavnim aktivnostima
osiguravanje je materijalnih, tehniĉkih i kadrovskih uvjeta. Ipak, glavni pokretaĉ
odgojno-obrazovnog rada u cjelokupnom kontekstu škole, ne samo u nastavi nego i u
izvannastavnim aktivnostima, je uĉitelj. Koliko je vaţna uloga uĉitelja svjedoĉe rijeĉi
Friedricha Adolfa Wilhelma Diesterwega, istaknutog klasika njemaĉke pedagogije koji je
ustvrdio kako „škola vrijedi onoliko koliko vrijedi njen uĉitelj―.
Brojne su odrednice koje se uĉiteljevoj ulozi, ali i njemu samom pripisuju.
IzmeĊu ostalog voditelj je i organizator odgojno-obrazovnog procesa (Bognar, Matijević
1993), animator, komunikator i terapeut (Rosić, 2005), medijator i socijalni integrator
(Previšić 2003). „Uĉitelj je struĉnjak koji organizira odgojno-obrazovni proces i svojim
općim obrazovanjem, poznavanjem, pedagoške, didaktiĉke, metodiĉke i psihološke
njegove osnove, u zajedniĉkom radu s uĉenicima, ostvaruje cilj i zadaće odgoja i
obrazovanja― (Strugar 1993, 11).
„Slika― uĉitelja koju vide u prvom redu, uĉenici, roditelji, ali društvena sredina, njegov
rad i ponašanje determinirani su njegovim ljudskim osobinama. Upravo mu one
omogućuju uspostavljanje uspješnog meĊuljudskog odnosa s okruţenjem i uspješnu
realizaciju odgojnih i obrazovnih zadaća. MeĊuljudski odnos sloţen je dinamiĉki proces
u paru ili grupi koji odreĊuje ponašanje izmeĊu osoba koje u njemu sudjeluju, pri ĉemu
ponašanje jedne osobe uvjetuje
ponašanje duge, a razumijevanje ponašanja
pojedinaca moguće je samo sagledavanjem interakcijskog konteksta. S interakcijskokomunikacijskog aspekta bitne karakteristike odgoja „jesu da se odvija u meĊuljudskom
odnosu, da se zasniva na suradnji, da ovisi o kvaliteti interakcije i komunikacije u
odnosu, te da usavršava liĉnost i odgajatelja i odgajanika― (Bratanić, 1990). Stoga, u
suvremenoj školi „uĉitelj mora zamijeniti stil komuniciranja, koji je polazio od autoritarna
voĊenja i neporeciva izvora znanja skupljena u njegovoj liĉnosti, u suradniĉki autoritet,
socijalno i pedagoški integrativne osobe.― (Previšić, 2003).
U tom sluĉaju uĉitelj postaje partner u procesu stjecanja znanja, a ne dominantna
osoba, koja ne uvaţava uĉenike i njihove sposobnosti. Zahtijevnost uĉiteljske uloge nije
vidljiva samo u redovnoj nastavi. Evidentno je kako se ona oĉituje i u voditeljskoj ulozi u
izvannastavnim aktivnostima. Izvannastavne aktivnosti uĉenika, vode uĉitelji, pri tom ih
potiĉu, usmjeravaju, ohrabruju njihove ideje, inicijativu, stvaralaĉke napore, kreirajući na
taj naĉin poticajno okruţenje za zadovoljenje uĉeniĉkih potreba i interesa.
Pretpostavka uspješne realizacije programa u redovnoj nastavi a posebno u
izvannastavnim aktivnostima je kreativnost uĉitelja. Matijević (2009) radi distinkciju
izmeĊu reproduktivnih i kreativnih uĉitelja. „Reproduktivan uĉitelj― svoj rad temelji na
modelu koji je usvojio tijekom studija te u radu postupa onako kako je opisano (i
propisano) sluţbenim naputcima. Suprotnost takvom uĉitelju je „kreativan uĉitelj― koji
svoj rad shvaća kao „stalno istraţivanje i kreiranje novih pedagoških scenarija u kojima
će sudjelovati zajedno sa svojim uĉenicima―. Ulogu i funkciju uĉitelja Stevanović (2003)
poistovjećuje s umjetnikom. Taj umjetnik omogućava da uĉenik stvara sebe, a time i
svoju budućnost, te kod uĉenika potiĉe i omogućava:
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kreativno i kritiĉko mišljenje
razliĉite naĉine uĉenja za razliĉite uĉenike
stjecanje funkcionalnih znanja (primjenjivost)
stjecanje ljubavi prema školi
stjecanje znanja za budućnost
uĉenika kao personu uspjeha
da uĉenici osvijeste postojeće navike
da shvate smetnje koje djeluju ograniĉavajuće
da nauĉe slobodne tijekove informacija.

Izvannastavni rad omogućava uĉitelju, voditelju aktivnosti distanciranje od
tradicionalne rukovodeće pozicije te da uistinu postane „umjetnik―. Njegova voditeljska
uloga, znanje i iskustvo nuţni u organizaciji, planiranju, programiranju i izvedbi
aktivnosti. No s vremenom treba preuzeti savjetodavnu ulogu; mentora, partnera,
pomagaĉa i (su)kreatora poticajnog okruţenja. Jer, kako navodi Previšić, nastoji li uĉitelj
osposobiti uĉenike za samostalan rad, zadovoljstvo njega i uĉenika biti će obostrano a
slobodne aktivnosti ispuniti će jedan od temeljnih zahtjeva svoga postojanja tj. „biti će
slobodne aktivnosti uĉenika a ne nastavnika― (Previšić, 1987). Ipak, uĉenici „trebaju―
nastavnika kao osobu koja će ih ohrabrivati i pomagati im u realizaciji njihovih ideja i
zamisli, te pedagoški usmjerenom komunikacijom zajedno s uĉenicima kreirati pozitivno
radno ozraĉje u skupini.
Škola u kojoj su uspostavljeni humani, prijateljski i partnerski odnosi izmeĊu uĉenika i
nastavnika; koja moţe zadovoljiti temeljne uĉenikove potrebe za pripadanjem, ljubavlju,
prihvaćanjem, uvaţavanjem dobar je posrednik u razvoju socijalnih kompetencija i
ispunjava svoju socijalizacijsku funkciju. Uĉiteljevo zadovoljstvo u oblikovanju i
izvoĊenju izvannastavnih aktivnosti ogleda se u:
-

doţivljaju potpore od strane školske uprave,
na slobodu u izboru programa izvannastavne aktivnosti,
na naĉin ukljuĉivanja uĉenika u program izvannastavnih aktivnosti te,
struĉno osposobljavanje uĉitelja. (Jurĉić, 2008).

Pod faktorom potpore od stane škole Jurĉić podrazumijeva potrebnu prostornu,
materijalnu, vremensku i komunikacijsku podršku koju uĉitelju-voditelju pruţa školske
uprave. Bez potpore ove vrste, o kojima uvelike ovisi realizacija aktivnosti, provedba
najoriginalnijh stvaralaĉkih ideja bila bi bitno oteţana ili onemogućena, jer oblikovanje i
provedba izvannastavnih aktivnosti ne ovisi samo o uĉiteljevu znanju, kreativnosti i
vještinama.
Sloboda u izboru programa izvannastavne aktivnosti omogućava uĉitelju da vodi
onu izvannastavnu aktivnost za koju ima sklonost. Ĉesto, naime nastavnici nisu
intriziĉno motivirani za rad, odnosno voĊenje pojedine izvannastavne aktivnosti, nego
obvezu preuzimaju zbog nedostatne satnice, pritiska ravnatelja, automatizma predmeta
koji predaje i sliĉno. MeĊutim, motivacija i osobni odnos nastavnika prema aktivnostima,
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neobiĉno su vaţni ne samo za kreiranje poticajnog ozraĉja, poleta i elana koje uĉenici
trebaju, nego i za krajnji uspjeh aktivnosti. Realizaciji izvannastavnih sadrţaja moguće
je, poţeljno, te koji put i nuţno pristupiti interdisciplinarno, što predpostavlja suradnju
voditelja aktivnosti.
Kao faktor zadovoljstva nastavnika, Jurĉić (2008) navodi naĉin ukljuĉivanja
uĉenika u program izvannastavnih aktivnosti koji podrazumijeva ukljuĉenost uĉenika u
skladu s njihovim sposobnostima, potrebama i interesima. Osjećaj osobne afirmacije
uĉenika moguće je ostvariti samo ukoliko se samostalno i bez prinude ukljuĉio u
izvannastavnu aktivnost, te ukoliko ima osjećaj osobnog zadovoljstvo sudjelovanjem tj.
intrinziĉnu motiviranost. Struĉna osposobljenost uĉitelja, odnosno steĉena znanja i
sposobnosti za organizaciju i rad s uĉenicima u izvannastavnim aktivnostima, takoĊer
predstavlja faktor zadovoljstva u radu.
Struĉno usavršavanje uĉitelja u izvannastavnim aktivnostima treba usmjeriti u
pravcu razumijevanje svrhe (odgoj, razvoj socijalne kompetencije, sustava vrijednosti i
interesa) i cilja izvannastavnih aktivnosti (otkrivanje novog znanja, svladavanje
sadrţaja, zadovoljenje stvaralaĉkih potreba).
Pedagoško-metodiĉka osposobljenost u osmišljavanju programa izvannastavnih
aktivnosti iziskuje bitno drugaĉije pristupe radu nego redovita nastava. Na
visokoškolskim ustanovama koje obrazuju nastavniĉki kadar vrlo malo radi se na
njihovom osposobljavanju za rad u izvannastavnim aktivnostima (Previšić, 1987).
Ukoliko se nešto tako dogaĊa, radi se o sporadiĉnim sluĉajevima koji se tek kroz neki
kolegij dotiĉu navedene tematike. Nuţno je, navodi dalje isti autor, osigurati ono što
nedostaje, a to je sistematski rad, metodiĉko osposobljavanje i praktiĉno hospitiranje
studenata.
Motiviranje uĉenika za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima
Jedno od temeljnih pitanja i osnovnih problema vezanih uz uĉenje je kako kod
uĉenika izazvati motivaciju? Pedagoška teorija u zanemarivoj mjeri bavi se motivacijom
uĉenika. Smatra se tako da uĉenik ulaskom u školsku zgradu automatizmom biva
motiviran za nastavu, uĉenje i aktivnosti koje se u njoj odvijaju. Motivacija je razasuta na
razliĉitim mjestima nastavne strukture kako u pojedincu koji uĉi, tako i u uţoj te široj
okolini koja direktno ili indirektno utjece na sam proces uĉenja i pouĉavanja. Stoga se i
pitanje motiviranja uĉenika odvija se u razliĉitim podruĉjima školstva, kako u samoj
nastavi tako i u izvannastavnim aktivnostima. U tom smislu školski programi trebali bi
voditi raĉuna o dinamiĉkoj prirodi uĉenika, o njegovim prethodnim iskustvima, sredini u
kojoj se nalazi te osobito o njegovim interesima, individualnim razlikama i ţeljama. Kako
bi uĉenika mogli motivirati nuţno je povezati njegova iskustva sa potrebama uĉenja, u
njemu probuditi i razviti interes u nastavi i aktivnostima izvan nje, te zajedniĉkim
naporom
uĉenika
i
nastavnika
teţiti
ka
uspjehu.
Nastava ali i izvannastavne aktivnosti u njoj, trebale bi biti strukturirane tako da
povećavaju unutrnje zadovoljstvo uĉenika. Uĉenici bi trebali osjećati radost tjekom
uĉenja i kreativnog rada ne misleći u tom om tenutku na nagradu odnosno (pr)ocjenu
nastavnika. Nastavnik treba biti svjestan kako unutarnje zadovoljstvo uĉenika ovisi o
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brojnim osobnim i okolinskim ĉimbenicima. Pozitivan transfer će biti uspješnije proveden
ako uĉenik uspije otkriti vezu izmeĊu sebe, zadataka i uĉenja.
Zato je vaţno, pored nastave, motivirati uĉenike na ukljuĉivanje u razliĉite
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti koje pobuĊuju znatiţelju za pojedina podruĉja,
potiĉu individualni razvoj stvaralaĉkih sposobnosti i interesa, te njihovu kreativnost
(Andrijašević, 1996; Rosić, 2005).
Izvannanstavne aktivnosti kao pokretaĉ osobnog, socijalnog i akademskog
razvoja
Slobodno vrijeme svojim implikacijama i sadrţajima predstavlja znaĉajan
ĉimbenik odgoja i obrazovanja. Današnje vrijeme inovacija, brzih i neoĉekivanih
promjena, medija i potrošnje, stvorilo je više slobodnog vremena, ĉak toliko da njegovo
korištenje postaje i svojevrsni problem, ali i izazov. Izloţenost dosadi, besmislu,
nedostatku sadrţaja i aktivnosti u slobodnom vremenu, utjecaju vršnjaka sklonih
dokoliĉarenju, uz nedostatno razvijenu socijalnu kompetenciju, te izostanak nadzora i
podrške odraslih, u vremenu rane adolescencije, otvara prostor riziku razvoja
poremećaja u ponašanju. Svako razvojno razdoblje u ţivotu djeteta obiljeţeno je
biološkim, kognitivnim i socijalnim promjenama, pri ĉemu je najosjetljivije radoblje
preadolescencije i adolescencije. Vrijeme adolescencije nosi brojne promjene na
podruĉju osobnog, intelektualnog i socioemocionalnog razvoja adolescenta. U fazi
puberteta biološki i socijalni razvoj se odvija na relaciji „ja-okolina―, dok je emocionalni
razvoj obiljeţen razdraţljivošću i naglim promjenama raspoloţenja. Adolescencija je
vrijeme za razmišljanje o pitanju „tko sam ja?―. Vrijeme je to oblikovanja osobnosti i
definiranja sebe kao osobe ĉesto je praćeno eksperimentima s razliĉitim ulogama, od
izgleda, odabira društva i aktivnosti u slobodnom vremenu. Adolescenciju karakterizira,
povećana svjesnost o sebi i potraga za vlastitim identitetom. Zapravo, najvaţniji zadatak
ovog razdoblja je upravo ostvarenje identiteta, tvrdi Szentmartoni (1989) te dodaje kako
se svijest identiteta oĉituje u pojmu o sebi. Slika o sebi naĉin je na koji vidimo sebe, a
velikim dijelom ovisi o socijalnim interakcijama. Naĉin na koji osobu gledaju i prema njoj
odnose drugi ljudi, uvelike utjeĉe na njeno samopoimanje (self-concept). Slika o sebi
nastaje, dakle, putem introspekcije, opaţanja vlastitog ponašanja, te primanja
informacija
o
nama
od
drugih
ljudi
u
našoj
okolini.
U novije doba pojmu o sebi pridodaje se veliki znaĉaj. Pojam o sebi moţe se
smatrati kao grupa psiholoških procesa koji odreĊuju ponašanje svakog uĉenika, pa
svaki uĉenik prije ili kasnije razvija svoju sliku o sebi. U knjizi „The Adolescent Views
himself― psiholog Strang, na osnovi svojih istraţivanja razlikuje nekoliko pojmova o sebi.
To su osnovni pojam o sebi (što uĉenik misli o sebi); promjenjiva percepcija o sebi
(koju uĉenik ima u odreĊenom sluĉaju); socijalno ja (što uĉenik misli kakvim ga drugi
smatraju) te idealno ja (ono ja koje bi osoba htjela postići).
Nastavnici vrlo ĉesto od uspješnih uĉenika oĉekuju da nemaju problema o slici o
sebi. No istraţivanja pokazuju da i najbolji uĉenici mogu imati problema u ponašanju,
prilagoĊavanju i uĉenju. S druge strane uĉenici koji postiţu niţe rezultate u ispitnim
situacijama teţe će podnositi negativne stavove o sebi, ustrajati u uĉenju i snalaţenju u
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teškim ţivotnim situacijama. Svaki neuspjeh kod uĉenika izaziva stalna razmišljanja o
samome sebi ali i rezultira padom motivacije. Nastavnici kao i struĉni suradnici trebaju
ulagati napore kako bi sliku uĉenika o sebi samome ojaĉala, te u njima razvila
samosvijest i teţnju za postizanjem uspjeha. To je moguće postići motiviranjem uĉenika
da se ukljuĉe u rad izvannastavnih aktivnosti u školi.
Vaţnost samopoimanja i samopoštovanja za razvoj mladih, pokazuje se
neupitnom u smislu prevencije poremećaja u ponašanju. Osjećaj vlastite vrijednosti i
vjera u sebe povećava vjerojatnost dostizanja ţeljenog cilja. S druge strane, nedostatak
vjere u sebe i vlastite vrijednosti, karakteristiĉan za osobe niskog samopoštovanja, koje
kod sebe ne pronalaze pozitivne karakteristike, lako gube nadu i strahuju od
odbaĉenosti. Miljković i Rijavec (2001) istiĉu neke poteškoće koje su usko povezane s
nedostatkom samopoštovanja, kao: pretjerana srameţljivost i povuĉenost, sklonost
konformiranju, nemogućnost da se izborimo za svoja prava, strah od bliskosti s drugim
ljudima ili povlaĉenje od ţivota. Djetetov osjećaj samopoštovanja i slike o sebi moţe se
osnaţiti na nekoliko naĉina. U tom veliku vaţnost imaju druge znaĉajne osobe kao
roditelji, uĉitelji, roĊaci, prijatelji i vršnjaci, odnosno osobe koje su mu vaţne i koje cijeni.
Uz neizostavnu vaţnost obiteljskih odnosa i interakcije uopće, potkrepljivanju
samopoštovanja pridonosi i postizanje neke vještine. Uz ostalo to se moţe ostvariti kroz
ukljuĉivanje djeteta u neku aktivnost za koju ima talent ili sposobnosti, kroz konzistentno
poticanje i odavanje priznanja i za male uspjehe, uloţeni trud kada je manje uspješno,
kao i kroz poticanje samoopaţanja svojih pozitivnih strana i uloţenih napora te
samopohvaljivanje. Svako je dijete vrijedno i jedinstveno te ima svoje potencijale koje
će moći razviti tek ako se osjeća prihvaćeno i voljeno takvo kakvo jest.
Kako bi se bolje razumjelo razvoj djece i adolescenata te preventivno djelovalo
na razvoj poremećaja u ponašanju, vaţno se ograniĉiti na neke teorije i koncepte koji
objašnjavaju podruĉje ljudskog razvoja, funkcioniranje socijalnog okruţenja i njihovu
meĊusobnu povezanost, istiĉe Bašić (2009), te dodaje kako je u posljednje vrijeme
prevencijska znanost usmjerena na nekoliko teorijskih okvira, koji se u praksi najviše
upotrebljavaju. Radi se o teorijama i konceptima vezanim uz riziĉne i zaštitne
ĉimbenike, otpornost, izgradnju prednosti, pozitivan razvoj, promociju mentalnog
zdravlja.
Pojave koje uzrokuju poremećaj u ponašanju meĊusobno su povezane.
Gotovo nikada poremećaji u ponašanju nisu uzrokovani i odreĊeni jednom okolnošću ili
jednim etiološkim ĉiniteljem, nego je svaka pojava ovisna o većem broju drugih pojava
(Uzelac i Bouillet, 2007). Isti autori dodaju kako etiološki ĉinitelj treba biti shvaćen kao
„zbroj svih uvjeta koji mogu proizvesti odreĊenu posljedicu, prepoznatljivu u
poremećajima u ponašanju neke osobe― (isto, 152). Dalje naglasak stavljaju na
potencijalnu mogućnost, apostrofirajući kako ni u sluĉaju zadovoljenja dovoljnog broja
uvjeta, zastupljenih u dostatnom intenzitetu, ne mora doći do pojave poremećaja u
ponašanju. Stoga primjerenijom smatraju upotrebu termina riziĉni i/ili kriminogeni
ĉinitelji. Osnovni riziĉni ĉinitelji za pojavu poremećaja u ponašanju, nalaze se u:
-

djetetovom primarnom okruţenju - loša komunikacija u obitelji i obiteljska klima,
meĊusobni roditeljski sukobi, sukobi roditelja sa djecom, loše odgojne metode,
nedostatak nadzora
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školi - loša motivacija i školsko postignuće, sukobi s uĉiteljima, nedemokratski naĉin
pouĉavanja, loša školska kultura
vršnjaĉkoj skupini - asocijalna i antisocijalna ponašanja, riziĉna ponašanja u
slobodnom vremenu - lutanje gradom, konzumacija sredstava ovisnosti, problemi u
odnosu s vršnjacima (Uzelac i Bouillet, 2007).

Škola kao dio odgojno-obrazovnog sustava ima kljuĉnu ulogu u poticanju
pozitivnog i cjelovitog razvoja uĉenika, a organizacijom i provedbom izvannastavnih
aktivnosti na primarnoj razini preventivno utjeĉe na pojavu poremećaja u ponašanju.
Sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima omogućava stjecanje socijalne
kompetencije i usvajanje poţeljnih socijalnih normi, ĉlanstvo u vršnjaĉkim skupinama i
snaţniju povezanost sa školom (Mahoney, 2000.). Istraţivanja usmjerena na školu i
programe vezane uz školu, kao izvor prevencije poremećaja u ponašanju, ukazuju na
uoĉene pozitivne razvojne rezultate kod uĉenika (Durlak, 1995.) Izvannastavne
aktivnosti pruţaju mogućnost uspostave kvalitetnih socijalnih odnosa i otvorene
suradnje meĊu uĉenicima i uĉiteljima, „uĉvršćuju― vezu uĉenika sa školom, te preventivo
djeluju na pojavu poremećaja u ponašanju (Maddox i Prinz, 2003).
Hoće li se uĉenici odluĉiti za organizirano provoĊenje slobodnog vremena u školi
ovisi o ponudi izvannastavnih aktivnosti i atraktivnosti sadrţaja koji trebaju biti usklaĊeni
sa sklonostima, interesima i ţeljama uĉenika. Za izvannastavne aktivnosti je vaţno da
se temelje na slobodi izbora, dobrovoljnosti ukljuĉivanja, zadovoljstvu odnosno
unutarnjoj motivaciji za bavljenje odreĊenom aktivnošću koja omogućava uĉenikov
osobni razvoj. Ĉimbenik slobode, odgovornosti i ne obvezatnosti je onaj dio koji kod
djece izaziva spontanost, aktivnost i samoaktivnost, svjesnost, inicijativnost,
samoizraţajnost, stvaralaštvo i vedro raspoloţenje. Upravo su te kvalitete vrlo jake
pokretaĉke snage u pozitivnom razvoju i afirmaciji liĉnosti (Barber, Stone, Eccles,
2003). Ukoliko izvannastavne aktivnosti
u školi ne zadovoljavaju navedene
predpostavke uĉenici neće biti motivirani za provoĊenje slobodnog vrijeme u radu
aktivnosti. U tom sluĉaju dolazi do „otuĊenja―, ĉemu pridonose i suvremene ovisnosti,
raĉunalne igrice i Cyber ovisnosti, koje naţalost postaju glavna aktivnost u slobodnom
vremenu.
Kako bi se to izbjeglo nuţno je izvannastavne aktivnosti postaviti u ravnopravan
poloţaj s drugim djelatnostima u školi te, kao i u druge nastavne sadrţaje, ulagati
maksimalan trud u njihovu organizaciju i realizaciju (Previšić, 1985). Na taj naĉin
osnaţila bi se odgojna funkcija škole i preventivno djelovalo na pojavu poremećaja u
ponašanju uĉenika kroz boravak u sigurnom okruţenju, poticanje razvoja osobnih
potencijala i socijalizaciju.
Durlak i Weissberg (2007) su na temelju istraţivanja 73 izvannastavna
programa koji se bave razvojem socijalnih vještina djeteta zakljuĉili da se djeca koja
sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima imaju znatno imaju bolje u razumijevanju i
iskazivanju osjećaja i stavova, lakše i bolje prilagoĊavanju svoje ponašanje. Neka
istraţivanja pokazala su takoĊer kako uĉenici koji angaţirani u radu izvannastavnih
ostvaruju bolji školski uspjeh. Kako sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima
poboljšava akademski uspjeh nalazi Fujita (2006). Do istog zakljuĉka došao je Gost
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(2003) koji je izvjestio o pozitivnoj povezanosti izmeĊu sudjelovanja u izvannastavnim
aktivnostima i akademskog postignuća. Marsh i Kleitman (2002) podrţavaju navedeno
tvrdeći da brojne izvannastavne aktivnosti dokazano koriste u izgradnji i jaĉanju
akademskog postignuća, ĉak i ako te aktivnosti nisu direktno vezane uz akademske
sadrzaje odreĊenih predmeta.
Studija Darlinga i suradnika (2005) pokazala je kako uĉenici koji su sudjelovali u
izvannastavnim aktivnostima imaju više akademske teţnje i bolje akademske stavove
od onih koji nisu bili ukljuĉeni u izvannastavne aktivnosti. Aktivnosti odreĊuju i sastav
vršnjaĉke skupine, pa uĉenici koji sudjeluju u aktivnostima imaju više akademski
orjentiranih vršnjaka i manje onih koji odustaju od škole i koriste drogu, nego oni koji ne
sudjeluju u aktivnostima (Eccles i Barber, 1999).
Zakljuĉak
Društveno okruţenje utjeĉe na vrijednosti djece i adolescenata, te naĉin na koji
„vide stvari―. Oni uĉenici primjerice koji sudjeluju u radu organiziranih aktivnosti pod
utjecajem su kulture i iskustva koje stjeĉu u njima (Marsh, 1992), a u većini
izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti vlada ozraĉje koje potiĉe prosocijalne
vrijednosti i ponašanje. Razvijanje interesa kod uĉenika za školu i aktivnosti u njoj
uspješnije je ukoliko se svi ĉimbenici, osobito nastavnici, zajedniĉki zaloţe za
adekvatne i uĉenicima prihvatljive oblike nastavne djelatnosti radno ozraĉje i poticanje
uĉenika na razvijanje pozitivne slike o sebi. Uspjeh motiviranja uĉenika ovisi i o tome
ima
li nastavnik u sebi ima dozu entuzijazma i kreativnosti. Preduvjeti koje
izvannastavne aktivnosti trebaju zadovoljavati kako bi motivirali djecu i adolescente na
sudjelovanje su: sudionici se u njima trebaju osjećati kao dio skupine, trebaju
omogućavati razvijanje pozitivnih odnosa s voditeljem i vršnjacima, program aktivnosti
treba omogućavati sudionicima i voditeljima dostizanje ţeljenog cilja, ali i pošivanje
pravila ponašanja, sudionici trebaju imati mogućnost (su)konstrukcije programa, te
sadrţaj treba biti prilagoĊen dobi i interesima sudionika. U vrijeme adolescencije kada
se mladi nalaze u najvećem riziku da razviju problematiĉna ponašanja izvannastavne
aktivnosti predstavljaju jedan od pozitivnih izvora utjecaja na njihovo ponašanje. Vaţno
je stoga da škola i nastavnici/voditelji aktivnosti budu svjesni odgojnog potencijala koje
im izvannastavni omogućava te motiviraju uĉenike na sudjelovanje u njima.
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Törteli Telek Márta: AKTÍV OLVASÁS, TANULÁSI STRATÉGIÁK MINT A FIGYELEM
FENNTARTÁSÁNAK ESZKÖZEI
JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, MARTONOS, SZERBIA,
ttmarta@stcable.net
Összefoglaló
A tanulás hatékonyságát a tanuló kompetenciájának és motivációjának együttes
fejlesztése adja meg. Ennek során az önszabályozó, aktív tanulás a figyelem
fenntartásának jelentős eszköze. Az elemi tanulási stratégiák segítik az eredményes
tanulást. Az ezek ötvözésével – sajátos rendszert alkotva – létrejövő összetett tanulási
stratégiák még eredményesebbé tehetik az ismeretszerzés és a kompetenciafejlesztés
folyamatát. Sokan kutatták, hogy ezek kapcsolódása milyen optimális elrendeződésben
a leghatékonyabb, s több javaslat is született a hatékony módszeregyüttesre. A gyenge
olvasók nem alkalmaznak olyan stratégiákat, amelyek a gyakorlott olvasókra
jellemzőek. Külön segítséget kell nyújtani az önregulációval nem rendelkező tanulók
számára. A tanító felelőssége és szerepe az, hogy a gyerekek tanulási stílusának és
képességeinek megfelelő stratégiát segítsen kiválasztani és alkalmazni az optimális
tanulás érdekében.
Kulcsszavak: motiváció, figyelem, tanulási stílusok, önszabályozó tanulás, aktív
olvasás, elemi tanulási stratégiák, összetett tanulási stratégiák
ACTIVE READING, LEARNING STRATEGIES AS ATTENTION HOLDING DEVICES
Abstract
Effective learning is attained by developing learners‘ competence and motivation.
During this process, an important attention holding device is self-regulating, active
learning. Basic learning strategies help effective learning. Combining these in a special
pattern we obtain complex learning strategies, which can make learning and developing
competencies even more successful. Many have studied the optimal, the most effective
combination and there have been several proposals for it. Weaker readers do not use
such strategies that characterize proficient readers. Learners that lack self-regulation
need assistance. It is the role and responsibility of the teacher to help children choose
and apply a technique that fits their learning styles and competencies, in order to attain
optimal success in learning.
Keywords: motivation, attention, learning styles, self-regulated learning, active reading,
basic learning strategies, complex learning strategies
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1. Bevezetés
A hatékony tanulás elengedhetetlen alapja, feltétele a belső motiváció. A
megtanulandó tananyag tartalma és a személyes érdeklődési kör sokszor nem áll
egymással összhangban. A belső motiváció kialakulása tehát valójában nem azon
múlik, hogy a tanuló képes-e befolyásolni önmagát. A tanulásra való eltökéltség, a
tanulási tevékenység, aktivitás megindítása, a feladatok megértése, az ismeretek
különböző helyzetekben való alkalmazása fontos feltétele a sikeres tanulásnak. A sikert
pedig a tanuló kompetenciájának, önbizalmának, motivációjának együttes fejlesztése
adja meg. Ezért azt vizsgáljuk, hogy az iskolai életben milyen feltételei, lehetőségei,
módjai vannak a tanulás iránti motiváció kialakításának és fenntartásának.
Az utóbbi években paradigmaváltás zajlott le a motiváció értelmezésében. A
motiválásnak kis jelentőséget tulajdonító pedagógusok gyors és látványos
eredményekre törekedve – a motiválást és a motivációt öncélú, felesleges időtöltésnek
tartották. Természetesen ez nem így van.
Ahhoz, hogy a gyerekek figyelmét megszervezzük az órán, feltétlenül szükséges,
hogy az óra tartalmas legyen, felkeltse a gyerekek tudásvágyát, a tananyag
kapcsolatban legyen az élettel. A jó óra összeszedetté teszi a gyerekeket, nemcsak
azért, mert érdekli őket a tananyag, hanem annak a megelégedettségnek a
következtében is, amit a szerzett ismeretek nyomán éreznek.
Az érdeklődést azonban a tananyag tartalmával felkelteni nem könnyű. Ehhez a
pedagógusnak pontosan át kell gondolnia az óra metodikáját. Csak az igen komoly
felkészülés biztosítja a tanuló szükséges figyelmét. Itt jelentősége van az anyag
kiválasztásának, az óraterv helyes összeállításának, kidolgozásának, az idő célszerű
kihasználásának, a tananyag átadási módjának stb. (Oroszlány 2010).
2. A tanulási stílusok és a motiváció
Az oktatási-nevelési munka során a gyerekek tanulási és intelligenciatípusának
meghatározása és annak megfelelő tanítása alapvető fontosságú a tanulás
hatékonysága és a fokozottabb motiválás céljából (Dryden–Vos 2004). A pedagógusok
többféleképpen használhatják fel a tanulási stílusok ismeretét. Például arra
koncentrálnak, hogy a tanulók ismerjék meg önmagukat, vagy olyan tervet és
módszertani eljárásokat alakítanak ki, amelyek összhangban állnak a tanulási
stílusukkal. Természetesen a tanárnak többféle tanulási stílusmodellel kell
megismerkednie.
A vizuális tanulók akkor sajátítják el az információt a leghatékonyabban, ha látják
azt, amit tanulnak (pl. olvasás, írás, megfigyelés útján). Az auditív tanulóknak hallaniuk
kell az információt, mert ez segíti őket a tanulásban (pl. a szóbeli előadás és a
magyarázat). A kinesztéziás vagy taktilis tanulók úgy sajátítják el leginkább a
tananyagot, ha tárgyakkal vagy anyagokkal manipulálhatnak (pl. érintéssel, mozgással)
(Heacox 2006).
Enwistle három fő tanulási stílust (orientációt) különített el: mélyrehatolót (a
dolgok mélyebb megismerésére koncentrálót), reprodukálót (a kudarc elkerülésére
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törekvőt, az önálló érdeklődést nélkülözőt) és szervezettet (eredményekre koncentráló
követelményteljesítőt, önértékalapú kitartó erőfeszítést tevőt) (Tóth 2006).
Gregorc úgy kapcsolja össze ezeket a szellemi minőségeket, hogy négy külön
stílust alkossanak, amelyeket a következőképpen nevez: konkrét következtető (KK),
elvont következtető (EK), konkrét rendszertelen (KR) és elvont rendszertelen (ER).
Gregorc azt bizonygatja, hogy mindenki rendelkezik mind a négy stílus elemeivel, de
általában eltérő arányban.
(1) A konkrét következtető (KK) elmestílussal rendelkező tanulók rendszerezett
gyakorlati tevékenység során tanulnak legjobban. Élvezik a gyakorlati tanulást, a
lépésről lépésre történő tanulást, mint amilyen például a számítógépes program
követése, a modellkészítést egy utasítássorból, a rövid feladatokból álló munkalap
kitöltését, a kézikönyv alapján való munkavégzést stb.
(2) Az elvont következtető (EK) elmestílus meghatározottságú tanulók
rendszerezett tudományos kutatásból tanulnak a legtöbbet. Szeretik, ha rávezetik őket
arra, hogy meglássák az eszmék közötti kapcsolatot, az adott szituáció okát, a fogalom
mögötti elméletet. Kedvelik a magányos munkát, az áttekinthető munkalapokat, a
logikus és részletes feladatokat (pl. „a hiányzó láncszem megtalálása‖, „a kulcsszavak
megtalálása‖ vagy az „X és Y összehasonlítása‖).
(3) Az elvont rendszertelen (ER) elmestílus meghatározottságú tanulók a
szervezetlen csoportmunkával tanulják a legtöbbet, melynek során beszélhetnek,
ötletbörzét tarthatnak stb.
(4) A konkrét rendszertelen (KR) elmestílus meghatározottságú diákok a nyitott
gyakorlati munkától kapnak szárnyakat, amikor maguk dolgozhatják ki saját
módszerüket és időbeosztásukat (Ginnis 2007).
„Az intelligenciával foglalkozó számos szakirodalom szerint az emberi IQ a
személyiség összetett tevékenysége [...], amelyet nem lehet csupán a logikaimatematikai, a verbális-nyelvi és a térbeli képességek vizsgálatával feltérképezni. A
mentális képességeket mérő tesztek számos egyéb tényezőt figyelmen kívül hagynak,
amelyek bizonyítottan összefüggnek az intelligenciával. Ilyen »a kreativitás és a
bölcsesség is« [...] A fentebb leírtak alapján elmondható, hogy nem lehet olyan
intelligencia tesztet alkotni, amely önmagában mérné vagy jelezhetné az ember
intelligenciáját‖ (Kovács 2011).
Hasznos módja tanulóink megismerésének a Howard Gardner szerinti
többszörös intelligencia modell, ugyanis minden ember többféle, szám szerint nyolcféle
(verbális-nyelvi, matematikai-logikai, térbeli, zenei, testi-kinesztéziás, interperszonális,
intraperszonális és környezeti) intelligenciával rendelkezik. Gardner elmélete
hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy változatosabbá tegyük módszereinket és
tervezett projektjeinket. A diákok hatékonyabban tanulnak és teljesítenek, ha saját
erősségeiket mozgósítják. S ezzel egyidőben munkájuk során motiváltabbá is válnak
(Dryden–Vos 2004).

533

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

3. A metakogníció, az önszabályozás és a stratégia
A helyes gondolkodást és tanulást a metakognitív irányítás jellemzi. A jó
metakognitív készségekkel rendelkező „metatanulókra‖ az jellemző, hogy saját
ellenőrzésük alatt tartják a gondolkodásukat, előre látják a dolgokat, és számba veszik
a következményeket. Tudják, hogy mely stratégiák segítenek a gondolkodásban. Ezek
között szerepel pl. a koncentrálás szükségessége vagy az, hogy tudják mi mással
próbálkozzanak, ha elakadnak. Gondolkodnak a saját gondolkodásukról, és hatékonyan
használják a stratégiákat (Fisher 2007).
„A kognitív és a motivációs stratégia együttesen jelenti az egyénnek önmagáról,
a különböző feladatokról, valamint az alkalmazandó ösztönzésekről való tudását. A
kognitív stratégia körébe mindaz a tudás tartozik, mely lehetővé teszi az elsajátított
ismeretek hatékony adaptálását új szituációkban. Vagyis a tanulók azon képessége,
amellyel a megtanult ismereteket transzferálni tudják a leghétköznapibb
feladathelyzetekre is‖ (Réthy 2003b: 230). Ez a folyamat magában foglalja a szelektív
figyelmet, az információk aktivizálását, lokalizációját, az ismeretek felidézését,
szükséges kiegészítését, a dekódolást, az elaborációt, a strukturálást, a kérdezést, a
szabályok felidézését, alkalmazását, a javítást, az újraalkalmazást, az új
törvényszerűségek utáni keresgélést, az ismeretek önálló felhasználását.
A tanítási módszerek közül számos eljárás fektet különös hangsúlyt a gyerekek
tudására vonatkozó tudásra, a kognitív folyamatok kivetítésére, monitorozására, a
hangos gondolkodásra.
Flavell és Wellman olvasatában a metakogníció (a gondolkodásról való
gondolkodás) szűkebben az információfeldolgozásról, információtárolásról, előhívásról,
alkalmazásról szóló legfontosabb tudnivalókat jelenti. „A metakogníció függ az
érzékenységtől az információk elraktározása és előhívása terén, a tudás terjedelmétől a
gondolkodás és a verbalitás terén, a memória, szervezés, csoportosítás, kategorizálás,
elaboráció fejlettségi szintjétől. A metakogníció jelenti a magasabb rendű
kontrollfolyamatokat, amelyeket a problémamegoldáshoz, a döntéshozatalhoz és a
végrehajtáshoz alkalmazunk [...]‖ (Réthy 2003b: 232).
Zimmerman nyomán mondhatjuk, hogy az utóbbi években egyre gyakrabban
jelent meg a nemzetközi szakirodalomban az önszabályozott tanulás mellett egy másik
szóhasználat is – self-regulation of learning, vagy self-regulation during learning – a
tanulás önszabályozása, önszabályozás a tanulási folyamatban, amely kifejezések
sokkal inkább hangsúlyozzák az önszabályozó képesség tanulásban kiaknázott
szerepét (Zimmerman 2008).
„Az önszabályozás legfontosabb fázisai (komponensei) a célok, kritériumok
megállapítása, a folyamatos nyomon követés, illetve a visszacsatolás, reflexiók
megfogalmazása. A célok hierarchikus rendszerben, egymással cél-hálózatokat
képezve jönnek létre, és a célhierarchia legfelsőbb szintjén az önmegvalósítás célja áll‖
(Molnár 2009: 360–361). Az önszabályozás mozzanatai a következő módon kerülnek
egymással kölcsönhatásba: 1. a célok tervezése és megfogalmazása; 2. a végrehajtó
stratégiák kidolgozása és monitorizálása; 3. a végcél, a követelmények monitorizáló
stratégiája; 4. az önértékelés monitorizálása‖ (Réthy 2003a: 48).
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Az önszabályozó tanulás Schunk és Zimmerman szerint olyan komplex
gondolkodási, érzelmi, akarati és cselekvési önfejlesztő képesség, amely minden
esetben szisztematikusan a saját cél elérésére irányítja a tanulási képességeket. A
megismerés (kogníció) és az aktuális viselkedés szabályozására irányul és a kitűzött
cél vetületében állandó figyelemmel (monitorozással) és kontrollal kíséri a külső és
belső körülmények változását, miközben ennek függvényében a tevékenységet is
módosíthatja (Zimmerman 2008).
Hogyan érhető el, hogy a beérkező információ mentálisan reprezentált,
szervezett, strukturált legyen, azaz valódi tudás alakuljon ki az egyszerű
szövegmondásra törekvő, kevéssé mobilizálható ismeretanyagok tárolása helyett?
Ezekre a kérdésekre keresik a megoldásokat a tanulásmódszertan kutatói, és a
következő fogalmi konstruktumok köré csoportosulnak a kutatási eredmények: a
tanulási stratégiák, a tanulási stílusok, valamint a tanulási technikák. A gyakorló
pedagógusok számára mindez lényeges útjelző és módszertani iránymutató lehet, az
oktatás mindennapjaira vonatkozólag.
A tanulási stratégiákat úgy tekintjük, mint a tanulásra vonatkozó tervek,
elhatározások rendszerét, amelyek meghatározott célra irányulnak, bizonyos tartósság
és elrendezés jellemzi őket. Jellemzőjük ugyanakkor az adaptivitás és variabilitás, az
információgyűjtés, feldolgozás, tárolás és előhívás terén. A stratégiát a tanulónak kell
végrehajtani. Hogy milyen tanulási stratégiát alkalmaz, az eredhet az oktatási
gyakorlatból, a pedagógustól, a tanuló korábbi kedvező tapasztalatain alapuló
öninstrukciójából egyaránt (Lappints 2002). Sok tanuló nem alkalmaz a tanulásához
stratégiát, vagy nincs tudatában, hogy miért tanul úgy ahogy. Ez esetben a tanulás
lehet szándékos, de nem tudatos.
Balogh László és Vitális Emese olvasatában a tananyag elsajátításának
megvalósításához kell segítséget adnia a pedagógusnak. Az iskolai oktatás akkor lesz
a leghatékonyabb, ha a tanító tisztában van a tanulás törvényszerűségeivel, és képes a
tanulókban a megfelelő tanulási módszereket kialakítani. Ugyanakkor a tanulási
stratégiák használatára nem mindig van egyformán szükség. Ha a tananyag jól
szervezett és könnyen befogadható, kevesebb stratégia birtokában is elérhető a jó
eredmény. Ez arra is felhívja a figyelmet, hogy nagyon kell figyelni a tananyag
összeállításánál a rendszerezettségre és az ismeretek egymásra épülésére. Ezt
másképpen úgy is mondhatjuk, hogy a tudásanyag szerkezete és a kognitív folyamatok
kölcsönhatásban vannak (Balogh 2006).
Tudatosítanunk kell tanulóinkban, hogy gondolkodva tanuljanak: ne
mechanikusan, hanem értelmesen, folyamatosan elemezve. Keressük meg a
leghatékonyabb tanulási stratégiánkat. Alkalmazzuk a bevésést segítő eljárásokat: a
kiemelést, az aláhúzást, a kulcsszavak kiírását, a jegyzetelést, a vázlatkészítést, a
leglényegesebb kifejezések, terminológiák értelmezését stb.
Az egyik felosztás szerint primer és szekunder stratégiák különíthetők el. A primer
stratégia vonatkozik az információfeldolgozásra, az elsajátítandó tartalom teljes tanulási
folyamatára. A szekunder (támogató) stratégia ugyanakkor a tanulás kedvező
feltételeinek a megteremtésére vonatkozó terv (Lappints 2002).
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4. Az elemi és összetett tanulási stratégiák
Az elemi tanulási stratégiák olyan alapvető, egyéni stratégiák, amelyekből
összetett stratégiák építhetők fel, például: a megtanulandó szöveg hangos, majd hang
nélküli olvasása; az olvasott szöveg elmondása (az olvasott szöveg
mondatszerkezetének megtartásával; az egyes részek átfogalmazásával, vagyis
parafrazeálásával; az olvasott vagy elmondott anyag szövegbeli támpontok nélküli
néma átismétlésével); más személynek való elmondás; magnófelvétel készítése és
visszajátszása az elolvasott vagy elmondott szövegről; beszélgetés a tanult
ismeretekről (Kovácsné 2003).
Ugyanakkor Szitó Imre olvasatában a következő lépések segíthetik a hatékony
tanulást:
(1) előzetes áttekintés a cím, az alcímek, a főbb bekezdések, valamint a
fejezetrész rövid összefoglalója alapján;
(2) ismeretlen szavak, kifejezések meghatározása (a szövegkörnyezet, ill. az
ismeretlen szót tartalmazó mondat részletesebb elemzése, felbontása alapján; a
tankönyvben korábban tárgyalt fejezetrészek felelevenítésével; szótárak, lexikonok,
kisegítő könyvek felhasználásával);
(3) a lényegesebb részek aláhúzása, megjelölése kiemelés céljából;
(4) parafrazeálás (átfogalmazás), a tanultak saját szavakkal történő elmondása
és
(5) utólagos áttekintés az aláhúzások, valamint a saját jegyzet vagy tanári vázlat
alapján (Szitó 2005).
A Balogh László által ajánlott elemi tanulási stratégiák pedig az alábbiak:
(1) kérdések felvetése az anyaggal kapcsolatban, azok megválaszolása;
(2) a fogalmak közötti kapcsolatok megkeresése és rögzítése (az alá- és
fölérendeltségi, mellérendeltségi, ok-okozati viszonyok, ellentétes fogalmak jelölése);
(3) ábrák, grafikonok, modellek készítése;
(4) ábrák, grafikonok, modellek tanulmányozása és értelmezése;
(5) összefoglalás, általánosítás (lényeges mozzanatok kiemelése)
(6) a tananyag elmondása jegyzet vagy vázlat alapján (Balogh 2006).
A sok-sok elemi stratégia egy hatalmas mozaik elemeiként összerakva,
összeadódva segítheti a hatékony, eredményes tanulás folyamatát. Tudatos, megfelelő
kombinációban történő alkalmazásuk során az aktív tanulás kitűnő eszközeivé
válhatnak.
Az aktív tanulás fontos jellemzője meglévő tudásunk, információink mozgósítása,
felszínre hozása meditáció keretében. Olvasás előtt és közben kérdéseket fogalmazunk
meg a tárggyal kapcsolatban. Az igazi jó olvasás hasonló a társalgáshoz, mely
kétoldalú, kölcsönös kapcsolat, melynek megteremtését elsődlegesen az állandó
kérdezés segíti. Ez az aktív együtt-, illetve előregondolkodás elsősorban az érdeklődést
tartja ébren és a figyelem összpontosítását segíti elő. Ez a figyelem teszi lehetővé az
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ismeretek megbízható bevésését, amitől az emlékezésnek, illetve az ezt követő két
mozzanatnak, a megőrzésnek és a felidézésnek a pontossága, teljessége függ
(Oroszlány 2010).
Aki aktívan olvas, annak a tudása alkalmazható lesz, mert nem kell azon
fáradoznia, hogy az olvasottakat beillessze meglévő ismereteinek rendszerébe, hiszen
eleve beilleszthető információt keresett. Ugyanakkor az aktív olvasó elaborációs
(feldolgozó) képessége magasan meghaladja a passzív olvasókét. Mindez hatékony és
rugalmas gondolkodást eredményez, amelynek birtokában a tudását képes lesz
transzponálni bármikor, bárhová.
Az aktív olvasás során az ember céljának megfelelően válogatja meg az
elolvasandó anyagot, dönt az elsajátítás mélységéről, s döntése függvényében
választhatja meg – tudatosan – az olvasási technikát, az olvasás sebességét. „Az aktív
olvasás hatékonyabb, gazdaságosabb, nagyobb megértést biztosító, bár nagyobb
koncentrációt igénylő módszer. Az olvasásra fordított idő azonban összességében
kevesebb lesz, mint amit ugyanannak a szövegnek a »hagyományos« feldolgozására,
megértésére fordítanánk. Az aktív olvasás módszeréhez hozzátartozik, hogy többször,
ám a szokásostól eltérően, felületesebben kell átnézni a szöveget‖ (Deli–Buda 2007:
77).
Többféle olvasási mód létezik. Az olvasás célja és sebessége alapján
beszélhetünk betűolvasásról, meditatív olvasásról, tanulmányozó vagy elemző
olvasásról, szórakoztató olvasásról, tájékozódó olvasásról (skimming) stb. (Oroszlány
2010). A gyakorlott olvasó különféle céllal és ezeknek megfelelően különféle módon
olvas. Az olvasás célját tekintve Gósy Mária a következő csoportokat különíti el azzal a
kiegészítéssel, hogy egy adott helyzetben akár többféle céllal is olvashatunk, azaz az
aktuális célok is váltakozhatnak: ismeretszerző, tanulási célú (analitikus, intenzív),
élményszerző (extenzív, szabadidő-olvasás), kereső (scanning), áttekintő (skimming),
feladatazonosító, javító/ellenőrző, korrektúraolvasásról stb. Noha az olvasás alapvető
stratégiája a különböző helyzetekben változatlan, az eltérő célok, a motiváció,
nemegyszer maga a helyzet is kisebb-nagyobb mértékben módosítják az olvasási
folyamatot (Gósy 2005).
A dinamikus olvasás esetében emeljük ki azt a paradoxont, hogy a gyorsabb
olvasás a jobb megértést is elősegíti. A gyorsaságra való törekvés növeli a
koncentrációt, összeszedettséget kíván, megváltoztatja a szöveghez való viszonyunkat.
Az aktív magatartás már önmagában többet ígér, mint a passzív, unatkozó hozzáállás
(Oroszlány 2005). Olyan viszonyt jelent az olvasott tananyaghoz, amely lehetővé teszi
annak teljes fölfogását a lehető legrövidebb idő alatt.
Egy adott szöveg feldolgozásakor az alábbi algoritmust kell követnünk:
(1) Címmeditáció (tanítványainkkal közösen), mely valódi partnerré teszi az
olvasót a szöveg szerzőjével való szellemi kapcsolatban. Előre elképzeljük a tartalmát,
problémává tesszük a magunk számára a szóban forgó kérdéskört. (Valamiféle
elképzeléssel közeledünk a szöveghez.) Így biztosan nem maradunk kívül az
olvasottakon.
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(2) Skimming (három perces futólagos olvasás). Nem szó szerint olvassuk el a
szöveget, hanem csak „átfutjuk‖ a sorokat, azaz szavakat, szókapcsolatokat, egy-egy
mondatot mintegy kiragadva olvasunk el. Ekkor a szöveg globális tartalmáról
tájékozódunk. A ráfordított idő az olvasás céljától függően változhat.
(3) Az áttanulmányozás, a tényleges átolvasás teljes figyelemmel, aktív
érdeklődéssel, kérdéseket felvetve, a lényegre összpontosítva, a gondolatokat követve.
(4) Kivonat (rövid, tömör, lényegre törő, kerek mondatokban fogalmazott
összegzés) készítése (Oroszlány 2010).
Az áttekintő olvasás gyakorlásakor először egy rendkívül érdekes
ismeretterjesztő cikket adhatunk tanítványaink kezébe. Először megnézik a képeket –
ha vannak –, s elolvassák ezek feliratait. A képek igencsak informatívak! Ezt követően
minden bekezdésnek elolvassák az elejét és a legvégét, ez egy-két mondatot jelent.
Áttekintik a szöveget. A második átnézésnél belenéznek a bekezdések belsejébe is, és
harmadszor végzik a teljes olvasást. Itt már át fogják ugrani az ismert részeket,
ennélfogva a harmadik átnézés felgyorsul. Óhatatlanul is keresik a választ a cikkel
kapcsolatban felmerült kérdéseikre. Negyedszerre összegző olvasással tekintik át a
szöveget. Ezután bizonyosodunk meg arról, hogy mindenki érti és hozzávetőlegesen
tudja is, miről szól a cikk. Vagyis: szóban ismertetik a cikk lényegét (Deli–Buda 2007).
A következő fázisban az írásos anyagokból történő tanulás alkalmával
elengedhetetlen az információ redukálása. Az információcsökkentés valamennyi
technikája annak mélyreható feldolgozását eredményezi. Brown és Day az
összefoglalók kialakításában:
(1) elhagyják a terjengős részleteket vagy a magától értetődő összefüggéseket;
(2) a sajátosan egyedi tartalmakat általánosabb összefüggésekkel helyettesítik;
(3) a szövegből kiválogatják a fölérendelt fogalmakat;
(4) maguk is fogalmaznak fölérendelt fogalmakat (pl. címsorok formájában).
Amikorra sikerül a megtanulandó szöveget értelmes mértékben csökkentenünk,
egy sor feldolgozási folyamaton túl is vagyunk. Ezt a tudásanyagot most már akár meg
is szilárdíthatjuk elaboratív (feldolgozási) technikákkal, ami lehet a legfontosabb
gondolatoknak egy hierarchikus felidézési modellben történő ábrázolása, lehet vizuális
megjelenítés, egy történetbe való beépítésük, lehet hívószórendszer alkalmazása,
példák kidolgozása, a gyakorlati alkalmazhatóságot illető kipróbálásuk stb. (Metzig–
Schuster 2008).
Az elemi tanulási stratégiák megfelelő ötvözésével még eredményesebbé
tehetjük az ismeretszerzés folyamatát. Ezek a tanulási stratégiák segítik az ismeretek
tárolását, a közöttük levő kapcsolatok kiépítését, az ismeretanyag rendszerezését, az
ismeretek felidézését és hatékonyabb alkalmazását (Kovácsné 2003). Az elemi tanulási
technikákból sajátos rendszert alkotva jönnek létre a komplex tanulási stratégiák. Sokan
kutatták, hogy ezek kapcsolódása milyen optimális elrendeződésben a leghatékonyabb,
s ennek nyomán több javaslat is született a hatékony módszeregyüttesre.
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„E. P. Robinson SQ3R képlettel írta le hatékony tanulási módszerét: S=survey
(felmérés), Q=question (kérdés), R=read (olvasás), R=recite (felsorolás), R=review
(felülvizsgálat) fogalmakra utalva (Deli–Buda 2007). Később az SQ4R néven ismert
technika leírása Thomas és Robinson nevéhez fűződik. A nevét elemei kezdőbetűjéről
kapta:
(1) Scan (letapogatás, előzetes áttekintés) – egy intellektuális háló, összkép
kialakítása.
(2) Query (kérdések alkotása). A passzív olvasóból aktív olvasóvá válást segíti
elő, ugyanakkor elővételezi azt a kommunikációs módot, amivel a tanuláskor fog
találkozni.
(3) Read (elolvasás) – aktív olvasás, a megfogalmazott kérdésekre válasz
keresése.
(4) Reflect (az olvasott információk átgondolása) – az olvasott információk
összekapcsolása korábbi ismereteinkkel.
(5) Recite (felidézés) – a korábban megfogalmazott kérdések megfogalmazása,
az emlékezetre támaszkodva.
(6) Review (ismétlő áttekintés) hatékonyabb rögzítés, a lényeges elemek újbóli
áttekintése (Balogh 2006).
Több fokozatban, különböző hosszúságú szövegeken és nehézségű tartalommal
(pl. természettudományi, irodalmi tárgyú szövegeken) tanítsuk az SQ4R stratégiát.
Eközben a következőket kell szem előtt tartanunk:
(1) Olvasás közben mindenképpen érdemes alkalmaznunk az aláhúzást. (A
kiscsoportok vitassák meg, hasonlítsák össze, mely aláhúzott szövegrészeket tartják
fontosnak, továbbá milyen kulcsfogalmakat részesítenek előnyben.)
(2) A fogalmak leképezéséhez használjunk különböző diagramokat, a teljes
szöveg vagy a szöveg egyes részeinek feldolgozására ábra formájában, attól függően,
hogy a szöveget milyen mélységben kívánjuk feldolgozni. Lehetőleg minél kevesebb
diagrammal minél több információ elrendezését kell megvalósítanunk.
(3) Gyakoroltassuk szóban és írásban a parafrazeálást, vagyis az összetett
mondatok egyszerűbbé alakítását, ill. több mondat egyetlen rövidebb mondattá történő
átstrukturálását.
(4) Tegyük lehetővé, hogy a tanulók gyakorolják a kulcsfogalmak definiálását,
összefoglalók készítését, ismeretlen szavaknál a segédeszközök használatát. Hasznos,
ha a párokban vagy kisebb csoportokban dolgozó tanulók a korábban egyénileg
készített munkát most párban, csoportban próbálják kidolgozni. Ilyenkor arra kell
törekedni, hogy a társtól származó információk hatására módosuljon az egyénileg már
kidolgozott kulcsfogalom, ill. összefoglaló változat (Szitó 2005).
A Mező-féle IPOO-modell az input (információgyűjtés) és az output (információ
alkalmazása, felhasználása) alapján alacsony hatásfokú, reproduktív és produktív
tanulást különböztet meg. Ha a tanulás IPOO-modellje alapján a tanulást információkkal
539

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

való műveletek folyamatának tekintjük, akkor ez azt is jelenti, hogy az
információkezelés következő fázisait kell végigjárnunk (alkalmanként vissza-visszatérve
a korábbi fázishoz): információgyűjtés (input); információfeldolgozás (process);
információ alkalmazás, felhasználás (output) és az előzőek hatásfokát meghatározó
tanulásszervezés (organizáció) (Ceglédi 2009).
A tanulás ezek szerint definiálható az információkezelés fázisainak
eredményeként. A különböző fázisokban nyújtott teljesítmény erősítheti vagy
gyengítheti egymás hatását. Az oktatás-nevelés folyamán előforduló szituációk a
következők: 1. Input>Output; 2. Input=Output; 3. Input<Output. A harmadik esetben
beszélhetünk produktív vagy alkotó tanulásról. Ennek eredménye az, hogy az
információk kreatív gyűjtése, feldolgozása és alkalmazása révén felborul a tanulás
bemeneti (input) és kimeneti (output) fázisának egyensúlya, és sokkal többet fog tudni a
gyermek a tanulást követően, mint amennyi információt felvett (Mező–Mező 2005).
A Block, B. Gambrell és Pressley szerkesztésében megjelenő összegző jellegű
műben több stratégiáról adnak számot. Többek között a SIS-módszer: Sensory Imaging
Strategy (érzékszervi képek alkotása), az STPG-módszer (set two literacy goals =
állítsunk fel két célt a szöveg olvasása előtt) és a Young-féle IEPG-módszer (imagine,
elaborate, predict, confirm = képzeld el, fejtsd ki, találd ki/jósold meg, mi következik,
erősítsd meg vagy alakítsd át a jóslatod) elemeit ismertetik. Ugyanakkor a guided
reading lesson lépései pedig a következők: bevezetés a szövegbe; a szöveg olvasása;
a szöveg megvitatása és revíziója; az olvasási folyamatra irányuló stratégiák tanítása; a
szövegjelentés kiterjesztése (lehetőség); munka a szavakkal (lehetőség) (Block–
Johnson 2002).
Dansereau és munkatársai a MURDER program hat stratégikus lépését különítik el:
(1) Hangulatteremtés (mood), két komplex területre összpontosítva: a
célkitűzésekre és az időbeosztásra, valamint a figyelem összpontosítására.
(2) Megértés (understanding) – a homályos részek megjelölése, rákeresés a
szinonimákra, a szövegkörnyezet elemzése, más információforrások felhasználása.
(3) Visszahívás (recalling) – az anyag tárolása megfelelő módon (parafrazeálás,
hálóalkotás, kulcsfogalmak elemzése által).
(4) „Emésztés‖ vagy feldolgozás (digest) – a homályos részek feldolgozása.
(5) Kiterjesztés (expanding) – a tanulók bátorítása önkikérdezésre.
(6) Áttekintés – ismétlés (reviewing) – az információk visszahívása ellenőrzés és
javítás céljából (Szitó 2005).
A vita, amely az ismeretek beszéd általi „mozgósítása‖, szintén hatékony
gondolkodási és tanulási stratégiát jelenthet. A vita olyan együttműködésen alapuló
tanulási tevékenység, amely egyrészt a saját álláspont melletti érvelésnek, másrészt
más álláspontok figyelmes meghallgatásának: a mérlegelésnek, az empátiának és a
toleranciának a képességét alakíthatja ki a résztvevőkben. Vita közben olyan fontos
készségek is fejlődnek, mint az együttműködés, a problémamegoldás vagy a
konszenzusra való hajlam (Pethőné 2005).
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A foglalkozás során két tanuló vagy két csoport azt a feladatot kapja, hogy a
tanár és társaik jelenlétében valamely ellentétes véleményeket kiváltó témával
kapcsolatban ismertessék a pro és kontra álláspontot. A tanulók az álláspontok és viták
módszerének alkalmazása során nem csupán azt tanulják meg, hogyan lehet
konfliktusokat feloldani, hanem azt is, hogy a konfliktust úgy tekintsék, mint lehetőséget
a további fejlődésben (Roeders–Gefferth 2007).
Almasi a peer led discussion-t, az egyenrangú beszélgetés módszerét dolgozta
ki, a magasabb szintű vitakészség kialakítása érdekében (Almasi 2003). „Az olvasási
stratégiák tanítása a Csíkos Csaba által bemutatott fejlesztő programban a Janice
Almasi által integrált modellre, szemléletre épül, amely megkülönböztet
szöveganticipációs (‗text anticipation‘), szövegkezelő (‗maintance‘) és javító (‗fix up‘)
stratégiákat. A gyakorlatban nagyon sok felosztása létezik az olvasási stratégiáknak, de
a legtöbb az olvasás előtti, alatti és utáni kategóriákba sorolja ezeket (Csíkos 2007).
A leghatékonyabb stratégiák Keene és Zimmerman szerint: az előzetes tudás
aktiválása; az információk rangsorolása; a szöveg és a szerző kérdezése; különböző
érzékszervi képek előhívása; következtetés levonása; szintetizálás és javító stratégiák
használata (Keene–Zimmerman 2007).
5. Befejezés
A jó stratégiaalkalmazók tudatában vannak azoknak a folyamatoknak,
eljárásoknak, amelyeket egy adott feladat vagy stratégia sikeres végrehajtása magába
foglal. A gyenge tanulók, gyenge olvasók viszont nem alkalmaznak olyan stratégiákat,
melyek a gyakorlott olvasókra jellemzőek (a szöveg átfutása a szövegösszefüggések
megtalálása érdekében, a szöveg ismételt elolvasása, az információk integrálása,
tervezés, jegyzetelés, következtetés), és nem rendelkeznek megfelelő mennyiségű
előzetes tudással a szövegekről.
Külön segítséget kell nyújtani az önregulációval nem rendelkező tanulók
számára, különösen új tananyaggal szembesülés esetén: az új információk alapos
megértetése; az információ feldolgozása; absztrahálás; konceptualizálás; extrapolálás;
az algoritmikus módszerek elraktározása; az új ismeret gyakorlati szituációban való
alkalmaztatása (negatív indukció); az új probléma megoldatása: a probléma
felismertetése, körülhatárolása, kiemelése a mellékes kontextusokból; munkatervezés,
a probléma analízise, mit tudok, mit nem tudok a megoldásához, előzetes ismeretek
aktivizálása; végül a probléma megoldása.
A gyakorló pedagógus szerepe és felelőssége éppen az, hogy a hatékony
tanulási stratégiák sokszínű tárházából a gyerekek tanulási stílusának és
képességeinek leginkább megfelelőt segítsen kiválasztani és eredményesen
alkalmazni; ismereteik gyarapítása, valamint kompetenciáik fejlesztése érdekében.
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GYAKORLATA
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET ROMOLÓGIA ÉS
NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK, EGYETEMI ADJUNKTUS, A
NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉKI CSOPORT VEZETŐJE
mizafe@gmail.com
COOPERATIVE STRUCTURES ENHANCING LEARNERS’ MOTIVATION IN
EDUCATIONAL PRACTICE
Abstract
Evolving and maintaining of learners‘ motivation can be achieved by
individualized, experience-based and interactive forms of learning. It is indispensable for
teachers to have a wide repertoire of methodology relevant from these approaches as
an organic part of their professional knowledge.
The presented action research examined what kind of changes in attitudes and
practices of the postgraduate students of University of Pécs could be achieved by
learning cooperative structures, the methodology of cooperative learning. The
presupposition of the research was that the usage of different teaching-learning
methods during the postgraduate training program resulted solid and conscious
displacement toward cooperative attitudes.
The evidences of the researches has proven that the experience based, complex
form of teacher training which accepted horizontal learning as a necessary element of
the training was able to achieve changes in attitudes even among those who firstly met
the concept of inclusive education, and the practice of cooperative learning. For those
who were more experienced in the field of cooperative learning emphasized the
importance of the theoretical background of this training process which made them
more conscious in implying these approaches, and practice. Answers which were
accessible by the means of the questionnaire clearly pointed out that cooperative and
experience-based learning creates innovative, effective, and efficient learning
environment at every stage of schooling.
Bevezetés
A tanulói motiváció kialakítása és fenntartása elsősorban a személyre szabott,
sajátélményű és interaktív tanulási formák biztosításával érhető el. Igaz ez minden
korosztály és valamennyi tématerület esetén. A megvalósításához azonban
elengedhetetlen, hogy szerves része legyen a pedagógusok mesterségbeli tudásának
az erre vonatkozó széleskörű módszertani eszköztár.
Az alábbiakbanelsőként egy tanulói motivációt serkentő tanulási formát veszünk
górcső alá: áttekintjük a kooperatív tanulásszervezésre vonatkozó alapvető ismereteket,
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kiemelve a tanulói motivációra gyakorolt hatását. Ezt követőenbemutatunk egy
akciókutatást, amely azt vizsgálta, hogy a Pécsi Tudományegyetemen másoddiplomát
szerző, gyakorló pedagógusok szemléletében és eszköztárában milyen változásokat ért
el a kooperatív tanulásszervezés elsajátítása. A vizsgálat előfeltevése az volt, hogy az
elsajátítás során használt többféle képzési forma, köztük a kooperatív
tanulásszervezés, tartós és tudatos elmozdulást eredményez majd a kooperativitás
szemléleteés gyakorlati alkalmazásafelé.
A kooperatív tanulásszervezés elmélete
A kooperativitás iskolai megjelenésének történetisége az 1970-es évekbe nyúlik
vissza, amikorisAmerikában megszűnt a faji alapon történő elkülönítés, és egyszer csak
azzal a helyzettel találták szemben magukat a pedagógusok, hogy az addig homogén
iskolai osztályokban használt módszereik nem alkalmasak a kialakult heterogén
csoportok tanulási folyamatainak szervezésére. A példánk a Texas megyei Austint
idézi, ahol a deszegregációnak köszönhetően fehér, afro-amerikai és hispán fiatalok
első alkalommal kerültek közös osztálytermekbe (Aronson1978; 2009). Néhány héten
belül a különböző faji csoportok közötti állandó gyanakvás, félelem és bizalmatlanság
rosszindulattal fűtött hangulatot teremtett az iskolákban. Az egész városban
megindultak a harcok az iskolaudvarokon. A helyi oktatási felelős ekkor meghívta Elliot
Aronsonszociálpszichológust, aki tanítványaival együtt azt vizsgálta, mit lehetne tenni
annak érdekében, hogy a gyerekek „kijöjjenek‖ egymással. A kutatók elsőként
osztálytermi megfigyeléseket végeztek, és így írtak le lépésenként egy tipikus
osztálymunkát:
A tanár áll az osztályterem közepén, felteszi a témával kapcsolatos kérdéseit, és
várja, hogy a diákok jelezzék, szólni kívánnak. Általában 6–10 gyerek jelentkezik,
nyújtózkodik, és próbálja magára felhívni a tanár figyelmét. Eközben a többi diák
csendben ül, lesüti a szemét, és abban reménykedik, hogy nem szólítják fel. Ha a tanár
egy jelentkező diákot szólít, jól látható a csalódottság a többi jelentkező diák arcán. Ha
a felszólított diák jó választ ad, a tanár mosolyog, megdicséri, majd felteszi a következő
kérdést. Ezzel egy időben mindazok, akik nem tudták a választ, megkönnyebbülten
felsóhajtanak. Megmenekültek. Ez az osztálymunka talán nem hangzik ismeretlenül
hazai iskoláink pedagógiai gyakorlatában sem. De nézzük, hogy a texasi egyetem
kutatói néhány hetes osztálytermi megfigyelés után milyen következtetéseket vontak le
a látottakból (Aronson 1978). Legfontosabb megállapításuk, hogy az osztálytermen
kívül tapasztalható csoportok közti ellenségeskedést az osztálytermen belüli versengés
idézte elő. Minden megfigyelt osztályban a diákok egyénileg dolgoztak – ha dolgoztak –
, és eközben egymás ellen harcoltak a jobb jegyekért. Aronsonékmegoldásként azt
javasolták, hogy az állandósult versengő hangulat fenntartása helyett inkább egy
barátságosabb és együttműködőbb társaság kialakításán kellene fáradozni, mely
jelentősen hatna a tanulási motivációra is. Ebben a szellemben fejlesztették ki a
„mozaik‖(„jigsaw puzzle‖) technikát1, mely a kooperatív tanulásszervezés ma is használt
és egyik legnépszerűbb technikája. Vagyis olyan módon javasolták átalakítani az iskolai
oktatást, melya diákok között pozitív egymásrautaltságot teremt, és amelynek
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következménye a tanulási folyamatba való feltétlen bevonódás és a sajátélményen
keresztül biztosított tanulási motiváció.
De miféle mechanizmusok működnek a tanári szervezéssel megvalósított tanulói
kooperáció során? Erre a kérdésre a kooperatív alapelvek (1. számú ábra) mentén
kapunk választ (Forray–Varga 2011, Arató–Varga2012).
Elsőként emeljük ki az építő és ösztönző egymásrautaltság alapelvét, ahogyan
ezt Aronson is tette. A versengéssel szemben ezesetben a tanulás szervezése során
folyamatos figyelem irányul arra, hogy a tanulói csoportokon belül a diákok személyre
szabott feladatai egymásra épüljenek, és így azok együttműködésre ösztönözzenek.Ha
ez az egymásra épülés nem csak formai, hanem tartalmi szempontból is megvalósul,
tehát valóban mindenkinek a tudására, munkájára szükség van a tanulási folyamat
kivitelezéséhez, sikerességéhez, akkor az egyben építő egymásrautaltság. Ennek az
alapelvnek az érvényesülése tehát azt jelenti, hogy az együttműködés meghatározott
formái ösztönzően, motiválóan hatnaka tevékenységek elvégzésére, és egyúttal csak
úgy lehet elérni valódi eredményt, ha minden résztvevő tevékenysége sikeresen zárul.
Az így tervezett tevékenységsor megvalósítása során minden résztvevő folyamatosan
érzékeli a helyét, szerepét, fontosságát, ésmint a mozaikban,egy elem sem tud egészet
alkotni a többi rész nélkül, ahogy a többi rész sem válik egésszé soha őnélküle. A
személyesség mentén így kialakított egymásra utaltság motiváló erejű minden
résztvevő számára, hiszen senki sem veszik el a tanulási folyamatban, hanem
pótolhatatlan alkotó eleme annak.
Az építő és ösztönző egymásra utaltság másik oldala éppen ezért a tudáshoz
való egyenlő hozzáférés és a tanulási folyamatokban való egyenlő részvétel
biztosítására hívja fel a figyelmet. Az egyenlő részvétel alapelve egy strukturális
eszközökkel kialakított lehetőség arra, hogy a résztvevő bekapcsolódjon a tanulási
folyamatokba és tudásának legjavát használja fel. A tényleges bekapcsolódáshoz
azonban egyidejűleg az egyenlő hozzáférés alapelvét is érvényesíteni kell azzal, hogy
mindenki számára képességei, igényei, elvárásai mentén, vagyis differenciáltan kerül
meghatározásra az egyéni feladat. A személyre szabott feladatrészek motiváló
hatásúak, hiszen elvégzésük biztos sikerrel kecsegtet, és így alkalmasak a
bevonódásmegteremtésére, és így az egyenlő hozzáférés biztosítására.
A részvételt és motivációt erősen befolyásolja, hogy milyen mértékben jelenik
meg a tanuló személyes felelőssége a saját és a csoport tevékenységéért. E
kérdéskörrel foglalkozó alapelv lényege, hogy olyan személyes felelősségvállalási
helyzeteket kell teremteni a kooperatív tanulásszervezéssel, amelyekben a résztvevők
egyénileg és személyre szabottan tudnak vállalni világos és jól körülírt feladatokat. Az
ilyen helyzetek kialakításának legegyszerűbb tanári eszközei a tanulók kooperatív
szerepeinek
ésa
munkájuk
menetét
meghatározó
kooperatív
módszereknek(struktúráknak) tervezett és tudatos használata. Nem szabad azonban
megfeledkezni az ehhez elengedhetetlenül szükséges számonkérési-fejlesztési
helyzetről, amelyet legtöbbször –a hagyományostól eltérő módon –nem a tanár valósít
meg. A személyes felelősséget fenntartó egyéni számonkérés kooperatív eszköze
akiscsoportos nyilvánosság, vagyis az, hogy a tanulók folyamatosan számot adnak
előrehaladásukról (egyéni és személyesen vállalt feladataikról) társaiknak, mivel azok
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pozitív egymásrautaltságban összefüggenek a többiek feladataival. Ez a típusú
„számonkérés‖ nem csak folyamatosságával tér el a tanári „ellenőrzés‖
esetlegességétől, hanem abban is, hogy motiváló és nem frusztráló hatású.
Láthatóan a kiscsoport a kooperáció alapegysége, amely úgy hozható létre, hogy
tervezetten és irányítottan heterogén kisközösségeket alakítunk ki a nagycsoporton
belül. A kisközösségek önálló egységek, de együttműködésben vannak a többi
csoporttal is. A kiscsoportos rendszer egyben megteremti a párhuzamos és mindenkire
kiterjedő interakció alapelvét, vagyis azt a helyzetet, amikor egy időpillanatban a
kiscsoportok párhuzamosan végzik tevékenységeiket és eközben kiscsoportokon belül
interakciók zajlanak. A kiscsoport személyes interakciói garanciái a tanulók
bevonódásának, a motiváció fenntartásának, és annak, hogy a tanulás minden egyes
résztvevőre kiterjedjen.
Összegezve elmondható, hogy a kooperatív alapelvek mentén működő
csoportmunka éppen attól motiváló hatású, hogy a tanári szervezéssel kialakított és
fenntartott tanulási folyamatba bevonás, az interakciós lehetőségek sokasága, valamint
a személyre szabott feladatkiosztás és elvégzésének kiscsoportos nyilvánossága mindmind a sajátélményű tanulást erősítik. Tudnunk kell azt is, hogy a tanulási folyamat
elindításához először a kelmaniértelmezés szerinti szociális befolyásolás külső (hatalmi,
érzelmi azonosulási) szintjeit kell használni, vagyis a tanár tervező-előkészítő és a
tevékenységeket elindító munkája elengedhetetlen (Kelman 1997:225–233). Azonban a
szakszerűen előkészített és minden szempontot figyelembe vevő indítást követően–
amennyiben valóban folyamatosan a kooperatív alapelvek mentén működik a tanulási
folyamat–, akkor a sajátélményű tanuláson keresztül óhatatlanul is egyre inkább a
szociális befolyásolás legerősebb szintje kerül mozgósításra, vagyis a tanuló
internalizálja (belsővé teszi) a tanulásért való személyes felelősséget, fenntartva
afolyamatos motivációt.
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1. számú ábra
A kooperatív tanulásszervezés 4 alapelve

Építő és ösztönző
egymásrautaltság

Párhuzamos és mindenkire
kiterjedő interakció

Egyenlő részvétel és
hozzáférés

Személyes
felelősségvállalás és
egyéni számonkérhetőség

Kooperatív tanulásszervezés a felsőoktatásban
És most térjünk át a kooperáció gyakorlatára! A gyakorlatra, mely megjelenhet az
iskolarendszer bármely fokán – így a felsőoktatásban is. A következőkben bemutatott
vizsgálattal azt szeretnénk igazolni, hogy a tanárképzés részeként megjelenő sokoldalú
tudásszerzési folyamat elmozdulást eredményez a pedagógus mesterség
hagyományos módszereitől a diákok tanulási motivációját és sikerességét nagyban
serkentő korszerű eljárás, a kooperatív tanulásszervezés felé.
A Pécsi Tudományegyetem tanárképzésének egyes tudományterületein évek óta
jelen van az az egymásra épülő és sokféle módszerrel támogatott képzési forma, amely
a tanári kompetenciákat azzal fejleszti, hogy a sokrétű tudományos alapozást gyakorlati
alkalmazással egészíti ki (Varga 2011: 153–163).A most vizsgált posztgraduális
képzésén (kétéves, tanári szakvizsgát adó képzési forma) két olyan egymásra épülő
kurzus valósult meg, amelynek tapasztalatait kérdőíves vizsgálattal összekötve
mutatjuk be a következőkben (2. számú ábra). Az első kurzus a nevelésszociológia
tudományterületének alapjait – előadás formájában – teszi le; fókuszálva a diákok
különbségeinek hátterében álló okokra, illetve a sikeres együttnevelésükhöz szükséges
ismeretekre. Ezt követi az a gyakorlati ismeretek elsajátítását célzó kurzus, mely a
kooperatív tanulásszervezésre vonatkozó tudást sajátélményű és reflektív formában
közvetíti. Ezt a kétféle egyetemi, csoportos, tantermi tanulást kiegészíti az önálló,
terepen végzett gyakorlati tapasztalatszerzés, illetve annak személyes reflexiója. Ennek
során minden résztvevő a saját maga által választott tanulócsoportban és tantárgyban
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tervezi meg és próbálja ki a kooperatív tanulásszervezést, majd készít hozzá egy
részletes, az előzetesen elsajátított ismereteket felhasználó reflexiót. A folyamat teljes
dokumentációja (óraterv, az órához használt segédanyagok, a megvalósításról készített
képek és atanári reflexió) a kurzus közös nyilvános virtuális felületén (PTE CooSpace)
elérhető valamennyi kurzuson résztvevő számára, ezzel biztosítva a kurzus
résztvevőinek kölcsönös és horizontális tanulását. E mellett a dokumentációt a
kurzusvezető tanár is áttekinti, és személyes visszajelzést ad a megvalósító számára.
2. számú ábra
A vizsgált felsőoktatási tanulási folyamat lépései

Terepgyakorlat
• Féléves előadássorozat
nevelésszociológiai
megközelítésben fókuszálva
a tanulói különbségekre
• Kétnapos sajátélményű és
reflexív tanulás a kooperatív
tanulásszervezésről

Egyetemi
ismeretszerzés

• Egy foglalkozás önálló
tervezése kooperatív
tanulásszervezéssel a
közoktatás választott
intézményében
• A tervezett tanóra
megvalósítása
tanulóközösségben

• A megvalósító részletes
elemzése a tanóráról, mely
minden kurzuson résztvevő
számára hozzáférhető
• A kurzusvezető írásos
visszajelzése a tanulási
folyamatról a leadott
dokumentációk alapján

Reflexió

A 2013. tavaszán megvalósult képzési félévben közel száz gyakorló pedagógus
vett részt az előzőekben leírt, egymásra épülő tanulási folyamatban. A folyamat végén –
önkéntes alapon – önkitöltős kérdőívben írták le a kooperatív tanulásszervezéssel
kapcsolatos tapasztalataikat. A kérdőívet a kurzusokon résztvevők 90 %-a (84 fő –17
férfi 70 nő) töltötte ki. A kitöltött kérdőívek alapján vizsgáltuk azt, hogy a sokoldalú
tanulási formát mozgósító felsőoktatási képzés mennyire képes a pedagógus
mesterség megújítására.
Lássunk néhány alapadatot a kérdőív kitöltőiről! Valamennyien gyakorló
pedagógusok és legtöbben több évtizede vannak a pályán. Kétharmaduk 15 évnél
többet tanított már, 40 százalékuk 20 évet is meghaladóan, és csak néhányan
számítanak pályakezdőnek az 5 év alatti tapasztalattal. A képzésre jelentkezésüket
alapvetően az motiválta, hogy gyakorlati tapasztalataikat új ismeretekkel bővítsék, vagy
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ahogyan többen szóban kiemelték, hogy „megújulhassanak a tanári pályán‖. Mindez
természetesen azt is jelenti, hogy az új pedagógiai ismeretekre és eljárásokra nyitott,
fogadó kész tanulóközösségről beszélünk.
A csoport sokszínűségét jellemzi, hogy meglehetősen széles körből érkeztek:
földrajzi és szakmai szempontból egyaránt. A résztvevők fele baranyai, ami nem
meglepő, hiszen az egyetem a megyeszékhelyen található. További hat megyéből
érkezett a résztvevők másik fele: ezek közül Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok
megyéből a legnagyobb arányban (11–17 %). Mindez szintén a motiváltságot jelzi,
hiszen a napi iskolai munka mellett az utazáshoz kötött továbbtanulás nem egyszerű
feladat.
A sokszínűség másik mutatója a résztvevők szakja és az általuk tanított diákok
életkora. Tizenegy százalékuk óvópedagógus, további 10 % gyógypedagógus, kicsivel
kevesebben vannak a tanítók (9 %), és a többségük (70 %) szakos tanár. A szakos
tanárok fele általános iskolában, a másik fele középfokon tanít. A szakos tanárok
nagyobb része 2–3 szakkal rendelkezik. Az összes szakot tekintve közel azonos
arányban vannak a humán tárgyak és a nyelvek (22–23%), és a szakok egynegyede
reál, illetve további 17 % a számítástechnika. A további szakosok sportot,
gyógytestnevelést, művészetet és szakmai tárgyakat oktatnak. Elmondható tehát, hogy
bár a válaszadó csoport számosságát tekintve nem túl nagy (84 fő), azonban jellemzőik
lefedik a közoktatás vertikumát, és csak a tanítási gyakorlatban van eltolódás a régóta
pályán lévő pedagógusok felé.
A következő adatok már a kooperatív tanulásszervezésről nyújtanak információt.
A válaszadók ezzel kapcsolatos ismereteimeglehetősen eltérőek voltak, bár fontos tény,
hogy a megkérdezettek mintegy fele már részt vett ilyen témájú tanfolyamon. A
kooperációval kapcsolatos előismereteiket a válaszadók egy hétfokú skálán értékelték,
ahol az 1 jelenti az „egyáltalán nem‖-et, a 7 pedig a „teljes mértékben‖-t. A
kooperációhoz kötődő tudásukat átlagosan 3,5-re értékelték a skálán a válaszadók, míg
e tanulásszervezéssel kapcsolatos gyakorlati tapasztalataikat 3-ra – mindkettőt elég
nagy szórással és a végpontokon hasonlósággal. Ha jobban megvizsgáljuk az alábbi –
3. számú – ábrán bemutatott százalékos arányát az előzetes tudásnak és gyakorlatnak,
akkor az is szembetűnik, hogy a válaszadók úgy ítélik meg, hogy kicsit többet tudnak a
kooperatív tanulásszervezésről, mint amennyien a napi gyakorlatukban használják –
ami azt jelzi, hogy valami miatt nem feltétlenül tartják érdemesnek az alkalmazásra.
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3. számú ábra
A kooperatív tanulásszervezéssel kapcsolatos előzmények a kérdőív válaszai alapján
előzetes tudás

21,7%
20,5%

előzetes gyakorlat

25,3%
22,9%
20,5%
18,1%

15,7%

15,7%
14,5%

14,5%

6,0%

4,8%

0,0% 0%
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A válaszadók értékelése 1-7-ig terjedő skálán

A résztvevő tanárokon túl gyűjtöttünk információkat azokról a diákokról is, akik
körében a tanultakat kipróbálták a pedagógusok (1. számú táblázat). A kiválasztott
tanulócsoportok, ahol a válaszadók kipróbálták a tudásukat egy kooperatív tanóra
megszervezésével és lebonyolításával szintén sokfélék voltak. A csoportok
átlaglétszáma 17 fő volt (ideális a kooperatív munkához), bár néhány esetben jóval
alacsonyabb létszámú (elsősorban fejlesztő csoportok), illetve mintegy 10 %-ban 25 fő
feletti csoporttal történt a kooperatív foglalkozás megvalósítása. Ahogyan a tanórát
követő pedagógus reflexiókban olvasható volt, törekedtek a tanárok kedvező létszámú
csoport megválasztására a kipróbálás megkönnyítésére.
A kooperatív foglalkozások, tanórák fele normál tanrendű oktatásban, mintegy
harmada tagozatosés nemzetiségi órákon, és egyötöde óvodában, fejlesztő,
gyógypedagógiai csoportban valósult meg. Az intézmény fokát tekintve található óvoda
és iskola egyaránt –alsó tagozattól a középfok végéig. A foglalkozás típusa is sokféle:
majd egyharmad reáltárgy –szemben azzal a közvélekedéssel, hogy ez a munkaforma
nehezen és kevés sikerrel alkalmazható reáltárgyak esetén. De megjelenik a
kooperativitás a sport, a művészet és a szakmai tárgyakban is. Elmondható tehát,
hogya kérdőívekben leírt tapasztalatok széles körből érkeztek nem csak a
pedagógusok, hanem a diákok és a tanórák, foglalkozások szempontjából is.
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1. számú táblázat
A megvalósított kooperatív órák tanulócsoportjainak jellemzői
A csoport típusa
óvoda – főként nagycsoport
fejlesztő, gyógypedagógiai
csoport
normál tanrendű oktatás
tagozat, kéttannyelvű és
nemzetiségi oktatás

Iskolafok és életkor
óvoda(3-6 év)
10 %

10 %
10 %

alsó tagozat(7-10 év)

15 %

50 %

felső tagozat(11-14 év)

40 %

30 %

középfok(15-20 év)

35 %

A foglalkozás típusa
óvoda
8%
fejlesztő,
12 %
gyógypedagógiai
humán
23 %
reál

29 %

nyelv
sport, művészet,
szakmai

21 %
7%

A kérdőív kitöltői a tervezett kooperatív óra megvalósításának sikerességét –
éppúgy, mint az előzetes tudást és tapasztalatot – 7 fokú skálán értékelték. Átlagban
5,6-ot adtak a sikerességre a válaszadók nem túl nagy szórás mellett. Ez magas
pontszámnak mondható, tekintve, hogy a kurzussorozat előtt 3,5 pontos tudással és 3
pontos tapasztalattal kezdtek a kooperatív tanóra tervezésének és megvalósításnak (4.
számú ábra). A sikerességnek az is mutatója, hogy egyes és kettes („egyáltalán nem‖,
illetve „alig sikeres‖) értéket senki nem adott a kooperatív órájának, és most
megjelennek (8,4 %-ban!) a hetes („teljes mértékben‖) értékek is.
4. számú ábra
A kooperatív tanulásszervezéssel kapcsolatos előzmények és a kipróbálás sikerének
összevetése a kérdőívek válaszai alapján
előzetes tudás

előzetes gyakorlat

kipróbálás sikere
56,6%

32,5%
21,7%
20,5%

25,3%
22,9%

15,7%
4,8%
0%

1

3

15,7%
14,5%

4

14,5%
8,4%

6,0%

2,4%

1,2%

0%

2

20,5%
18,1%

0,0% 0%

5

6

7

A válaszadók értékelése 1-7-ig terjedő skálán

A pontozás mellett legalább annyira izgalmas, hogy szövegesen mit írtak le arról,
hogy miért tartják hasznosnak ezt a munkaformát. A különbözőképpen megfogalmazott
visszajelzéseket tipizáltuk a kooperatív tanulásszervezés irodalmában leírtak szerint (5.
számú ábra). Talán nem meglepő, hogy legtöbben (77 %) kiemelik az egyenlő részvétel
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és hozzáférés megvalósulását a tanóra során. Vagyis a legszembetűnőbb a
pedagógusok számára éppen az volt, hogy a kevésbé motivált, magukat a tanulástól
távol tartó diákok is bevonódtak a tanulási folyamatba. A válaszadók fele utal arra, hogy
az építő és ösztönző egymásrautaltság folyamatosan jelen volt. Ezzel azt érzékeltették,
hogy a hagyományos csoportmunkával szemben a kooperatív tanulásszervezés nem a
véletlenre bízza a bevonódást, a tanulási motiváció fenntartását, hanem az építő és
ösztönző egymásrautaltság kialakításával folyamatosan biztosítja azt. Azt is minden
második válaszadó megjegyzi, hogy a személyes és szociális kompetenciák fejlődése,
fejlesztése megnövekedett. Ez köszönhető a nagyarányú interakciónak, amely
sokoldalú kompetenciát követel a diákoktól egyéni és közösségi szinten egyaránt. És mi
más is lehetne a tanulási folyamat egyik célja, mint a sokoldalú kompetenciafejlesztés!
Szintén magas arányban (37 %) jelenik meg a személyes felelősségvállalás a
válaszokban, mely a tanulási folyamat során egyértelmű bizonyítéka a motivációnak. Itt
egy kölcsönösen összefüggő mechanizmust figyeltek meg a pedagógusok: a személyre
szabott feladatok elvégzése a kiscsoportos nyilvánosság támogatásával, visszajelzése
mentén történt, amely a bevonódást biztosította, majd a folyamatosan növekvő
bevonódás egyre pozitívabb, a motivációt folyamatosan erősítő visszacsatolást
eredményezett. Látható az is, hogy a motivációt erősítette még a válaszok
egynegyedében megemlített párhuzamos interakciók nagy aránya, valamint a szintén
kiemelt kooperatív szerepek hasznossága. Ez ismételtena kompetenciafejlődés és a
személyes bevonódás bizonyítéka, hiszen a párhuzamos interakció folyamatos
munkára késztet minden diákot, a személyre szabott kooperatív szerepek pedig a
csoportmunka sikerességéhez elengedhetetlen személyes felelősségvállaláshoz
nyújtanak remek lehetőséget. Az egyéb kategóriába sorolt válaszok között a tanulói
motiváció növekedése sokesetben megjelenik, mely az előzőekben kiemelt kooperatív
alapelvek működésének következményei.
Láthatóan a pedagógusok gyakorlati tapasztalataik alapján elsősorban azokat a
területeket nevezték meg a kooperatív tanulásszervezés hasznossága szempontjából,
amelyet a szakirodalom is leír. Fontos, hogy mindezt értő-elemző módon, tudományos
beágyazottsággal tették, amit – a kérdőívek mellett – a megvalósított tanórát elemző
személyes reflexiók is tükröznek. Erre a tudásra és a személyes tapasztalatra építve
várhatóan változik e munkaformával kapcsolatos attitűdjük, és remélhetően a
pedagógiai gyakorlatukban is nagyobb mértékben jelenik meg majd.
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5. számú ábra
A kérdőíves válaszok %-os összegzése: A megvalósított foglalkozás legfontosabb
tapasztalatai a kooperatív tanulásszervezéssel kapcsolatban
Kooperatív szerepek használatának
hasznossága
Párhuzamos és mindenkire kiterjedő
interakciók sokasága

10%

23%

Személyes és szociális kompetenciák
fejlesztése

50%

Építő és ösztönző egymásrautaltság
jelenléte

51%

Személyes felelősségvállalás és egyéni
számonkérhetőség jelentősége
Egyenlő részvétel és hozzáférés
megvalósulása

37%

77%

A kérdőívben arra a kérdésre, hogy mire kell leginkább a pedagógusnak figyelnie
a sikeres kooperatív foglalkozás szervezése során sokféle, és mégis tematizálható
válaszok érkeztek (6. számú ábra).A válaszadók több mint fele kiemelte, hogy nagy
szüksége van a pedagógusnak a gyakorlottságra és a felkészültségre. Vagyis a
válaszadók számára a kipróbálás során megerősödött, hogy e munkaforma
újszerűsége, összetettsége sokrétű tanári ismeretet és gyakorlatot igényel. Ugyanígy 50
% felett tartják fontosnak, hogy a tanár pontosan és egyértelműen instruálja a csoportot.
Vagyis a tanári kommunikáció változása is elengedhetetlen e munkaformában: a
visszajelzést kevéssé váró, hosszú magyarázatok helyett ki kell alakítani a lényegre
törő, egyértelmű információközlést. Láthatóan a kooperatív tanulásszervezésben
alapvetően megváltozik a tanárszerep és a tanár-diák viszony, mely a kommunikációs
helyzetekben is szembetűnik. A tanár itt azonnali visszajelzést kap saját kommunikatív
kompetenciájáról azzal, hogy a diákok képesek-e gond nélkül nekilátni a kiosztott
feladatnak vagy tétován várnak további segítséget. A diákok egyéni és csoportos
munkája e mellett azonnal arról is árulkodik, hogy megfelelő-e a rájuk szabott feladat,
vagyis hogy a tanulási folyamatban nem csak a tanár, hanem ők is valóban „haladnak‖
az anyaggal. De térjünk vissza a kérdőív elemzésére! A válaszok fele kitér arra, hogy a
kooperatív munka során a tanárnak folyamatosan figyelni kell a kooperatív alapelvek
érvényesülését, és arra is, hogy megfelelő legyen az időgazdálkodás, illetve átgondolt a
csoportok beosztása. Mindezek további adalékok ahhoz, hogy a kipróbáló pedagógusok
valóban átlátták, hogy a kooperációt szervező tanári munka csak kívülről látszik
egyszerűnek, valójában egyidőben sokféle szempontot kell a tanulói munkát előkészítő
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és szervező tanárnak figyelembe venni. Szintén sokan (24 %) fontosnak tartják a
kooperatív szerepek folyamatos használatát a sikeresség érdekében. Ennek a
megjegyzésnek azért van jelentősége, mert éppen a kooperatív szerepeket szokták
elsőként elhagyni e tanulásszervezés gyakorlata során, miközben a csoport irányított
működése, az egyenlő bevonódás, a személyes felelősség és az ezen keresztül
fenntartott motiváció szempontjából kulcskérdés a kooperatív szerepek használata.
Az előzőekben számba vett felsorolásból az látszik, hogy a résztvevő
pedagógusok szereztek annyi elméleti ismeretet és gyakorlati tapasztalatot, hogy
átlássák, mely területeken szükséges még fejlődniük ahhoz, hogy a kooperatív
tanulásszervezéssel megvalósított foglalkozásaik valóban mesterségbeli tudásuk
szerves részévé váljon.
6. számú ábra
A kérdőíves válaszok %-os összegzése
„A kooperatív foglalkozások során mire kell kiemelt figyelmet fordítania a
pedagógusnak?”
A feladatok egyértelmű kiosztása

55%

Az alapelvek teljesülése

42%

A csoportok beosztása

Kooperatív szerepek használata

51%

24%

Gyakorlottság, felkészültség

Időkezelés

56%

50%

A tanárképzés szempontjából a kérdőív zárókérdése volt a legizgalmasabb,
hiszen az, hogy a jövőben milyen mértékben szeretnék használni a napi gyakorlatukban
a válaszadó pedagógusokezt a munkaformát, a kurzus sikerességét is jelzi(7. számú
ábra). Átlagosan 5 pontot adtak (7-ből) a válaszadók, ami két pontos emelkedés, és
egyértelmű sikernek mondható, hiszen a bemenetnél 3 pontos volt a gyakorlati
tapasztalat (vagyis az alkalmazás) e területen. Érdemes azt is kiemelni, hogy a
válaszadók 10 %-a jelölt az ezután tervezett kooperatív eszközhasználatban kevesebb
pontot az eddigi tapasztalatokhoz képest, és 20 % (főként az eddig is magas pontot
adók) ezután is hasonló mértékű használatot adott meg. Avizsgált csoport több mint
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kétharmada (70 %) az eddiginél nagyobb mértékű kooperatív gyakorlatot szeretne
pedagógiai munkájában megvalósítani. Utóbbiak esetén 2-3 pontos elmozdulás van a
gyakoriság felé, de vannak olyanok is, akik eddig egyáltalán nem használták a
kooperatív eszköztárat, és jövőbeli terveikben nagyarányú használat jelenik meg.
7. számú ábra
A kérdőív válaszai a kooperatív tanulásszervezésre vonatkozóan
7
6
5
4
3
2
1
előzetes tudás

előzetes tapasztalat

jövőbeli terv az alkalmazásra

Összegzés
A kutatás eredménye egyértelműen azt mutatta, hogy az egymásra épülő,
sajátélményt és a horizontális tanulást elengedhetetlennek tartó, valamint a kooperatív
módszereket is alkalmazó képzési forma képes volt szemléletváltást elérni azon
pedagógusok esetében, akik először találkoztak a befogadó tanulási környezetet
eredményező kooperatív tanulásszervezéssel. A kooperativitást a képzés előtt is ismerő
pedagógusok pedig azt emelték ki, hogy számukra az elméleti alapozás helyezte
keretbe eddigi tudásukat és tudatosabbá, vállalkozóbbá váltak a gyakorlati
alkalmazásban.
A kérdőívekben adott válaszok rámutatnak arra is, hogy a kooperatív
szemléleten alapuló sajátélményű tanulás az iskolarendszer minden fokán újszerű,
hatékony és eredményes tanulási környezetet teremt. Ennek napi gyakorlata – ahogyan
az elmélet és a kurzus tapasztalata is mutatja – pedig jótékony hatással van a tanulási
motivációra, és ezzel összefüggésben a mélyebben beivódó, tartósabb és használni
kívánt tudással. Igaz ez az új ismereteket tanuló gyerekek, diákok esetén, és ugyanígy ahogyan a bemutatott kutatásból is láthattuk – módszertanukban megújulni vágyó
pedagógusok esetén is.
Jegyzetek
1

A MOZAIK módszer tanári lépéseit így foglalták össze az 1970-es években Aronsonék:
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Az osztályba járó diákokat olyan öt-hat fős csoportokra osztjuk, melyek heterogének a
képesség, a nem és a faji hovatartozás tekintetében.Az órai feladatot szétosztjuk annyi
részre, ahány fős a csoport.Minden csoporttag a szétosztott feladatból egy-egy részt
kap, amin először önállóan dolgozik. (A részek egymásra épülnek, és mennyiségükben
eltérhetnek, vagyis lehetőséget adnak a differenciálásra.) Az önálló munka után egy
asztalhoz ültetjük azokat, akik azonos témán dolgoztak, ez lesz a szakértői csoport
(expertgroup). Ezeknek a csoportoknak adunk időt arra, hogy egymást segítve
megvitassák az önállóan már feldolgozott feladatrészt, és felkészüljenek a
bemutatására. A közös (szakértői) felkészülés után minden diák visszaül az eredeti
csoportjába, vagyis abba, ahol csak ő ismeri az egyedül a szakértői csoportban
feldolgozott tématerületet.Megkérjük a diákokat, hogy csoportjuknak ismertessék a
feladatukat, miközben a többiek kérdeznek, jegyzetelnek. Mindeközben tanárként
csoportról csoportra járva nyomon követhetjük a megvalósítást.Ha valamennyi diák
elmondta a feladatát, olyan számonkérést alkalmazunk, amiben a teljes tananyag
szerepel. Így a diákok átlátják, hogy saját sikerük nem képzelhető el a másik
hozzájárulása nélkül. Az is világossá válik számukra, hogy bár a munka játékos volt, az
eredménye mégis mérhető.
A technikát kipróbáló austini tanárok azt a következtetést vonták le, hogy könnyű ezt
a technikát alkalmazni, és élvezték a vele való munkát. E mellett a mozaik alkalmazható
más tanítási stratégiákkal együtt: akkor is működik, ha csak néhány órában
használják.Aronsonékpedig úgy látták, hogy a mozaik (jigsaw puzzle) módszer
alkalmazása két területen is hat. Megtanítja a fiatalokat, hogyan kontrollálhatják saját
impulzusaikat, és hogy miképp működjenek együtt másokkal annak érdekében, hogy az
egymás közti konfliktusaikat barátságban oldják meg.Olyan tanórai élményt alakít ki,
amely inkább együttműködésen, mintsem versengésen alapul, és amely arra motiválja
a diákokat, hogy megtiszteljék másokat a figyelmükkel, hogy segítsenek és törődjenek
egymással, és az interaktív tanulási folyamat során sikeresek legyenek mindannyian.
Irodalomjegyzék
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Szabó Zsófia: JÁTÉK A MŰVÉSZETTEL
KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI KAR, MAGYARORSZÁG
szabo.zsofia@ke.hu
Összefoglaló
„Képdömping‖, „multimediális képterror‖ – némely kutató a jelenkori vizualitás
dominanciájának veszélyeire e fogalmak révén hívja fel figyelmünket. A negatívumok
mellett azonban számos olyan lehetőség kínálkozik, amelyek egyszerre kielégítik a
felfokozott vizualitás iránti igényt és mindeközben tanítanak, játékosan, látványos
eszközökkel gyarapíthatják tudásunkat. Virtuális múzeumok, interaktív művészeti
játékok széles kínálatát találjuk ma a világhálón, amelyek ízléses és hasznosítható
ötlettárként funkcionálhatnak a pedagógusok számára. Művészettörténészként – eddigi
oktatási tapasztalataimból kiindulva – néhány példával azt szeretném illusztrálni, hogy
ezek a szemléltető anyagok hogyan válhatnak motivációs eszközökké, miként
segíthetjük a tanulók befogadásának, ismeretszerzésének folyamatát a vizuális kultúra
területén – és azon túl is a képzőművészeti alkotások segítségével.
Kulcsszavak: vizuális kultúra, vizuális nevelés, művészet, szemléltetés, motiváció,
online játékok, interaktív
PLAYING WITH ART
Abstract
―Dump of pictures‖, ―terror of multimedia pictures‖ – used by some scholars these
concepts point out the dangerous dominance of the pictures. Despite the negatives
teachers have many opportunities to satisfy the extended visual needs: the World Wide
Web offers a wide range of spectacular virtual tours, interactive art games, education
programs. Focusing on demonstration as a possible method of motivation, this paper
examines the results of cooperation between technology and art history. The main part
of the study analyses the types, qualities and educational possibilities of online art
games. As an art historian as a teacher I intend to point out the entertaining usefulness
of playing with artworks in visual education.
Keywords: visual culture, art, education, demonstration, motivation, online games,
interactive
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Bevezető
„Korunk vizuális kor. Reggeltől estig képek bombáznak bennünket. [...] Nem
meglepő tehát az az állítás, hogy olyan történeti korszak kezdetén vagyunk, amelyben a
kép átveszi az írott szó helyét.” – írta Ernst H. Gombrich eredetileg 1972-ben megjelent
A látható kép című nagy hatású tanulmányában (Gombrich 2003: 92).
Ma, a kép korszakában szinte közhelynek számít a vizualitás dominanciájáról
beszélni, miközben még számunkra is kérdéses, hogy a technológiai fejlődés, amely
vizuális kultúránk napról napra növekvő igényeit is kiszolgálja, milyen mértékben volt,
van, lesz a vizualitás túlsúlyának okozója is egyben. Ezt a jelenséget, a reprodukált
képeknek az általános információközlésben betöltött szerepét a Gombrich
tanulmányában megidézett William M. Ivins vizsgálta. Ivins 1953-ban A nyomtatott kép
és a vizuális kommunikáció című könyvében azt a kérdéskört boncolgatta, hogy a
képek – köszönhetően az egyre könnyebb sokszorosíthatóságnak – milyen mértékben
határozták meg a világról való tudásunkat. (Ivins 2001) Mindkét szerző arra hegyezte ki
írását, hogy feltérképezze, mik voltak és mik lehetnek a kép lehetőségei a
kommunikációban.
Gombrich fent idézett tanulmányában így folytatja: „A képeskönyvek, a
képeslapok és a bekeretezett diaképek mint úti emlékek úgy felgyűlnek otthonunkban,
akárcsak családi felvételeink.” (Gombrich 2003: 92) A képeskönyveket ma jobbára
blogok, adatbázisok, a képeslapokat mms-ek váltották fel, úti emlékeink – ahogy családi
felvételeink – közösségi portálok felületein, egyúttal sosem látott szerverek tárhelyein
pihennek. A képek reprodukálása nem kiváltság többé, és igénye az egyén életének
szerves részévé vált. A készen kapott képek mellett – digitális fényképezőgéppel vagy
mobiltelefonnal a kézben – sokkal több ember lett nemcsak képek befogadója, hanem
létrehozója is, azaz nem csupán a képek bombáznak minket: mi is képekkel bombázzuk
a világot. A bennünket körbevevő képek minősége pedig – a mennyiségi mutatók
növekedése értelmében – romlott, felhígult. Ahogy a sokszorosított nyomtatott kép
megváltoztatta az emberek világról alkotott képzetét, úgy információs társadalmunkban
a bennünket övező milliónyi digitális kép folyamatosan, akarva-akaratlanul befolyásolja,
és – jól vagy rosszul – alakítja látásmódunkat.
„Képek ugyanis tömegével léteznek, a képek erdejében élünk, és a nyilvános
média a képek özönével áraszt el bennünket. Egyesek már a „multimediális képterror”
veszélyeivel riogatnak.” – írja Matthias Bunge immár 2003-ban, citálva a Hans-Peter
Schwarz által megalkotott, ijesztő csengésű fogalomegyüttest (Bunge 2003: 6).
A fent idézett tanulmányok szóhasználata a képek dominanciájának
vitathatatlanul jelenvaló veszélyeire figyelmeztet, miközben e helyzetből – hátrányai
vagy épp fenyegetései ellenére – számos előny keletkezik. A fejlődésnek ugyanis egy
másik szegmensét sem hagyhatjuk figyelmen kívül; ennek vizsgálatához a felhígult
képminőségek között forduljunk a biztosabb kapaszkodót jelentő tradicionális
értékekhez, jelen esetben a képzőművészeti alkotásokhoz.
A múzeumok, könyvtárak digitalizálási projektjeinek hatására egyre több képi és
szöveges forrás válik elérhetővé egy-két kattintásra, mely a kutatók és a tanárok napi
feladatvégzését egyaránt segíti. A múzeumok open content programokat hirdetnek,
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amelyben kinyilvánítják: felismerték annak szükségességét, hogy a gyűjtemények
alkotásairól készült magas minőségű digitális reprodukciókat széles körben
hozzáférhetővé tegyék, s ezzel segítsék a művészet iránt érdeklődőket
tanulmányaikban (The Getty Trust, Open Content Program).
A magas minőségek mellé aztán felzárkóztak az ultra és extrém magas
képminőségek, a gigapixelek, tehát az olyan nagy felbontásban digitalizált képek,
amelyek túlmutatnak a szabad szemmel könnyedén látható és befogadható
részleteken.
„A művészettörténészek és az esztéták egyaránt figyelmen kívül hagyják azt a
tényt, hogy gondolataik többsége nem a művekkel való közvetlen találkozáson, hanem
a műalkotásokról szóló, pontosan megismételhető nyomtatott képeken alapul” –
idézhetjük Ivins gondolatait (Ivins 2001: 9). Ha elfogadjuk Ivins meglátásait, hozzá kell
tennünk: a reprodukciók hordozójának és minőségének radikális megváltozása magával
vonja, hogy gondolataink immár a műalkotásokról szóló különböző minőségű, akár
gigapixeles felbontású digitális képeken alapulnak.
„E technikák történetének utolsó fejezete, a fotográfia és a fotográfiai eljárások
históriája hozta magával a vizuális szokások és ismeretek terén bekövetkezett eddigi
legjelentősebb változást, amelynek nyomán éppúgy szükségessé vált a
művészettörténet szinte teljes átírása, mint a múlt művészetének lehető legalaposabb
átértékelése.” – folytatja a szerző (Ivins 2001: 9). Ivins 1953-ban íródott gondolatai, úgy
tűnik, még mindig aktuálisak, s ha lehet, ma még aktuálisabbak. A gigapixelektől és az
ultra magas minőségű kétdimenziós reprodukcióktól egy lépéssel tovább a
háromdimenziós grafikákig, interaktív multimédiás alkalmazásokig jutunk, amelyek –
még ha tudatában nem is vagyunk feltétlenül – valószínűleg még jelentősebben
megváltoztatják vizuális szokásainkat és ismereteinket.
A művészet történetének a vizuális szokások módosulásával újra kell hangolnia
önmagát, s ennek nemcsak a művészettörténet, hanem – hangsúlyozva a vizuális
nevelés integratív szerepét, a vizualitás tanulásban betöltött egyre fontosabb pozícióját
– más tantárgyakkal, képzési tartalmakkal összhangban a komplex vizuális kultúra
oktatására is ki kell terjednie.
A digitális kép mint reprodukció és a háromdimenziós modellek mint a „láthatóvá
tett láthatatlan‖ megnyilvánulásai új forradalmat jelentenek látásmódunkban, vizuális
tapasztalatainkban, melyek részben felülírják, de mindenképpen bővítésre ösztönzik
tanítási módszereinket is. Napjainkban számos könyv és tanulmány születik az
oktatástechnológia lehetőségeiről, s ezen belül a művészettörténet, a művészeti
oktatást forradalmasító eszközökről egyaránt. A művészettörténész, aki digitális
képekkel dolgozik, szükségszerűen képzi magát a technológia területén (Ballon–
Westermann 2006: 36), és a múlt és jövő közti összekötő kapocsként felfogott tanári
szerep (Cohen 1997: 191) sem nélkülözheti, hogy ezen technológiai újításokat az
oktatásban kamatoztassuk.
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Virtuális kirándulások és gigapixelek
Kisebbek és nagyobbak számára egyaránt érdekfeszítő lehet, ha előadásunkat
kiegészítendő képekkel illusztráljuk mondanivalónkat, s a szemléltetés még
izgalmasabbá válik, ha – természetesen jó arányérzékkel és kiegyensúlyozott
mértékben – a vetített statikus képeket mozgóképekkel váltakoztatjuk. A világháló
számos alternatívát kínál erre: a videomegosztó csatornákon csaknem bármilyen
témában könnyen hozzáférhetünk interjúkhoz, animációkhoz, tárlatlátogatók egyéni
felvételeihez. Ennél izgalmasabbak azok a projektek, amelyek a 3-D-s grafikai
programok segítségével létező vagy valaha létezett, de mára töredékes, romos
állapotban lévő műemlékeket rekonstruálnak számunkra. Ezek segítségével a tanulók
gazdagabb képet alakíthatnak ki a letűnt korok szellemiségéről, könnyebben
megérthetik és befogadhatják azt a vizuális kultúrát, amelyben elődeink éltek, s
amelyek ma is meghatározzák épített környezetünk jellegzetességeit.
A távoli tájakon látványos műemléki épületekben tett virtuális séták minden
korosztály számára érdekes kaland ígéretét hordozzák. A Google Earth és a Google
Street View eszköztárát ötvöző Google Cultural Institute talán az egyik legjobb és
folyamatos fejlesztés alatt álló kezdeményezés e területen. Ezen belül találjuk a Google
Art Project és a World Wonders témaköreit, előbbi a múzeumok, galériák gyűjteményeit
mutatja be, utóbbi ennél szélesebb körből merít a természeti képződményektől a
kastélyokig; a szemléltetéshez szöveges források, videók, fotók és a helyek
körbejárhatósága társul. Magam legutóbb amerikai land art művek szemléltetéséhez
használtam a Google Earth szolgáltatását: a Föld űrbéli látványától indulva, lassan a
földfelszínhez közeledve tárultak fel előttünk a – jellegükből fakadóan legjobban a
levegőből látható – műalkotások.
E
programok
segítségével
színesíthetjük
szemléltetőanyagainkat
panorámaképes bemutatókkal; a Google Cultural Institute komplex szolgáltatása mellett
a 360cities.net oldalán találkozunk hasonló lehetőségekkel – a fejlesztők ez esetben
éppen a fentiekben már érintett privát úti élményanyagokat hasznosítják a látvány
gazdagításához. Ennél egységesebb és magasabb színvonalú körpanorámaképeket
nyújt a Columbia University Real Virtual fejlesztése, ahol az egyes művészettörténeti
korszakok jelentős építészeti örökségét tanulmányozhatjuk.
Ezek a virtuális túrák megkönnyítik a térszervezés, a lépték, a részletek
megfigyelését diákjaink számára és az állóképeknél hatékonyabban ösztönzik egy
teljesebb benső kép létrehozását a műemlékek jellegzetességeiről. Arról a
sajátosságról nem is beszélve, hogy olykor olyan terek bejárására nyílik alkalmunk,
amelyekre fizikai valónkban nem lennénk képesek: katedrálisok tornyának csúcsáról
tekinthetünk szét, a belső terekben ránagyíthatunk a mennyezetet díszítő mozaikokra,
így a szabad szemmel a helyszínen nem látható részletek is feltárulhatnak előttünk.
A térszervezéssel kapcsolatos ismeretek elsajátításához a személyes tervezés
élménye erős motivációs forrásként szolgál. Ehhez segítségünkre lehetnek az olyan
kezdeményezések, amelyeken keresztül felépíthetjük saját álomházainkat, ahogy a
Frank Lloyd Wright Preservation Trust Architect Studio 3D fejlesztése, amely nemcsak
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a híres építész munkásságával és építészeti alapfogalmakkal ismertet meg, de bevezet
a háromdimenziós tér modellezésének gyakorlatába is.
Ahogy említettem, nem csupán a virtuális tér tárhat fel más aspektusokat a
szemléltetés során: a kétdimenziós felületek nagy felbontású képeinek
tanulmányozásával a festői technikák, ecsetkezelés, faktúra rejtelmei is láthatóvá
válnak a kíváncsi szem számára, s e részletek feltárása különösen jól alkalmazható
például az impresszionizmus vagy a pointillizmus festői módszereinek illusztrálására.
Ilyen kezdeményezést köszönhetünk a Google Art Projectnek, vagy az itáliai
mesterműveket feldolgozó Haltadefinizione projektjének.
A múzeumok, művészeti galériák élen járnak abban, hogy gyűjteményük alapját
közkinccsé tegyék a világhálón. Nem véletlen tehát – mivel jelen tanulmány célja
áttekintést nyújtani néhány olyan interaktív szemléltetőanyagról, s főként online
művészeti játékról, melyek motivációs eszközként hasznosíthatók –, hogy
kutatásaimhoz elsősorban a múzeumok honlapjai szolgáltak kiindulópontként. Saját
óráimra készülvén magam is megtapasztaltam: a múzeumok kiállítótereiben virtuális
sétát tehetünk, időszaki tárlatok anyagát lapozhatjuk át, interaktív, multimédiás
áttekintést kaphatunk egy-egy korszakról, életműről, irányzatról, anyagról, és számos,
tanárok számára készített foglalkozást lelhetünk fel letölthető mintákkal, óratervekkel,
kérdésekkel,
vitaindító
témafelvetésekkel,
múzeumi
útmutatókkal.
Mivel
Magyarországon a múzeumpedagógia elsősorban a helyszíni foglalkozásokra
összpontosít, főként amerikai és angol példákon keresztül vizsgálódhatunk az effajta
alternatívákról. Ezeknek az anyagoknak jó része azonban – egy angol nyelvismerettel
rendelkező pedagógus, vagy szülő irányításával – érdekes élménnyé válhat bárki
számára, sőt, a vizuális nyelv egyetemessége miatt minimális nyelvismerettel is
követhetőek a játékszabályok, könnyen értelmezhetőek a művészeti jelenségekhez
fűződő feladatok.
A következőkben tehát arra keresem a választ, hogy milyen fajtái és
felhasználási lehetőségei vannak azoknak az interaktív játékoknak, amelyek a
képzőművészeti alkotások vizuális nyelvéből táplálkoznak. Kutatásaim során
megkíséreltem
a
feltérképezett
játékokat
rendszerezni,
kategorizálni,
jellegzetességeiket és hasznosítási lehetőségeiket feltárni.
Képalkotó játékok
A világhálón fellelhető művészeti játékok alapvetően két kategóriába sorolhatók:
egyik részük elsősorban magát az alkotást szolgálja. Ezek a játékok számos tanulási
lehetőséget kínálnak, megismertetnek a képalkotó elemek fajtáival, a kompozíció
összetevőivel, szerkesztési elveivel, struktúrájával. Művészettörténeti példákon
keresztül illusztrálják a fő vizuális elemek, a vonal, szín, textúra, alak, forma és tér
tulajdonságait, a fogalmakhoz kapcsolódó tudásanyagot, egymáshoz való viszonyukat,
arányaikat, használati körük módozatait.
E témakörhöz kapcsolhatjuk a San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA)
Art Basics, illetve a Minneapolis Institute of Art (MIA) és a Walker Art Center (WAC)
által közösen gondozott oldalon (ArtsConnectEd) található The Artist‟s Toolkit játékát.
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Ez utóbbi játékban a vizuális elemek felfedezőtúrája három fázisban történik, a nézd
meg, találd meg, alkoss hívószavak mentén. Először egy animációs bemutató
megtekintésére nyílik mód, majd a múzeumi gyűjteményből válogatott kompozíciókon
lehet megkeresni és bejelölni például az egyes (vékony, vastag, egyenes, görbe, stb.)
vonaltípusokat, szimmetriát-aszimmetriát, pozitív-negatív teret, stb., majd a harmadik
fázisban kerülhet sor a tanultak kipróbálására és a megismert elemekből önálló
kompozíció létrehozására.
A képalkotó elemek megismertetését szolgáló játékok között domináns szerepet
kapnak a színek alkalmazási módjait és a színkeverés szabályait illusztráló művészeti
„laborok‖, valamint a hagyományos papír alapú kifestők virtuális változatai, amelyek
adott forma egyéni kiszínezésére épülnek. Kiemelésre méltóan látványos, dinamikus és
ízléses grafikával készült Maria Claudia Cortes Color in Motion című animációja a
színekről, amely az alapszíneket és a másodlagos színeket mutatja be a színszimbolika
és az emocionális hatások tükrében. Tantermi foglalkozások keretein belül kiváló
beszélgetésindító lehet, inspirációt adhat a tanulók számára, hogy egyéni véleményt
formáljanak a színek érzelmi hatásairól.
A klasszikus kifestő játékok között is találunk olyan megoldásokat, amelyek a
művészettörténeti stílusok beépítésével túllépnek az egyszerű „kattintgatós‖ színezési
feladaton. A londoni Tate Gallery oldalán (TateKids) található Colour Colour elnevezésű
játék például előbb három 20. századi művész, Andy Warhol, Ed Ruscha és Frank
Stella színhasználatáról ad rövid ismertetőt, majd a galéria gyűjteményéből
szemezgetett műveket lehet kiszínezni a három művész palettájának segítségével.
A „szabadkézi‖ rajzolást, festést támogató játékok széles skáláját fedezhetjük fel
a világhálón, köztük némelyik már-már a legkomolyabb grafikai és képszerkesztő
programok eszköztárát megidéző szín- és effektgazdagsággal dolgozik. A legdúsabb
kínálatot ez esetben a washingtoni National Gallery of Art honlapján (NGAKids)
lelhetjük fel: a Brushster olyan interaktív játék, amely változatos effektekkel és beépített
alakzatok bőséges választékával készült, s elsősorban absztrakt képek létrehozását
támogatja. Ugyanitt a Swatchbox főként a színekre helyezi a hangsúlyt, míg a Paintbox
„bolondosabb‖ hatásokkal módosítja a megrajzolt alakzatokat. A Walloversszel tapétát
tervezhetünk, amely a szín- és formaritmusok elsajátításában nyújthat segítséget, míg a
Flow megmozgatja, hullámoztatja az általunk meghúzott vonalakat.
A színvonalasabb festő, rajzoló játékok egyik újszerű vonása, hogy animálják az
elkészült rajzot, azaz az alkotás befejeztével, vagy megszakításával a lejátszás gombra
kattintva megszemlélhetjük miként haladtunk vonalról vonalra a mű létrehozásában.
Ilyen opcióval gazdagították a TateKids Paint játékát, vagy a Queensland Art
Gallery/Gallery of Modern Art (QAGOMA) egy-két „rajztermét‖ (Drawing Room, Portrait
of Spain). Ez utóbbiak esetében ugyan kevesebb a választható rajzeszközök és színek
száma, de az elegáns, letisztult grafika koncentráltabbá teheti az alkotás folyamatát. A
Matisse Drawing Roomban a lejátszás során még aláfestő zene is társul az
animációhoz, azt az illúziót keltve, mintha saját művészi munkánk kisfilmjét vetítenék a
képernyőn.
E játéktípuson belül születtek változatok, amelyek egy-egy irányzatnak vagy
egyéni művészi stílusnak a jegyében készültek, így a beépített alakzatok kizárólag a
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választott stílushoz tartozó eszköztárat, stíluselemeket tartalmazzák. Ezeknek a
segítségével egy adott művészi kifejezési forma gyakorlati újraalakítása, azaz a saját
interpretáció segíti a megértést. Példaként hozhatjuk fel a TateKids oldalán fellelhető
képalkotó eszközök közül a Street Art játékot, amely a Tate Modern épületének a falát
kínálja fel virtuális alkotási felületként: ide büntetlenül lehet falfirkákat fújni, matricákat,
stencileket ragasztani. Leleményes játék a múzeumoktól független fejlesztésű Graffiti
Creator, amely a különböző graffiti stílusú szövegek formálásába vezeti be a kísérletező
kedvűeket.
Előzetes művészettörténeti ismeretet igényelnek az egyéni alkotói attitűdre épülő
rajzos játékok. Példaként említhetjük az RFI Studios Picassohead játékát, amelyben a
Picasso stílusában fogant arcrészletekből mindenki megálmodhatja a saját kreációjú
Picasso-fejét, vagy azt a Jackson Pollock csurgatásos, fröcskölős festésmódját imitáló
oldalt, ahol a gesztusfestészet módszereit próbálhatjuk ki egy virtuális felületen. Ide
sorolhatjuk a Queensland Art Gallery (QAGOMA) Patterns of Infinity játékát, amelyet az
iráni művésznő, Monir Shahroudy Farmanfarmaian munkái inspiráltak, és az iszlám
művészet dekoratív geometrikus mintái adják a komponálás alapját.
Hasznos, kreativitásfejlesztő játékok lehetnek azok a fejlesztések, amelyekben
elsősorban a kompozíció létrehozására helyeződik a hangsúly, de a program a
hagyományos festői eszközök helyett talált tárgyakat, illetve ebben az esetben talált
tárgyak fotográfiáit kínálja fel képalkotó elemek gyanánt. Az NGAKids Sea-Saws
játékában a tengerparton fellelt tárgyakat és természetes alapanyagokat ábrázoló
fotókból lehet absztrakt képeket vagy tengeri tájakat összeállítani a játék segítségével.
Hasonló alapötletre épül ugyanitt a Collage Machine, amelyben az összeállítandó
kollázshoz a színes alakzatok mellett természetes alapanyagok, papírfecnik, tárgyak,
emberek, tájak, betűk, számok, vizuális jelek fényképei csatlakoznak.
Játék a műalkotásokkal
A művészeti játékok másik kategóriájában olyan fejlesztéseket találunk, amelyek
főként a műalkotások alaposabb megismerésére, tanulmányozására fókuszálnak és
játékos formában adják át a megszerzendő ismeretet. A műalkotásokkal való játék
meglátásom szerint két további nagyobb típusba sorolható: az első csoportba azok a
játékok tartoznak, amelyek elsősorban a műalkotások koncentrált megfigyelésére
ösztönöznek. A másik csoportban a kész műalkotásokról való ismeretszerzés mellé a
kompozíciók szabad variálási lehetőségei zárkóznak fel, így az egyéni értelmezést és
az eredeti stílus megismerését egyaránt segítik.
Az első csoportba kategorizálható játékok a klasszikus papír alapú fejtörők, mint
a rejtvényújságokból ismert különbségkeresők, illetve a puzzle-, valamint a
memóriajátékok alapötleteit hasznosítják.
A különbségkereső játékok az alapos, részletes megfigyelésre sarkallnak, bár e
típus csupán akkor válik élvezetessé, ha megfelelő méretű és felbontású képeket
tanulmányozhatunk. A Los Angeles-i J. Paul Getty Museum oldalán (GettyGames)
található Switch esetében – bár a játékban szereplő képek az Open Content Program
jegyében akár több megabájtos méretben és jó felbontásban megtekinthetők – a
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fejlesztők a játékban apró méretű képekkel dolgoztak, s a különbségek megtalálására
korlátozott idő áll rendelkezésre.
A GettyGames egyik legjobb játéka szintúgy a műalkotások megfigyelését és a
memória fejlesztését célozza: a memóriajátékok négy variánsával tesztelhetjük
magunkat a Match Madness gyűjtőnév alatti kategóriában. A klasszikus képpárkeresés
(Match Exact) mellett a Match Halves még nagyobb összpontosítást kíván a játékostól,
mivel az összeillesztésre váró darabokon a műalkotás képének csupán az egyik vagy
másik felét lehet látni. A Word & Image-ben a képhez a témát jelölő szót kell társítani,
míg a Match Alike játékában a nem teljesen egyforma, pusztán hasonló típusú, témájú
képpárok megtalálása a feladat a memóriakártyák között.
A puzzle játékok esetében (GettyGames/Jigsaw Puzzles) nagy segítség, ha az
opciók között be lehet állítani a képdarabkák számát, így korosztályhoz tudjuk igazítani
a kirakás feladatának nehézségi szintjét; hátrányként említhető, hogy gyakran a kis
felbontású képméret rontja a játék élvezhetőségét, vagy a kirakó darabkáinak
áttekintéséhez, rakosgatásához nem áll rendelkezésre megfelelő méretű képmező.
A megfigyelő készséget fejlesztő játékok sorában említhetjük a részletek
megtalálására irányuló feladványokat: a GettyGames Detail Detective-jében például
négy, más-más alkotásról származó részlet közül kell kiválasztani azt az egyet, amelyik
a jobbra látható teljes képhez tartozik, s külön kihívást jelent, hogy 10 kép részleteinek
azonosítására mindössze 40 másodpercet kapunk. A San Francisco Museum of
Modern Art (SFMOMA) Detail Detective-je sem tartogat kevesebb kihívást: ehelyütt a
megfigyelendő képek maguk nehezítik a feladvány megoldását. A válogatott művek
között ugyanis olykor fekete-fehér fotográfiák homályba vesző részletei, vagy épp
repetitív struktúrára építő, minimalista térkonstrukciók kiemelt szeletei várnak
felfedezésre a nagyobb kép komponensei között.
A részletkereső játékok bájos, szerethető grafikával elkészített, színvonalas és
kreatív variációit kínálja a The Art Institute of Chicago (ARTIC). A Match Texture
játékában a választott festmény mellett annak különböző textúrájú anyagokat ábrázoló
részletei jelennek meg, s eredeti helyük megtalálása a teendő. Nehezebb feladatot ad a
Match Shape: ebben a játékban a festményekről kiemelt, de színüktől és textúrájuktól
megfosztott formai alakzatokat kell megtalálni a kompozíciókon, és játékosabb kísérlet
a Match Sound, amelyben lejátszható hangok (hangszerek, kutyaugatás, ének, stb.)
festményeken fellelhető forrásai után kutathatunk.
Nemcsak a festmények jellegzetességeinek tanulmányozására, hanem
védelmükre, állagmegóvásukra is felhívja a figyelmet a TateKids Art Lab játéka, amely
kuriózum annak tekintetében, hogy a restauráló munka fázisaiba vezeti be a játékost: a
por és a megsárgult lakkréteg eltávolítása után a finomabb repedéshálók kijavítása és
retusálása adja a főbb feladatokat. Az Art Lab egyetlen szépséghibája, hogy nem hagy
elegendő időt – a restaurálás legfőbb követelményét képező – gondos munkára,
minden munkafázis elvégzésére mindössze 30 másodperc áll rendelkezésre.
Komplexebb feladatmegoldásra ösztönző rejtvényeket ígér a buffalói AlbrightKnox Gallery játékoldala, ahol a galéria kabalafigurája, Artsie kalauzol végig bennünket
a feladványok között. A Games Gallery opció alatt számos festménnyel
megismerkedhetünk, a Niagara-vízesés szokatlan ábrázolási metódusaival, vagy éppen
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azzal a feladattal birkózhatunk meg, hogy absztrakt képeken azonosítsuk a látvány
kiindulópontjául szolgáló valóságos tárgyakat. Emígy kutathatunk Juan Gris 1921-es Le
Canigou című kubista csendéletének valós tárgyai után, és módunk van arra is, hogy
egy klasszikus csendélettel, William Harnett: Zene és irodalom (1878) című
kompozíciójával vessük össze a látottakat. De izgalmas játéknak mutatkozik Robert
Delaunay 1913-as Nap, torony, repülőgép című absztrakt képének vizsgálata, melynek
elemeit egy korabeli párizsi fotó alapján térképezhetjük fel. Ugyanezen a honlapon
követhetjük nyomon a Frida Kahlo 1938-as Önarckép majommal című képéhez fűződő
kalandokat, amelyeket a képről elszökött majom él át: a különböző feladványok
megoldásával a kép egyes alkotóelemeit lelhetjük fel.
A kincskeresés, felfedezés örömét adják azok a fejtörők, mint a TateKids Art
Detective játéka, amelyben egy-egy mű alapos megfigyelése, majd a vizsgált részletek
alapján következtetések levonása nyújt némi fejtörőt. Az említett detektívjátékban Henry
Moore egyik szobra a kutatás tárgya, s a nyomozás során a szobor témája, a mű
elkészítésének módja és folyamata, valamint az alkotó kiléte adja a feladványokat. De
ugyanezen a honlapon kincseket, pontosabban szobrokat és részleteket kereshetünk
Barbara Hepworth, angol szobrász kertjében is (TateKids/Barbara‟s Garden). A
kvízjátékok, a friss, dinamikus animáció és az ismeretek közvetítésének közös halmazát
fedi le a QAGOMA oldalán az Andy Warhol életét és művészetét bemutató játék. A
Warhol‟s World színes, látványos vizuális hatásokkal, lendületes előadásmódú
kommentárral és megválaszolandó kérdésekkel kalauzol bennünket végig a művész
pályáján.
A második csoportba sorolt játékok egy-egy műalkotással ismertetnek meg
közelebbről, a megszerzett tudás elmélyítéséről pedig a művekkel való egyéni
kísérletezés, feladatmegoldás gondoskodik. Virtuális múzeumi séta keretein belül kínál
tanulnivalót és játékot egyben a New York-i Museum of Modern Art (MoMA) oldala, ahol
egy kedves zöld űrlény társaságában fedezhetjük fel a MoMA és a P.S.1 Contemporary
Art Center gyűjteményének egyes darabjait. A válogatott művekhez szöveges
útmutatók társulnak, majd változatos foglalkoztatók mélyítik el az ismereteket, például
meghallgatjuk milyen hangot adnának ki Vincent van Gogh Csillagos éjszaka című
képének elemei, és otthon megvalósítható ötleteket, nyomtatható sablonokat is kínálnak
a virtuális látogató számára. A San Franciscó-i modern gyűjtemény (SFMOMA) hasonló
interaktív foglalkozást nyújt, ehelyütt a Country Dog Gentlemen, azaz két „Kutya úr‖
társaságában szaladgálhatunk a gyűjtemény alkotásai közt, játékos és fantáziadús
animációk során ismerkedhetünk meg a műtárgyakkal, majd készíthetjük el saját
alkotásainkat. A művekhez társuló foglalkozások nagyon változatosak: történeteket
írhatunk, képregényszerűen szavakat adhatunk a festmények szereplőinek szájába,
muzsikálhatunk a képalkotó elemekkel, stb.
Számos játékot fedezhetünk még fel a NGAKids oldalán, amelyek műalkotások
elemeit használják, hogy a kompozíciós összetevők szabad variációi mentén egyéni
változatok megszületését inspirálják. Ekként komponálhatjuk meg Henri Rousseau
dzsungelképeinek elemeiből a saját festői vadonunkat a Jungle játékában, a Dutch
House-ban 17. századi holland zsánerképek alakjaival népesíthetünk be egy
babaházat, a régi csendéletfestészet mintájára tervezhetünk dekoratív vázákkal,
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virágokkal, gyümölcsökkel csendéletet a Still Life játék segítségével. Ugyanezen a
metodikán alapul a Faces & Places játék, amelyben 18-19. századi amerikai naiv festők
képei alapján álmodhatjuk meg modelljeink és az őket övező belső és külső terek
megjelenését. Ez utóbbiakhoz animáció is társul, mi több, a tájképtervező Places
játékban zenét is adhatunk a házakkal, emberekkel és állatokkal benépesített
környezethez, s választott főalakunk a zenére oly mókás táncba kezd, mely tantermi
közegben bizonyosan maradandó emlékeket hagy a tanulókban.
Végül egy olyan honlapot érdemes kiemelni, amelynek oktatási anyagait magam
is elsők között fedeztem fel és használtam előadásaimon. A Museumnetwork honlapja
több szempontból is figyelemre méltó: a londoni The Wallace Collection és négy angol
regionális gyűjtemény, a The Bowes Museum, Compton Verney, a The Holburne
Museum of Art és a Waddesdon Manor kollekcióját fogja össze. Online oktatási
színterükön öt témakört emeltek ki, amiket az említett gyűjtemények műveivel
illusztrálnak. Bevezetést adnak a görög-római mitológia világába, a portré- és a
tájképfestészet
rejtelmeibe,
megismertetnek
az
anyagok
és
technikák
jellegzetességeivel és a tárgykultúra izgalmas darabjaival. Az egyes témákhoz
magyarázatok, művészettörténeti ismertetők társulnak, és természetesen változatos
játékokon keresztül mélyítik el a megszerezhető tudást. A Material World témaköre
esetében például készíthetünk intarziát, megtanulhatjuk a bronzöntés technikáját,
felfedezhetjük, hogy a festékpigmentek alapjául szolgáló anyagok a világ mely
szegleteiből származnak, saját porcelánvázát tervezhetünk, stb. A Portrait & Portraiture
témakörének Make me laugh! játékában Frans Hals Nevető férfi című arcképét
módosíthatjuk: ez a játék kiválóan demonstrálhatja tanulóink számára, hogy a mimika
és a leolvasható érzelmi állapotok miként változnak meg az arc részleteinek apró
elmozdítása révén.
Befejezés
A sort folytathatnánk még, hiszen az online játszható művészeti játékok köre
természetesen a fent említetteknél jóval szélesebb körű. Jelen tanulmányban azonban
azoknak a jól hasznosítható és színvonalasabb példáknak a bemutatására
szorítkoztam, amelyek megbízható forrásokból származnak és minőségi tartalmakkal
operálnak. Negatív példákból sincs hiány: számos, magát művészetinek tituláló játék
pusztán ürügyként használja a műalkotásokat. Nehéz lenne például a vizuális nevelés
pozitív szemléltető eszközei alatt tárgyalni olyan lövöldözős játékokat, amelyeknek
művészeti kötődése kimerül abban, hogy a grafikus elemek 20. századi festmények
kompozícióiból származnak.
Hangsúlyoznunk kell tehát, hogy a művészeti játékok között sem könnyű a
tájékozódás. Még fontosabb, hogy a bemutatott alternatívák minden esetben csak
kiegészíthetik azokat az alkotó tevékenységeket, amelyeket osztálytermi foglalkozások
keretein belül a tanulók végeznek. Véleményem szerint azonban akár manuális
feladatok bevezetéséhez, otthoni feladatként, vagy órai munka formájában szórakoztató
és tartalmas kísérletek szereplői lehetnek ezek az interaktív képalkotó vagy
műalkotásokat megismertető fejlesztések.
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Jelenünkben megkülönböztetetten fontos pedagógiai feladat a képek világában
való tájékozódásra, a szelektálásra való megtanítás, s a vizuális kultúra területén
azoknak az értékeknek a felmutatása, amelyek fejlesztenek, képeznek, tanítanak. A
„multimediális képterrort‖, a digitális képek „bombatámadásait‖ pedig csak úgy
védhetjük ki, ha okosan szelektálva segítjük a gyermekeket, hogy játszva tanuljanak és
tanulva játsszanak a virtuális térben is.
Függelék
A tanulmányban ismertetett honlapok:
(Letöltés: 2013. 08. 25)





















360cities.net. http://www.360cities.net/
Real
Virtual.
A
Columbia
University
honlapja.
http://www.learn.columbia.edu/ha/index.html
Albright-Knox Art Gallery honlapja. http://www.kids.albrightknox.org/loader.html
Art Institute of Chicago (ARTIC) honlapja. http://www.artic.edu/aic/education/CC/
ArtsConnectEd. Tools for Teaching the Arts. A Minneapolis Institute of Art (MIA)
és a Walker Art Center (WAC) közös honlapja. http://www.artsconnected.org/
Frank
Lloyd
Wright
Presevation
Trust:
Architect
Studio
3D.
http://architectstudio3d.org/AS3d/home.html
Google Cultural Institute. http://www.google.com/culturalinstitute/home
Google Earth. http://www.google.com/earth/index.html
Graffiti Creator. http://graffiticreator.net/
Haltadefinizione. http://www.haltadefinizione.com/en/
Jackson Pollock. http://www.jacksonpollock.org/
Maria Claudia Cortes: Color in Motion. http://www.mariaclaudiacortes.com/#
Museum
of
Modern
Art,
New
York
(MoMA)
honlapja.
http://www.moma.org/interactives/destination/#
NGAKids Art Zone. A washingtoni National Gallery of Art honlapja.
http://www.nga.gov/content/ngaweb/education/kids.html
Picassohead. http://www.picassohead.com/
Queensland
Art
Gallery/Gallery
of
Modern
Art
(QAGOMA).
http://www.qagoma.qld.gov.au/kids/games_for_kids
San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) honlapja, SFMOMA ArtThink:
Detail
Detective
és
Art
Basics.
http://www.sfmoma.org/artthink/toolsandgames.asp
San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) honlapja: The Country Dog
Gentlemen Travel to Extraordinary Worlds. http://countrydogs.sfmoma.org/
TateKids. A londoni Tate Gallery honlapja. http://kids.tate.org.uk/games/
The Museum Network. A The Wallace Collection, a The Bowes Museum,
Compton Verney, a The Holburne Museum of Art és a Waddesdon Manor közös
honlapja. http://www.museumnetworkuk.org/elearning/
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Námesztovszki Zsolt: A WEB 2.0-ÁS TANULÁSI KÖRNYEZETEK MOTIVÁLÓ
HATÁSA
MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR, SZABADKA, SZERBIA
namesztovszkizsolt@gmail.com
A web 1.0 az új évezred közepéig volt jellemző az internet világára és a passzív
tartalomszolgáltatás, valamint az egyirányú kommunikáció jellemezte. Az ezután
megjelenő web 2.0-ás környezeteket a „tartalomfogyasztás‖ mellett a tartalmak
létrehozása és ezek megosztása, az online alkalmazások előretörése, valamint az
interaktív és kollaboratív tevékenységek jellemezték.
Ez a kutatás a web 1.0-ás és web 2.0-ás környezeteket vizsgálja oktatási
szempontból. Egymintás felmérés segítségével, pedagógusjelöltek mintáján, vizsgálja a
két környezetet. Megállapítja, hogy milyen mértékben aktívak a hallgatók a szorgalmi
időszakban, milyen mértékben motiváltak, milyen mértékben intenzív az előadások
utáni kommunikáció, milyen mértékben határozza meg az előadás után a
véleményalkotást a tanulótársa, tutora vagy tanár véleménye a két környezetben, illetve
azt hogy mennyire érdekes és újszerű a web 1.0-ás és a web 2.0-ás oktatási környezet.
Kulcsszavak: oktatási környezet, pedagógusjelöltek, web 1.0, web 2.0
THE MOTIVATIONAL EFFECTS OF WEB 2.0 LEARNING ENVIRONMENTS

Web 1.0 was characteristic to the Internet until the middle of the first decade in
the new millennium, mostly meaning passive content servicing and one-way
communication. The following Web 2.0 environment – beside ―content consumption‖ –
also meant creating and sharing of contents, emergence of online applications, as well
as of interactive and collaborative activities.
This research examines Web 1.0 and Web 2.0 environments from educational
aspect. It analyses these two environments with the help of a single-sample survey on a
sample of teacher candidates. It determines how active the students are in term-time,
how motivated they are, what the intensity of communication is after lectures, to which
extent their opinions after lectures are defined by the opinions of their fellow-students,
tutor or teacher in these two environments, as well as how much interesting and modern
the Web 1.0 and Web 2.0 educational environments are.
Keywords: learning environment, teacher candidates, Web 1.0, Web 2.0
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1. Bevezető
A web 2.0 (webkettő) fogalom egyre intenzívebb megjelenése a 2004-es évtől
kezdődően érezhető. Ezzel párhuzamosan megjelent a web 1.0 fogalom, amely azokat
az alkalmazásokat foglalta magába, amelyek nem tartoztak a web 2.0 fogalomkörébe.
A webkettes alkalmazások gyűjtőfogalma, amely elsősorban az szolgáltatások
újszerű alkalmazásában merül ki, nem kizárólag a technikai újításokban. Ezeken a
felületeken tartalom létrehozása és megosztása (share), az interaktív és azonnali
kommunikáció és az éreklődési kör köré épülő közösség dominál. Ezen túl a
dokumentumszerkesztés és ezek tárolása, valamint a levelezés is átkerül az online
felhőbe (cloud), elősegítve ezzel a felhasználók mobilitását és a dokumentumokhoz
történő könnyű hozzáférést. A legismertebb webkettes alkalmazások a közösségi
oldalak (Facebook), amelyek felületén leghangsúlyosabban jelennek meg a webkettes
alkalmazások. A közösségi oldalak mellett a videó- és képmegosztó portálok (YouTube,
Flickr, Picasa), online és szerkeszthető enciklopédiák (Wikipédia), akciós oldalak
(eBay), blogok és mikrobloggok (Twitter) és online dokumentumszerkesztést és tárolást
elősegítő alkalmazások (Google Docs és SkyDrive) tartoznak a webkettes
alkalmazások közé.
A pedagógusképzésben alkalmazott korszerű eszközök és alkalmazások két
részről is fontos a leendő pedagógusok számára. Elsősorban megismerkednek ezekkel
az alkalmazásokkal, megtanulják az alkalmazásukat, amelyek tanóra mellett a
felkészülési szakaszban is nagy segítséget nyújthatnak. Emellett a tanár példát mutat
az egyes eszközök módszertani felhasználásáról, amely legalább annyira fontos, mint
az eszközök technikai alkalmazása. Fontos, hogy a hallgatók az előadásaik során
alkalmazzák ezeket az eszközöket (mikrotanítások) és hogy a helyes módszertani
elvekkel hatékonyabb óratartást érjenek el, motiváltabb résztvevőkkel.
2. MOODLE
A MOOLDE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) egy
ingyenes, php nyelven íródott tanulásirányítási rendszer (LMS – Learning Management
System), e-learning keretrendszer.
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1. kép
A MOODLE keretrendszer lehetséges felhasználási területei

Az e-learning és a blended learning fontos segédeszköze, amely keretet biztosít
a kurzusok elkészítésére és az itt történő tanulásra. A rendszerben a következő
fontosabb jogosultságok léteznek: rendszergazda (legmagasabb jogosultság),
kurzuskészítő (kurzusok létrehozására jogosult), tanár (a hozzárendelt kurzuson belül
tud tanítani – tartalmakat létrehozni, pontozni), tanuló (tanul és feladatokat teljesít a
felvett kurzuson belül). A felhasználók meghatározhatják az adott felületen a tőlük
alacsonyabb felhasználók jogosultságát (kurzuskészítő felveszi a tanárokat a
kurzushoz, a tanár felveszi-engedélyezi a kurzushoz tartozó tanulókat).
A keretrendszerben változatos tartalomszolgáltatás valósul meg (szöveges
részek, képek, tetszőleges állományok, hivatkozások, multimédiák stb.), de az ezekhez
tartozó és pontozható feladatok is jelentősek (feladatok beadása online szöveg
formájában, állomány formájában, változatos típusú tesztfeladatok, offline feladatok
stb.).
Ez a keretrendszer egy felületen jeleníti meg és egyesíti azokat a
szolgáltatásokat, amelyeket a tanárok párhuzamos felületeken, sokszor offline
formában alkalmaznak (dokumentum- és információmegosztás, üzenetküldés, értékelés
stb.).
572

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

Fontos, hogy a tanítójelöltek tapasztalatokat szerezzenek az ilyen rendszerekben
történő tanulásról, hogy esetlegesen elkészítsék egy szeminárium keretén belül a saját
kurzusaikat, amely segítségével megismerkedhetnek a „virtuális katedra‖ másik
oldalával is.
3. Facebook
Habár a Facebook nem oktatási célokra készült, tagadhatatlan, hogy
népszerűsége és webkettes szolgáltatásai népszerűbbek a diákok körében, mint az
oktatási célokra létrehozott MOODLE keretrendszeré. Pozítivumként emelhető ki, hogy
a diákok regisztráltak a rendszerben, ismerik a környezetet és naponta jelentős időt
töltenek el ezen a felületen.
A Facebook felületén létrehozott zárt csoport egy megfelelő környezetet
teremthet a tanuláshoz és kommunikációhoz. A különböző lehetőségekkel (események
létrehozása, fájlok feltöltése, stb.) egy hatékony oktatási felület hozható létre. A
pozitívumok mellett meg kell említeni, hogy hallgatóink figyelme elkalandozhat a
különböző vonzó tartalmak között, a felhasználók nagy része másik csoportokhoz is
csatlakozott, így kialakulhat egyféle versengés a diák figyelméért. Emellett a
tanulócsoportoknak saját belső csoportjuk is van, ahol pedagógusok nincsenek jelen,
így a párhuzamos kommunikáció is jelen van, valamint tapasztalhatjuk (a mindkét
oldalról), hogy a Facebook felületen történő kommunikáció esetében jelentősen
elmosódik a privát és a professzionális élet közötti határ.
Szerintünk a pedagógusjelöltek számára, a közösségi médiák kapcsán, a
következő fogalomkörök fontosságának kiemelése a lényeges:
-

a személyes információk (telefonszám, lakcím) megosztásának veszélyei
védekezés az interentes zaklatások (cybermobbing) ellen
tartalom- és időmenedzsment fontossága a webkettes környezetekben
(különös tekintettel a közösségi oldalakra)

4. A web 1.0-ás és a web 2.0-ás oktatási környezetek összehasonlítása
A pedagógusjelöltek attitűdjei a korszerű oktatási környezetekrő, véleményünk
szerint, döntően befolyásolja ezek alkalmazását és továbbfejlődését az oktatásban.
Ebből a tényből kiindulva, érdemesnek tartottunk egy attitűdvizsgálat elvégzését, amely
a web 1.0-ás és web 2.0-ás oktatási környezetet méri fel, a pedagógusjelöltek attitűdjei
alapján.
Ebben a vizsgálatban az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
elsőéves hallgatói (óvó- és tanítójelöltek, N=45), felsőbb évfolyamok, illetve kiemelkedő
tudással és tapasztalattal rendelkező hallgatók (tutorok, N=9) és a kurzusokat vezető
tanár (N=1) vett részt. A hallgatók a 2012/2013 tanév első szemeszterében web 1.0-ás,
a második szemeszterében pedig web 2. 0-ás oktatási környezetben tanultak, mindkét
esetben a blended learning (vegyes képzés) formát választottuk. A tanulás befejezése
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után kérdőívek segítségével és rövid beszámolók megírásával, elemzésével végeztük
el az attitűdvizsgálatot.
1. táblázat
A kutatásban alkalmazott alkalmazások
Web 1.0




Honlap
PDF fájlok
E-mail

Web 2.0



MOODLE
Zárt Facebook tanulói csoport

A web 1.0-ás oktatási környezetben kizárólag szöveges kommunikáció volt
jellemző, amíg a web 2.0-ás környezetben megjelentek a képek és a multimédiák is. A
web 2.0-ás MOODLE környezetben és a Facebook csoportban is megosztásra került a
tananyag és a kommunikációra is lehetőség volt. A két felület közül egyértelműen a
Facebook volt a közkedveltebb és a kommunikáció is itt zajlott. A MOODLE
tudásfelmérő tesztjei felületén volt tapasztalható nagyobb aktivitás, a záróvizsgát
megelőző időszakban.
A hallgatók attitűdjeit elemezve elmondható, hogy a web 2.0-ás oktatási
környezet jelentősen újszerűbb a hallgatók számára, mint a web 1.0-ás környezet. Az
aktivitás és kommunikáció az előadások után jelentősen megnövekszi ezeken a
felületeken. A hallgatók megoszthatják az észrevételeiket és kérdezhetnek, az
előadásokon elkezdett kommunikáció folytatódik, bekapcsolódnak azok a hallgatók is,
akik az offline órákon passzívak voltak, illetve a tutorok is akik általában nem voltak
jelen az órákon. A hallgatók ezen a felületen, olyan témákról is részletesen kifejtették a
személyes élményeiket, mint a számítógépes játékszenvedély, amelyre a személyes
kommunikáció és időhiány miatt a tantermi órákon nem kerülhetett volna sor.
Nem elhanyagolható az sem, hogy az egyes kérdésekre a tanár válasza az
egész csoport számára láthatóvá válik és továbbépíthető, nem szükséges többször
elküldeni, mint ez az e-mail segítségével történő kommunikáció esetében volt
tapasztalható. A webkettes felületeken a hallgatók nagyobb aktivitás fejtenek ki, mint a
tanár. Ez hagyományos oktatásban csak nagy erőfeszítések árán érhető el, addig az
online térben, a kommunikáció azonnaliságának köszönve, természetesen valósul meg.
Emellett a tanulás és a véleményformálás a tanulók és a tutorok között létrejövő
kommunikáció és információmegosztás segítségével valósul meg.
A kutatásban részt vevő hallgatók jelentős része kiemelte a webkettes
környezetek kapcsán, hogy sokkal hatékonyabban értesültek az egyes határidőkről,
időpontokról (kollokvium, vizsga), mint a web 1.0-ás környezetekben. Erre a célra
eseményeket hoztunk létre és a rendszer emlékeztette a felhasználókat a közelgő
eseményről.
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A pozitívumok mellett említést kell tenni arról is, hogy a Facebook csoportban a
tanulók gyakrabban osztanak meg olyan tartalmakat, amely nem kapcsolódnak a
tananyaghoz. Ezen túl nem oktatási környezethez illő szavak és megjegyzések is
előfordultak. Mivel a legnépszerűbb közösségi oldal egy kiterjedt alkalmazás, és nem
elsősorban tanulási célokra jött létre, gyakrabban érezték úgy a hallgatók, hogy az itt
történő kommunikáció és tanulás sérti a magánszvérájukat, mivel akkor is találkoznak a
tartalmakkal és az egyes értesítésekkel, ha esetlegesen más szándékkal jelentkeztek
be. Ez a jelenség a pedagógusok részéről is jelentkezik és az online térben
funkcionálás velejárója.
2. kép
A hallgatók attitűdvizsgálata a web 1.0-ás és web 2.0-ás oktatási környezetről

A tanulási környezetekről kialakult hallgatói véleményt jól tükrözik az
asszociációk a két környezet kapcsán (a résztvevőként három fogalom volt
megadható).
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3. kép
A hallgatók asszociációjából készített címkefelhő

A megosztott tartalmak rendezését a Facebook időrendi és sorrendbe és a
hozzászólások száma alapján rendezi el, azonban így is szükséges az információk
rendezése és szűrése, azonban ez is az információs társadalom velejárója.
A hallgatók attitűdjeit jól tükrözik a következő kijelentések, amelyek a két oktatási
környezet megjelenésének sajátosságait és ezek megélését tükrözik:
-

-

Az órák sajnos rövidek, de ez a csoport kipótólja a az informatika tartamát.
Szerintem a Facebookon való kommunikálás ebben az esetben gyorsabb, mint
például egy e-mailt írni. Sűrűbben nézi meg az ember a Facebook oldalát (akinek
van), mint az mint az e-mail postafiókját.
A Facebook csoport előnye számomra a gyors információcsere volt, hogy
minden friss információt könnyedén és gyorsan elérhettem (kollokviumok
anyaga, mikor lesz, valamint szemináriumi munkák követelményei, leadási
határideje stb.). Negatívuma a csoportnak viszont az volt számomra, hogy én
eddig a facebookot kizárólagosan szórakozás céljából használtam, így viszont
néha egyfajta kötelezettségnek éreztem, hogy a kiposztolt szövegeket állandóan
elolvasni.
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A Facebook csoport egy remek ötlet, hiszen bármit meg lehet konzultálni attól
függetlenül, hogy éppenséggel ki hol tartózkodik. Remélem hogy a jövőben
mindenhol lesz némi összeköttetés a tanítás és a facebook között.
Örültem a Facebook csoport használatának, hiszen több olyan információval
lettem gazdagabb, amelyekre magamtól nem kerestem volna rá az interneten.
A függőséget okozó káros oldal (a facebook) arra lett használva, amire valójában
ki lett találva (kapcsolattartás, valamint az egyetemisták egymás közötti
kommunikációjának megkönnyítése, információszerzés). Ma már a közösségi
oldal, szinte az emberek elsődleges élettere, de a második féléves tantárgy
keretein belül megtanultuk a hasznos oldalát használni.
Ezen kívül, jó ötletnek tartom, hogy létrejött Facebookon az Oktatásinformatika
MTTK-2013-as csoport. Ez azért volt hasznos, mert sok érdekességet
megtudhattunk, illetve mindenki megoszthatta saját véleményét. Számos
információval lehettünk gazdagabbak. Tetszett, hogy a PDF-ek itt is meg lettek
osztva valamint, hogy az összes szemináriumi munkáról, az elméleti vizsgáról,
az aktuális hallgatói listáról itt is tájékoztatva lettünk
Elöször meglepődtem. Soha nem halottam ennyire interaktiv munkáról amelyben
a
tanár
és
a diák állandóan kapcsolatban van. Nagy az előnye mert otthonról is meg tudják
beszélni a tanultakkal kapcsolatos dolgokat, illetve saját észrevételeiket is közzé
tehetik.
A második szemeszterben a létrehozott csoport először azt hittem csak érdekes
dolgok megosztására lesz alkalmas, de szerencsére bebizonyosodott, hogy
elősegíti a tanulást is. Az egyes feltöltött anyagokhoz, hozzászóltak más tanulók
és a tanárunk is ami alapján még pontosabban meg tudtam csináni a feladatokat.
A kollokviumok előtt csak felnéztem facebookra és már tudtam is miből kell
tanulni és a bonyolultabb feladatokat is könyeben megértettem a kommentok
alapján. Nagyon tetszett, hogy egyes munkákhoz más emberek is hozzászóltak
és elmondták róla saját véleményük. Így tudhatjuk, hogy nem csak a tanárnak
tetszett a munkánk hanem a többi tanuló szerint is megérdemeltük az
osztályzatot.
Sokan könnyebben megnyíltak a virtuális világban, és hozzászóltak egy-egy
témához.
A Facebookon a nap jelentős részében elérhetőek vagyunk, így sokan aktívan
hozzászóltak a bejegyzésekhez, és érdekes témákat linkeltek, amelyek sokszor
elgondolkodtatóak, tréfásak, vagy éppen vitathatóak voltak.
A facebook csoportot eleinte furcsának tartottam, nem értettem, hogy fogom
tudni használni. Azonban időközben rájöttem, hogy nagyon is jó ötlet, mert
sokszor még ott is kapunk emlékeztetőt, hogy ezt vagy azt a munkát el ne
felejtsük, valamint mindig volt valami olvasnivaló, vagy tudományos, vagy
érdekesség. Ez igazán tetszett, de őszintén bevallom, hogy volt, amikor nem
tudtam követni a tempót. Előfordult, hogy elveszve éreztem magam a sok
információ között, azonban ezt leszámítva, pozitív véleményem van a kurzusról,
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Lehetséges, hogy a tanulást és a szórakozást nem kellene keverni, mert volt,
hogy néha nem volt már kedvem felmenni facebookra, mert tudtam, hogy ott is
lesz valami feladatom, majd el kell olvassam a csoportba ki mit posztolt.

A pozitív attitűdök mellett az a tény is jelentős, hogy a kutatásban részt vevő
hallgatók 93%-a a webkettes oktatási környezetet részesítené előnyben a
Irodalomjegyzék
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A MOTIVÁCIÓ KÜLÖNBÖZŐ MEGKÖZELÍTÉSE - MOTIVACIJA –
PRILAZ IZ VIŠE ASPEKTA
AnĊelić Bojana: O UPIJANJU I ZADRŢAVANJU ZNANJA
FILOZOFSKI FAKULTET, NOVI SAD, SRBIJA
mala.bonnana@gmail.com
Сажетак
У раду се анализирају способности упијања и задржавања знања у циљу
побољшања истих. Разматрају се технике, попут квиза, скеча, музике, видео
записа, филма, гостујућих предавача, замена места наставника и ученика,
корелације са другим предметима и свакодневним животом свакако, те излета,
екскурзије, посете биоскопу, позоришту, музеју, изложби и др, помоћу којих ће
ученици лакше усвојити градиво. Технике у овоме раду примењене су на три
наставне јединице из виших разреда, из предмета Српски језик (5. разред – Кад
мати меси медењаке, Бранко В. Радичевић; 6. разред. – Богојављенска ноћ,
Светозар Ћоровић; 7. разред – Дневник Ане Франк). Постоји више начина помоћу
којих се ученици могу присетити онога што су научили: могу да направе мапу ума,
пано или напишу песму (причу) о одређеној наставној јединици. За постизање
овога циља неопходно је да наставник не само познаје предавачке технике и
вештине, него и да изазове поштовање и дивљење ученика. Они морају да знају
да могу успети. Битно је да наставник усади у своје ђаке веровање о успеху, што
може кроз поруке, изјаве или приче. Није потребан новчани улог, већ само
енергија и добра воља.
Кључне речи: наставник, ученик, памћење, присећање, мотивација, физичка и
емоционална сигурност, позитивна веровања.
ABOUT ABSORPTION AND RETENTION OF KNOWLEDGE
Abstract
This paper analyses the abilities of absorption and retention of knowledge to
improve them. It discusses the techniques, such as quiz, sketch, music, videos, films,
guest speakers, exchange of teachers and students, the correlation with other subjects
and everyday life, trips, excursions, visits to the theatre, museums, exhibitions, etc., by
which students will more easily adopt the material. The techniques in this paper are
applied to the three units of the higher grades, in subjects Serbian language (5th grade When the mother bake gingerbread, Branko V. Radiĉević; 6th grade - Twelfth Night,
Svetozar Ćorović; 7th grade - The Diary of Anne Frank). There are a number of ways
that students can recall what they had learned: they can create a mind map, board or
write a poem (story), about a teaching unit. To achieve this goal it is necessary that the
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teacher not only knows the teaching techniques and skills, but also to inspire respect
and admiration of students. They need to know they can succeed. It is important that
teachers instil in their students the belief of success, which can be through messages,
statements or stories. No need for cash investment, only energy and good will.
Keywords: teacher, student, remembering, remembrance, motivation, physical and
emotional security, positive beliefs.
1. Уводна разматрања – Интеракција наставник-ученик
Бити наставник једно је од најлепших и најузбудљивијих занимања. Да би
се настава успешно реализовала, потребно је учешће и наставника и ученика.
Ученици у школи уче на темељу четири примарна односа: однос са наставником;
однос према наставном предмету (и наставној јединици); однос према другим
ученицима; однос према самом себи. Наравно, однос са ученицима виших
разреда је теже изградити, јер сваки предмет има свог предметног наставника.
Ерик Џенсен у својој књизи Супер настава наводи десет елемената за изградњу
блиских односа са ученицима на дуже стазе:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Волите сами себе;
Учите о својим ученицима;
Цените своје ученике;
Одајте признање својим ученицима;
Слушајте своје ученике;
Чините мале уступке;
Укључите своје ученике и дајте им важност;
Поштујте ученике;
Ученике третирајте као „могућност―;
Будите отворени с ученицима.

Да би ученици поштовали наставника, неопходно је да наставник поштује
самог себе. Наставник треба да учи о својим ученицима. Наставник матерњег
језика сваку наставну јединицу из књижевности може да повеже са свакодневним
животом, те на тај начин упозна ученике. Наравно, ту су и писмени задаци,
писмене и говорне вежбе, као и часови одељенског старешине, на којима се стиче
шира слика о ученицима – о томе где они живе, са ким, у каквом су односу са
члановима породице, какви су њихови ставови, размишљања, како се носе са
улогом ученика, шта им је важно и др. Сваки ученик је индивидуа, појединац и са
таквим ставом им треба прилазити и вредновати њихов рад. Немају сви једнаке
услове за рад, нити су једнако надарени или заинтересовани за неки предмет.
Такође, ученици се разликују и у томе колико им је времена, напора и труда
потребно да би савладали неку лекцију, припремили се за контролни задатак,
усмени одговор и сл. Неким ученицима је напросто лакше да писаним путем
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искажу своје мисли, осећања и расположења, док се други радије опредељују за
вербални. Врло је битно одати признање ученицима и на великим, и на малим
стварима. Признање може бити у виду осмеха, аплауза, похвале, поруке, оцене,
награде. Признање било које врсте може да делује врло мотивишуће на ученике.
Од исте важности је и умети слушати ученике. Уколико наставник покаже ученику
да му је заиста стало до онога што ученик жели да му каже, тиме ће засигурно у
његовим очима бити не само наставник, него и пријатељ, и особа којој ће моћи да
се повери. Ученик ће то неизмерно много ценити. Највише од наставника зависи
да ли ће градиво допрети до ученика, на који начин, да ли ће се задржати и колико
дуго. Ученици су пуни идеја. Важно је да их наставник све саслуша, те неке усвоји,
јер колико ученици уче од наставника, толико и наставник учи од ученика. Њихов
савет и мишљење треба тражити. Тада ће се осећати важно и цењено. Потребно
је дати им више одговорности. При том, наставник треба да буде доследан и да
одржава своја обећања. Ученици све памте, никада не заборављају. Уколико је
наставник доследан и испуни оно што каже, и они ће. На тај начин се између њих
ствара спона од непроцењиве важности. Наравно, и када наставник подели неке
информације и појединости из свога живота са ученицима, ствара се осећај
битности и важности. Не само што уче о животу одраслих, него се и међусобно
боље упознају, чиме се постиже на обостраној поверљивости.
2. Технике упијања и задржавања знања
Квиз, скеч, музика, видео запис, филм, гостујући предавачи, замена места
наставника и ученика, корелација са другим предметима, излет, екскурзија,
биоскоп, позориште, музеј, изложба значајне су технике помоћу којих ће ученици
лакше усвојити градиво. Све наведене технике најпримењеније су у настави
књижевности. Програм из књижевности ученици виде као тешку обавезу, а од
читања под притиском свакако да нема много користи. Но, захваљујући
креативности наставника, настава књижевности може да дође до најпотпунијег
изражаја. Павле Илић, Оливера Гајић и Малинка Маљковић у књизи Криза
читања – комплексан педагошки, културолошки и општедруштвени проблем
истичу:
„Сем панорамских часова, који су чисто књижевни, могу се организовати и
часови на којима се књижевна уметност интегрише са другим уметностима, па
час може бити књижевно-музички, књижевно-сценски, књижевно-филмски―
(Илић-Гајић-Маљковић 2007: 86).
У овоме раду неке од наведених техника примењене су на три наставне
јединице из књижевности – Кад мати меси медењаке, Бранко В. Радичевић;
Богојављенска ноћ, Светозар Ћоровић; Дневник Ане Франк. Прво дело се
обрађује у 5, друго у 6, а треће у 7. разреду. Свако припада различитој књижевној
врсти – Кад мати меси медењаке је песма, Богојављенска ноћ приповетка, док
Дневник Ане Франк припада књижевнонаучној врсти (дневнику). Заправо,
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Наставним планом и програмом предвиђена је обрада одломка из приповетке
Богојављенска ноћ и Дневника Ане Франк. У основним школама се често обрађују
одломци из обимнијих књижевних дела. Међутим, иако они представљају само
релативну целину (део, епизоду, сегмент, ситуацију, слику, сцену, чин), губи се на
информативности и отежава схватање. Милија Николић у Методици наставе
српског језика и књижевности наводи да је важно
„(...) у припремном поступку одабрати кључна места која са уметничке стране
најбоље репрезентују књижевно дело― (Николић 2006: 221).
Наравно да треба одабрати одломке који најбоље истичу суштину заплета,
кулминација, обрта и расплета радње, но
„Да би ученик свесно трагао за уметничким вредностима књижевног дела, да би
их откривао и активно и интерактивно сагледавао њихова значења, дело се
мора прочитати― (Илић-Гајић-Маљковић 2007: 24).
Стога су у овоме раду присутне методичке обраде наведених дела у целости.
Тек прочитана или саслушана уметничка реч може бити предмет
доживљавања и проучавања.37 Када наставник жели да саопшти ученицима да за
следећи час треба да прочитају приповетку Богојављенска ноћ Светозара
Ћоровића, не би требало да то учини административно: Прочитајте Ћоровићеву
приповетку Богојављенска ноћ и припремите се да је идућег часа анализирамо.
„Радни подстицај ваља испољити исказима који обећавају занимљив уметнички
свет, најављују радост читања и садрже мотивациону снагу позајмљену из
самог уметничког текста― (Николић 2006: 260).
Задатак се, дакле, може саопштити и на следећи, подстицајни, начин:
Прочитајте Ћоровићеву приповетку Богојављенска ноћ. Она ће вас изненадити
жељом једног малог дечака у Богојављенској ноћи. Упознаћете дечака, коме је
мајка болесна и који прижељкује њено оздрављење. Припремите се да
процењујете његову жељу и жељу његових другара, који теже за материјалним
стварима – скупим предметима. Размислите шта је човеку најважније на свету и
без чега не може.
Подстрек за читање може потећи од мотивисања одломком, мотивисања
опрекама, подстицања познатим делом уметничке целине, од тога да једно дело
изазива радозналост за друго, да одабрано дело изазива радозналост за циклус и
збирку, од мотивисања по тематској сродности, снажења радозналости у оквиру
37

Више о значају важности разумевања прочитаног текста у Читање научно-популарних
текстова с разумевањем Јосипа Ивановића и Марте Тертели Телек.
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књижевног жанра, популарисања дела уметничким утисцима, најављивања
привлачности уметничког света, подстицања радозналости књижевном критиком,
изазовности опречних судова, сведочења писаца о својим делима, од доживљене
стварности према уметничком свету, асоцијативног поља као извора
радозналости, позоришта, филмске, радио и ТВ изведбе, сугестивне моћи музике,
изложбе књига, књижевне приредбе и награде, афирмисања читалачких
способности начином обраде књижевног дела, као и од самомотивисања и
економичног поступања.38
Треба имати у виду да је и амбијент у ком се настава изводи од изузетног
значаја. Учионица треба да буде проветрена, уредна и чиста, смеће бачено,
столови и столице на свом месту, те наставни материјал. На зидовима треба да се
налазе весели панои, постери, мотивишући натписи (попут: „Идеје које су ми
промениле живот добио сам читајући!―, „Не знам ниједан проблем који сат
времена читања није ублажио!―, „Добри пријатељи, добре књиге, чиста савест: то
је идеалан живот!―, „Нема шармантнијег намештаја од књига!―, „Књижевност
открива оно што стварност скрива!―, „Само сазнање да те на крају дана чека добра
књига чини дан веселијим!―, „Књига није храна, али је посластица!―). Све наведено
је врло битно, јер утиче на стварање позитивног односа између ученика и
наставника и ученика и наставног предмета, али и подстиче на размишљање и
креативност, побуђује и доприноси стварању позитивних осећања према школи.
3. Методички приступ песми Кад мати меси медењаке
Разред: пети
Област: књижевност
Тип часа: обрада новог градива (један час)
Наставни облици: фронтални, индивидуални
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текстовна, демонстративна
Наставна средства: плејер, табла, креда, креде у боји, збирка песама Песме о
мајци, читанка, ученичке свеске, оловке, бојице, медењаци, пропратни материјал
Наставни објекти: учионица
Наставни циљеви
Образовни циљеви: Упознати ученике са биографијом аутора, Бранка В.
Радичевића. Упознати ученике са песмом Кад мати меси медењаке. Детаљно
проучити лик мајке. Упутити их на одлике ауторске књижевности. Открити у песми
главни мотив, споредне мотиве и што више песничких слика. Указати на битније
језичке и стилске особености песме. Оспособити ученике за самостално тумачење
песме, те их мотивисати за читање збирке песама и прозних текстова о мајци у
целости.
38

Више у Методици наставе српског језика и књижевности Милије Николића.
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Васпитни циљеви: Обрадом песме развијати и јачати код ученика убеђење о
љубави, нежности и пожртвованости родитеља према деци. Гајити позитивна
осећања према породици и свету. Настојати да ученици присно доживе песму. Ко
радознало и истраживачки походи свет песме, враћа се из њега обогаћен
изузетним доживљајима и сазнањима. Развијати љубав према књижевности.
Стварање и неговање читалачких навика.
Функционални (практични) циљеви: Креативном атмосфером на часу подстицати
ученике на самостално увиђање и анализирање. Развијати логичке операције при
тумачењу:
анализу,
синтезу,
запажање,
упоређивање,
закључивање,
конкретизацију и апстракцију.
Динамика и ток интерпретације
Уводни део часа (6 минута): У уводном делу часа наставник са ученицима
разговара о важности мајке у животу сваке особе. Ученици говоре о свом односу
са мајком, након чега наставник, уз помоћ ученика, бележи на табли мајчине
особености (добра, мила, нежна, драга, искрена, пуна разумевања, поштена,
брижна, пожртвована). Чита им одломак из текста (кратку прозну творевину) Чија
је моја мајка Бранка В. Радичевића, којим их заправо упознаје са Бранковим
виђењима мајке:
„Прво се подели на своју децу. И ту је неухватљива. Никада се не зна колико
коме припада. Кад се подели на децу, опет остаје цела. Као да се није ни
делила. Јер истом снагом се поново дели на унуке. И опет тајна: нико неће
сазнати како се на унуке поделила, колико коме припада. Поделила се на унуке
и остала цела. Помислићеш, ту је крај, нема више деобе. Али врага! Тек сад је
спремна да се дели. И то веома крупно на најситније делове. Дели се она на
праунуке. Готово. Круг је затворен. Тако мислиш. Гледам: она се дели и на сву
децу овог света. Заврти ми се у глави― (Радичевић 1996: 63).
Наставник прави емоционалну паузу, а потом најављује наставну јединицу и
истиче циљеве часа.
Главни део часа (34 минута): Наставник упознаје ученике са пишчевим животом.
Говори им да у српској књижевности постоје два аутора која носе исто име и
презиме, али да су стварали у различито време. Бранко Радичевић је живео од
1824. до 1853, а Бранко В. Радичевић од 1925. до 2001. године. Ученицима говори
да слово између имена и презимена означава средње слово, почетно слово имена
оца. Бранко је сигурно много волео своје родитеље (Зар би иначе ставио почетно
слово очевог имена између свог имена и презимена?). Бранко В. Радичевић је
писао искључиво за децу. Наставник бележи на табли име и презиме аутора, те
назив песме, а ученици исто записују у своје свеске. Песма Кад мати меси
медењаке налази се у Радичевићевој збирци песама Песме о мајци. Ученицима
набројати наслове: Кад мати крпи, Кад мати плете, Кад мати пришива
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дугмета, Кад мати шије, Кад мати лаже, Кад мати прашта, Кад мати без руку
остане, Кад мати ћути, Кад мати пева, Кад мати сања, Кад мати игра, Кад
мати слути, Кад мати бије, Кад мати прети, Кад мати спава, Кад мати расте,
Кад мати чека, Кад мати у војску прати, Кад мати пише, Кад мати чека сина с
фронта. Заправо, збирка броји тридесет песама, од којих је пет посвећено оцу.
Ласло Бошковић, један од наших критичара, у предговору за збирку песама Песме
о мајци каже:
„Пет од тридесет, дакле шестина. Замало па један прст, ако замислимо да је
књига рука. Добро, могло би да прође: мали прст за оца, да баш не би био
шипак― (Бошковић 1996: 8).39
Песник је ову књигу посветио својој мајци Косари, али се у њој може
препознати мајка сваког детета и све мајке на свету. Она ради све кућевне
послове: крпи дечију одећу, плете, пришива дугмад, меси медењаке. Песник је
слика и у разним стањима и расположењима. Наставник говори ученицима да не
отварају читанке док им он не каже. Сваком ученику даје медењак. Ученици
узимају медењаке, приносе их својим носићима, жмуре и покушавају да замисле
вече, кухињу и своје маме како праве колаче. Наставник затим чита песму, док га
ученици пажљиво слушају. Након читања следи бележење мање познатих и
непознатих речи, те сумирање утисака и разговор о песми:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Којим речима је описан колач у песми?
Од чега је направљен колач?
Са чиме се пореди вече?
Да ли примећујете неке стилске фигуре? Подвуците их. Објасните њихово
значење.
Шта мислите, који је заправо мајчин главни посао?
Колико строфа има у песми?
Колико свака броји стихова?
Како се зове строфа од четири стиха?
Да ли је заступљена рима у песми? Која врста риме је у питању?
Ком књижевном роду, а којој књижевној врсти припада ова песма?

Након анализе песме наставник тражи од ученика да замисле да су њихови
родитељи деца, а они њихови родитељи. Треба да пусте машти на вољу и у року
од 7, 8 минута напишу како би они васпитали своје родитеље. Треба да истакну
све оно што сматрају да је добро и лоше у васпитању.
Завршни део часа (5 минута): У завршном делу часа ученици упоређују лик мајке
из Радичевићеве песме са ликом удовице Мионе из Прве бразде Милована
Глишића и мајке из Десетице Ивана Цанкара. Такође, сваки ученик добија
39

Прочитајте деци ово запажање, сигурно је да ће им бити интересантно и да ће пожелети да
прочитају не само све песме о мајкама, него и о очевима.
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одштампану песму Писмо мајци руског песника Сергеја Јесењина. Треба да је
прочитају и, уколико не стигну на часу, код куће забележе своје мисли о песми у
домаћу свеску.
Домаћи задатак: Отићи у библиотеку. Узети збирку песама Песме о мајци Бранка
В. Радичевића. Прочитати неколико песама по сопственом избору и једну научити
напамет. Приредити нешто лепо мајци – написати јој поруку, песму, причу, купити
јој букет цвећа, одвести је на лимунаду, направити (уз бакину помоћ) медењак или
томе слично. На следећем часу поделити искуство са наставником и другарима из
одељења.
4. Методички приступ приповеци Богојављенска ноћ Светозара Ћоровића
Разред: шести
Област: књижевност
Тип часа: обрада новог градива (један час)
Наставни облици: фронтални, индивидуални
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текстовна
Наставна средства: плејер, табла, креда, креде у боји, књига Живот и обичаји
народа српскога Вука Стефановића Караџића, књига Изабране странице
Светозара Ћоровића, читанка, радна свеска, ученичке свеске, оловке, бојице
Наставни објекти: учионица
Наставни циљеви
Образовни циљеви: Упознати ученике са биографијом аутора, Светозара
Ћоровића. Упознати ученике са приповетком Богојављенска ноћ. Упознати
ученике са народним обичајима за Богојављење. Детаљно проучити лик дечака.
Оспособити ученике за самостално тумачење приповетке. Богаћење речника
мање познатим и непознатим речима. Дати ученицима слободу да заврше
приповетку по својој замисли.
Васпитни циљеви: Сагледати вредности обичног и свакодневног живота.
Обрадом приповетке развијати код ученика љубав и блиске породичне односе.
Неговати истрајност, веру и наду. Развијати љубав према књижевности. Стварање
и неговање читалачких навика.
Функционални (практични) циљеви: Креативном атмосфером на часу подстицати
ученике на самостално увиђање и анализирање. Развијати логичке операције при
тумачењу:
анализу,
синтезу,
запажање,
упоређивање,
закључивање,
конкретизацију и апстракцију.
Динамика и ток интерпретације
Уводни део часа (7 минута): У уводном делу часа наставник пита ученике када се
обележава Богојављење и да ли знају за неки обичај карактеристичан за тај дан.
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Након разговора са њима чита им шта је Вук Стефановић Караџић забележио о
Богојављењу у књизи Живот и обичаји народа српскога:
„Срби приповиједају да се ноћу уочи Богојављења сваке године отвара небо, и
да ће онда Бог дати свакоме који што заиште, само да не иште више него једно.
Гдјекоји стоје напољу по цијелу ноћ не би ли видјели кад се небо отвори, али то
сваки не може видјети. (...) Многи се на Богојављење ујутру прије сунца купају у
потоку или у ријеци (ако је вода смрзла, а они пробију лед, као што сам га и ја
пробијао на Жеравији). Ако је о Богојављењу велики мраз, онда се мисли да ће
бити добра година― (Караџић 1969: 319).
Наставник пита ученике шта они обично зажеле те ноћи и да ли им се оствари
жеља. После разговора најављује наставну јединицу и записује је на табли
истичући циљеве часа. Ученици преписују у своје свеске име и презиме аутора, те
назив приповетке. Отварају читанку и проналазе одломак.
Главни део часа (32 минута): Главни део часа започиње тако што један од
ученика чита белешку о аутору. Дакле, Светозар Ћоровић је живео од 1875. до
1919. године. Са Алексом Шантићем и Јованом Дучићем покренуо је књижевни
часопис „Зора―. Часопис је покренут у Мостару, где је Ћоровић живео и стварао.
Написао је многобројна дела са децу. Након пишчеве биографије наставник пушта
текст снимљен у звучној читанци. С обзиром да су ученици имали задатак да код
куће прочитају текст у целости, поновни сусрет са истим олакшаће им предстојећу
анализу. Ученици седе на својим столицама, склопљених очију, и фокусирају се на
текст.40 Наставник бележи на табли мање познате и непознате речи. Дело се
анализира путем следећих питања:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Да ли је дечак имао неку жељу? Коју?
Када ју је зажелео?
Зашто ју је зажелео баш на Богојављење?
Шта су зажелели дечакови другари?
Да ли су њихове жеље реалне и могуће?
Како бисте описали дечака?
Коју реченицу дечак најчешће понавља?
Шта се њом изражава?
Пронађи део у ком дечак замишља изглед своје мајке након оздрављења.
Како је описан зимски пејзаж?
Којим стилским средствима се послужио приповедач?
Да ли је дечак сањао или заиста доживео отварање небеса?
Како се завршава текст?
Ком књижевном роду, а којој књижевној врсти припада?
Да ли сте извукли неке поуке? Наставник их бележи на табли.

40

Овакав вид упознавања са текстом мотивисаће их да дају опширније и сложеније одговоре при
анализи, јер су усмерени искључиво на текст, не гледају около, у друга поред, кроз прозор и сл.
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Завршни део часа (6 минута): На завршном делу часа ученици завршавају
приповетку на свој начин.
5. Методички приступ Дневнику Ане Франк
Дневник Ане Франк (оригинални назив Der Achterhuis)41 није предвиђен за
обраду у целости Наставним планом и програмом за седми разред основне школе,
те наставник може, имајући у виду тематику која је у истом обрађена, предложити
ученицима да код куће прочитају роман у потпуности. Ученици ће на тај начин
стећи јаснију слику о животу Ане Франк – у кога се потајно заљубила, о чему је
маштала, шта је сневала и како се храбрила да победи страх од смрти, како је
анализирала своје ближње, шта је о себи мислила и др.
Припремни (истраживачки) задаци:
–

–
–
–
–
–
–

повести разговор са бакама и декама који су преживали Други светски рат о
томе каква су то времена била, како су људи живели, како су се борили за
живот и сл;
пронаћи и упознати се са биографијом Ане Франк;
одштампати или израдити неколико Аниних фотографија (једну у формату за
личну карту);
прочитати код куће Дневник у целости;42
забележити имена ликова из „Тајног скровишта― и окарактерисати их;
забележити Анине активности, хобије, те све наслове дела са којима се
сусрела;
издвојити омиљени део и у свеску за лектиру образложити зашто је завредио
пажњу.

Једна група ученика може да за час анализе припреми кратку презентацију
биографије Ане Франк, а друга презентацију свих издања Дневника.
Разред: седми
Област: књижевност
Тип часа: обрада новог градива (два часа)
Наставни облици: фронтални, групни, индивидуални
Наставне методе: монолошка, дијалошка, текстовна, метода запажања и
показивања

41

Холандски наслов ове књиге односи се на део куће (стражња кућа, задња кућа, уточиште) који је
служио као скровиште двема породицама које су се тамо скривале од 9. јула 1942. до 4. августа
1944. године. Дневник је први пут објављен 1947. године, а прво енглеско издање доживео је пет
година касније.
42
Једино се доживљајним и истраживачким читањем омогућава ученику да између себе и уметничког света
одстрани сваког посредника.
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Наставна средства: рачунари, интернетска веза, пројектор, штампач, флеш,
табла, креда, креде у боји, књига, читанка, ученичке свеске (школске и за лектиру),
фотографије, хамер, папири у боји, фасцикле, фолије, фломастери, бојице,
хефталица, чиоде, маказе (обичне и цик-цак), лепак, пропратни материјал
Наставни објекти: дигитална учионица, кабинет српског језика
Корелација са другим предметима: Словачки језик, Историја, Географија,
Грађанско васпитање, Верска настава, Ликовна уметност, Информатика и
рачунарство
Наставни циљеви
Образовни циљеви: Упознати се са биографијом Ане Франк. Упознати се са
Дневником Ане Франк. Пружање информација о Другом светском рату. Пружање
информација о Јеврејима као народу. Детаљно проучити Анин лик. Обновити
знање о народној и ауторској књижевности. Упознати се са дневником као
књижевно-научном врстом. Обновити знање о облицима приповедања.
Васпитни циљеви: Јачати и развијати културу усменог и писменог изражавања.
Развијати љубав према ауторској књижевности и на тај начин допринети стварању
ученичке личности. Развијати критички и аналитички дух. Хуманизовање и
социјализовање личности (развијање ваљаних моралних схватања и усвајање
културног понашања).
Функционални (практични) циљеви: Подстицати код ученика самосталност и
поступност у раду. Оспособити ученике за истраживачко читање и читање са
оловком у руци (примери за облике казивања и др). Оспособити ученике за
проналажење битних и ваљаних података о делу путем информационих
технологија. Развијати код ученика способност запажања – откривање моралних
вредности у поступцима литерарних јунака и откривање уметничких порука.
Након мотивације ученика за читање и доживљавање књижевноуметничког дела,
истраживачких (припремних) задатака и читања следи анализа истога на часу која
ће бити вођена следећим током:43
Динамика и ток интерпретације
Уводни део часа (19 минута):44 Настава се одвија у дигиталној учионици; сваки
ученик седи испред рачунара. Ученици су упознати са наставном јединицом, јер су
на час дошли припремљени. Мотивишу се за рад разговором о томе да ли пишу
дневник, зашто то чине, о чему пишу, колико често и сл. У уводном делу група
ученика остатку одељења путем пројектора презентује живот Ане Франк. Ана
Франк је била једно од преко милион јеврејске деце која су изгубила живот у
нацистичким логорима. Након презентације сваки ученик ће се преко рачунара
43

За анализу дела је предвиђено два часа. У овоме раду временска структура је организована на
нивоу двочаса (90 минута).
44
Наставници, не заборавите: Добар уводни део је пола посла.
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конектовати на Интернет и на претраживачу укуцати име и презиме ауторке, те
пронаћи њене фотографије. Претпоставља се да је до већине дошла група која је
припремала њену биографију, али јасно је да није могла да у презентацији
обједини све. Пре главног дела часа наставник ће ученицима показати
презентацију о Ани, коју је сам припремио, те кратак филм о њеноме животу http://www.youtube.com/watch?v=BFab0YspSQ8. Следећи задатак ученика, такође,
у уводном делу часа јесте да на претраживачу укуцају адресу
http://www.youtube.com/watch?v=4hvtXuO5GzU. У питању је снимак свадбе коју Ана
Франк посматра са прозора своје зграде (девојчица која се види у позадини). Филм
је снимљен 1941. године аматерском камером у Амстердаму. Други светски рат је
већ почео; девојчица на прозору стана не изгледа забринуто и не слути да ће
четири године касније умрети у логору. Црно-бели филм траје двадесет и једну
секунду. До сада га је видело више милиона људи.
Главни део часа (59 минута): Пре но ученицима буду постављена питања сваки
ће направити у својој свесци нацрт личне карте Ане Франк (и залепити њену
фотографију). Након објашњења мање познатих и непознатих речи следи анализа
дела.
Питања:
–
–
–
–
–

–

–

Кад је Ана Франк почела да пише дневник?
Колико је она тада имала година?
Зашто Ана жели да пише дневник?
Како га је назвала? Како му се обраћа?
Где је смештена радња овог дела? Наставник може да препоручи ученицима
да на Интернету погледају како је изгледао Амстердам, главни град Холандије,
пре рата, после и како изгледа данас. Наставник српског језика може и да се
договори са наставником географије да истога дана, недеље или месеца овај
обради Амстердам, те ученике упозна са основним подацима везаним за тај
град, положајем, разуђеношћу обале, рељефом, климом, хидрологијом,
становништвом, привредом и др.
Ко су Јевреји? Повести разговор о религији. Корелација са верском наставом и
ликовном културом. Наставник верске наставе може да ученицима каже нешто
више о Јеврејима – о њиховој религији (јудаизму) првенствено, док наставник
ликовне културе може да организује посету оближњој синагоги, те им објасни
уметност и архитектуру исте.
Шта су налагали антијеврејски закони? Повести разговор о Другом светском
рату, Холокаусту, Хитлеру. Ученици могу да помоћу Интернета пронађу његове
фотографије. Корелација са историјом. С обзиром да се национална историја
обрађује у 8. разреду, наставник историје би могао да организује два додатна
часа пред обраду Дневника, те пружи ученицима основне информације о
Другом светском рату уз филм Живот је леп, чиме ће, између осталог,
направити увертиру за градиво наредне године.
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Како су Ану доживљавали у друштву? Да ли се она допадала дечацима?
Повести разговор о симпатијама, заљубљености.
Какав је однос Ане Франк и наставника?
Шта је Ана урадила у школи, па је била кажњена од стране наставника? Како је
била кажњена? Како она размишља о свом домаћем задатку, а како то чините
ви (корелација са њиховим личним односом ка школи)?
Какав дечак је Хари?
Зашто је Ана са својом породицом морала да оде у скровиште?
Да ли је Ана, али и сви Јевреји уопште, могла да, одлазећи из куће, понесе
кофер са собом? Како је она понела ствари, на који начин?
Како је Ани испрва деловала зграда у којој се налазило „Тајно скровиште―, а
како после? Ученицима поделити одштампану скицу зграде. Да ли се она
плашила, да ли је стрепела од нечега? („Не могу ти исказати како то притиска:
никад не моћи изаћи, а и плашим се да нас не открију и не стрељају. Нимало
пријатна перспектива. Преко дана морамо да шапућемо и ходамо на прстима,
иначе би нас могли чути они из магацина.―)
Која је породица, поред породице Франк, боравила на тавану? Окарактериши
сваког члана.
Како се слажу Франкови и Ван Данови?
Ко помаже овим породицама?
Да ли Ана воли књижевност? Да ли је Ана начитана? Који наслови се спомињу
у овом делу? Шта за Ану представља читање књига?
Шта све Ана уме?
Шта мислите, да ли је Ана зрела за своје године? Чиме то објашњавате?
Како Ана реагује на звукове који долазе споља? Од чега стрепи?
Како се Ана осећа у „Тајном скровишту―? Корелација са животом пре скривања.
Обнављање знања о стилским фигурама.
На који начин испољава своју немоћ?
Шта све изазива њену немоћ?
На чему Мип завиди становницима скровишта? Да ли је она у праву? Какав је
заиста тај мир у „Тајном скровишту―?
Чега се све Ана плаши?
Како на Ану делује дуго звоњење на вратима? Од чега она страхује?
Каква је њена визија будућности, онога „после рата―? („Ја једноставно никако
не могу да замислим да ће живот икад бити за нас опет нормалан. Ја говорим
о после рата, али то су само куле у ваздуху, нешто што се неће никад у
стварности догодити. Кад помислим на нашу некадашњу кућу, моје
пријатељице и забаве у школи, управо ми је као да је нека друга личност то
проживела, а не ја.―) Зашто Ана становнике „Тајног скровишта― пореди са
комадићем плавог неба окруженог тешким, црним облацима? Објасните
симболично значење речи плаво небо, црни облаци, црни круг?
Како је рат представљен – да ли у првом или другом плану?
За чиме Ана чезне?
Какви су њени снови?
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Ученици методом грозда треба да представе особености Ане Франк. Потом
следи виртуелни обилазак Музеја Ане Франк45 – www.annegrank.org. Након
обиласка ученици сами долазе до дефиниције дневника. Главни део часа
окончати разговором са ученицима о томе каква питања би поставили Ани Франк
да су у могућности да је интервјуишу. Да је преживела Други светски рат, Ана би
данас имала 84 године.
Завршни део часа (12 минута): На завршном делу часа применити креативну игру
како би се сумирало градиво – асоцијације.
На часу додатне наставе планира се гледање филма о Ани Франк. Дневник
Ане Франк је више пута екранизован.46 Године 1959. награђен је Оскаром филм
„Дневник Ане Франк― (са Мили Перкинс у главној улози). Код нас га је 1959. године
режирала Мирјана Самарџић, насловну улогу је глумила Милена Дапчевић, а
остале Рада Ђуричин, Дејан Ђуровић, Божидар Дрнић, Хуго Клајн и Мата
Милошевић. Три године раније драматизацију Дневника изводило је Народно
позориште у Београду.
Домаћи задатак: Ученици треба да за домаћи задатак напишу састав на тему
„Једна страница из мог дневника― или писмо које би упутили Ани Франк.
Објашњавајући домаћи задатак, ученике питати да ли су извукли неке поуке
читајући ово дело. На табли забележити неколико.
Наставнику грађанског васпитања препоручити да, након обраде Дневника
Ане Франк, ученицима пусти филм о човеку који је садио дрвеће (траје пола сата),
те да они закључе зашто су упорност, посвећеност и преданост врло битне у
животу и шта се заправо њима може постићи, као и да покушају да упореде Ану
Франк и Елзеара Буфијеа (главног јунака овог анимираног филма) –
http://www.youtube.com/watch?v=dyxURBVW_MU. С обзиром да се Дневник Ане
Франк налази међу тридесет и пет документарних дела уврштених у регистар
УНЕСКА – „Сећање света―, наставник грађанског васпитања може да на једном
часу говори и о преосталима, чиме би се ученици свакако културно уздигли.
Ученицима за уложени труд дати одличне оцене, слаткиш и папириће са
мислима великана српске и светске књижевности.
6. Закључак
Бити добар наставник подразумева не само познавање предавачких техника
и вештина, него и поседовање способности изазивања поштовања и дивљења од
стране ученика. Да би ученици лакше усвојили, те задржали стечено знање
неопходно је да се најпре успостави добар однос наставника са ученицима.
Из наведених методичких обрада проистиче да је врло битно да наставник
повеже наставну јединицу са свакодневним животом. Приликом објашњавања
45

Зграда у којој се скривала породица Франк претворена је у музеј под називом Кућа Ане Франк, у којој се
окупља омладина у име мира у свету.
46
Поред филмских наслова, постоји и: BBC-ев документарац, позоришне представе, балети, стрипови.
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градива ваљало би искористити неке примере из живота ученика, али и
наставника. На тај начин ће ученици лакше запамтити градиво, али и изградити
блискији однос са предметним наставником. Добар уводни део часа гарантује
квалитетан и успешан главни, тако да би започињање предавања мотивишућим
причама и те како имало ефекта. После неког времена ученици ће сами покушати
да у причи открију везу са градивом. Часови ван школе су врло интересантни
ученицима – одлазак у биоскоп, позориште, музеј, на изложбу. Уколико ученици
показују мало или чак нимало интересовања за одређену наставну јединицу, њено
повезивање са нечим познатим и интересантним поспешиће развијање
интересовања за нешто што је ново и непознато.
Напослетку, ученици треба да се труде да увиде смисао и значај онога што
уче, као и могућност касније примене усвојеног градива. Сваки ученик има право
да успе. Наставници не треба никада да одустану, никада никоме не одузму наду
и, пре свега, треба да воле свој позив.
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Andrásné Teleki Judit: A TANULÁS MOTIVÁLÁSA
DEBRECENI EGYETEM GYERMEKNEVELÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI KAR,
MAGYARORSZÁG
telekij@ped.unideb.hu
THE MOTIVATION OF LEARNING
In the 21st century, learners are no longer merely recipients of passive
knowledge. Today, learning is to be turned into a motivating activity, as skills and
abilities work optimally only if the right motivations are present. Teachers often mention
unmoivatedness as the main reason for poor progress in school, failures in learning.
Children vary in their levels of motivation: some are motivated, while others less so.
Therefore, various motivation techniques are needed in order to achieve results, and
teachers have indispensable tasks in motivating students. This is why it is important to
find answers to the question: What can teachers do to motivate students, to make them
interested and open to learn?
Keywords: motivation, motivatedness, motivation in learning, 21st century education
Bevezetés
A ma gyermekei már nem befogadói a passzív ismereteknek.
Már a
kisgyerekkortól elkezdődik azon készségek és képességek elsajátítása, amelyek
később nélkülözhetetlenek lesznek a tanuláshoz, az életben való érvényesüléshez. Az
iskolaérett óvodás várja az iskolát, ahol merőben új helyzettel kerülnek szembe, a direkt
tanulással. Az első napok érdekesek, ekkor még nagy hatással bír az újdonság ereje.
Később megszaporodnak a feladatok, elmúlik a kezdeti varázslat. Vannak, akik
továbbra is nagy szorgalommal és könnyen veszik az akadályokat, de vannak, akik
elkedvetlenednek és a rendszeres munka már nem tűnik olyan érdekesnek. Már itt az
iskoláskor legelején átélik az első tanulással kapcsolatos sikereiket és kudarcaikat.
(Józsa 2000). Nagy jelentőséggel bír a család, motiváló ereje, mivel a szülők
tanuláshoz és tudáshoz való viszonya követendő mintaként segíti a gyermek tanulási
részvételét (Csapó 2002).
A pedagógusok a tanulók sikerességét, általában úgy ítélik meg, hogy az elért
kimagasló eredmények a jó tanításuknak köszönhető, viszont a tanulói kudarcok
esetében rajtuk kívül álló dolgokban keresik az okokat. Sok esetben a gyenge
tanulmányi eredmények - mint tanulási kudarcok - fő okaiként jelölik a tanulók
motiválatlanságát. Abban az esetben, ha a tanuló nem motiváltan jön az iskolába, meg
kell kísérelni a motiválását. Ellenkező esetben, ha motivált tanulóval állunk szemben,
vigyázni kell, hogy a kevéssé motiváló iskolai környezet el ne vegye a kedvüket a
tanulástól. A tanulást, motiváló hatású tevékenységgé kell tenni, mert a készségek és
képességek, csak megfelelő motivációk mellett működnek optimálisan (Réthy 2003).
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Gyermekeink bizony különbözőek – motiváltak és kevésbé motiváltak – ezért a
tanulási folyamatban is más-más motivációs technikák járhatnak eredménnyel. Ebből
következik, hogy a pedagógusoknak elengedhetetlen feladataik vannak – főleg, a
kisiskolások tanítóinak – a motivációval kapcsolatban, mivel az első egy-két iskolai év
alapvető jelentőségű a gyerekek tanulási motivációjának alakulásában (Csapó 2002). A
motiváció cselekvésre késztető belső mozgató erő, ösztönzés, indító-ok, ami képessé
tesz a kitartásra, a hatékonyságra, a nagyobb erőfeszítésre. A tanulási folyamatban ez
az „ösztönzés‖, a tanulók érdekelődésének a felkeltése kiemelten fontos pedagógiai
tevékenység.
Szakirodalmi előzmények
Az ember lényegét alapvetően meghatározó motiváció, tanulás és tanítás
jellemzői mindig is foglalkoztatták a kutatókat. A szakirodalmat áttekintve
megállapítható, hogy a tanulási motivációval kapcsolatban a könyvtárak polcain igen
nagy számban találhatók azok a kiadványok, amelyek a tanulási motivációval
foglalkoznak, és az elméletek irányzatait mutatják be (Réthy 1988), de igen kevés
azoknak a szakmai kiadványoknak a száma, amelyek a kutatási eredményekre
alapozottan, gyakorlatias megoldásokat közölve segítené a pedagógusokat.
Az egyes kutatások gyakran adott területen belül is különböző elméleteket
képviselnek. A klasszikus elméletek a motívumokat az egyén személyes jellemzőiként
kezelték, az újabb megközelítések a kontextustól elválaszthatatlannak tekintik azokat,
így egyre inkább a motívumok és a környezet közötti kapcsolat tanulmányozása kerül
előtérbe. A tanulási környezet egyes elemei különböző súlyt képviselnek a tanulói célok
alakításában, fontos lenne tudnunk, hogy melyeknek van központi jelentősége (Józsa–
Fejes 2010). Napjainkban a tanulási motiváció vizsgálatának egyik legaktívabb területe
a célorientációs elmélethez köthető (Fejes 2011).
Kutatási eredmények alátámasztják, hogy a tananyag elsajátításának
sikeressége csak 50%-ban függ az értelmi tényezőktől, a megmaradt részt a motiváció
köré csoportosuló folyamatok határozzák meg (Kozéki 1980).
A tanulási motivációval kapcsolatos kutatások elsődleges célja az, hogy
miképpen lehet az egyénben egy optimális tanulási motívumrendszer kiépülését,
fejlődését segíteni, hogyan lehet stabil, belső tanulási motívumokat kialakítani, amelyek
révén a tudás, a tanulás vágya belső késztetés lesz (Józsa 2000). Mennyire fontos ez
a kisiskolás korban, mégis alig ismertek olyan kutatások, melyek ezt a kort vizsgálnák.
A Tanulók, iskolák - különbségek című könyvben még arról olvashatunk, hogy a
motiválás fontossága nem hatotta át kellőképpen a hazai pedagógiai - didaktikai
gondolkodásmódot (Báthory 1992).
A tanulás motiválása, mint komplex pedagógiai eljárás, az oktatási folyamatban
kiemelten fontos pedagógiai tevékenység, felébresztheti a tanulókban a tanulási kedvet,
a kitűzött célok eléréséhez pedig szilárd elhatározást és aktív tevékenységet vált ki. A
motiváció fontos előfeltétele a tanulás sikerességének (Báthory 1992), de az is fontos,
hogy ne csak eszközként jelenjen meg, hanem az iskolai oktatás, a
személyiségfejlesztés központi céljává váljon.
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Vizsgálati terület, módszerek, eljárások
A vizsgálatom során arra keresem a választ, hogy e felgyorsult világunkban mi
mindent tehetnek a pedagógusok azért, hogy a tanulók megfelelően motiváltak,
érdeklődők és nyitottak legyenek a tanulás iránt.
A vizsgálatban önként jelentkező alsótagozatban tanító 36 fő (N=36) pedagógus
vett részt. Nemek szerinti megoszlásban: 27 fő nő (75%), 9 fő férfi (25%). Település
szintű megoszlás: fővárosi 15 fő (42%), városi 13 fő (36%), kistelepülési 8 fő (22%). A
minta életkor szerinti megoszlás: 25–45 év közöttiek 24 fő (67%), 46–62 év közöttiek 12
fő (33%). A vizsgálat célja, megismerni az iskolai tanulásban milyen feltételei és
lehetőségei vannak a tanítóknak (1–4 osztályban) a tanulás iránti motiváció
kialakításában. A vizsgálat módszerei: megfigyelés, interjú. A vizsgálat kezdete: 2013.
április–folyamatos. Figyelemmel a vizsgálatban viszonylag kis elemszámú (N=36)
mintára, az eredmények inkább, csak tájékoztató jellegűeknek tekinthetők. Az anyag
teljes feldolgozása még nem készül el, ezért előadásomban csak részanyag
ismertetésére vállalkozhatok.
Eredmények
A vizsgálat során több kutatási eredmény is megerősítést nyert, hogy az iskolába
kerüléskor még nincs a gyermekekben megfelelő motívum a tanulásra, viszont
igyekeznek a tanítói elvárásoknak megfelelni. A gyerekek különbözősége miatt, az
iskolai tanulás motiválása, tanulóként különböző motivációs technikát igényel, melyet a
megkérdezett pedagógusok is megerősítettek. A vizsgálatban résztvevők a kisiskolások
motiválásában elsőként az affektív tényezőket jelölték, kiemelten:
- a pedagógus személyiségét és hozzáállását
- a jó iskolai légkört,
- a tanító–tanuló közötti pozitív töltetű érzelmi kapcsolat meglétét
- különböző tevékenységek során az érdeklődés felkeltését,
- a pedagógus értékelését.
Az alábbiakban az interjúk során elhangzott véleményekből idézném azokat,
amelyek figyelemre méltóak, és jelzésértékűek:
„Az iskolát kezdők első napjaiban, ha pozitív, erős érzelmi töltést ad az iskolai környezet
(osztály), a tanító, mint alapvető motivációs tényező, akkor örömmel, szívesen járnak
gyermekek az iskolába‖
„Én, mint sok éves gyakorlattal rendelkező, alsótagozatban tanító pedagógus,
meggyőződéssel állítom, a tanítóknak alapvető feladatuknak kell lenni, hogy szeressék
tanítványaikat, érezzen felelősséget értük, és ha mindenkor a tudásuk legjavát adják,
akkor megalapozottá válik a tanuló tanulás iránti vágya‖
„21 éves tanítási gyakorlat után elmondhatom, hogy a kisiskolások
motiválásában a pozitív bánásmód, az empátia, a bátorítás, a feszültségoldó légkör
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megteremtése hozza meg a sikert‖
„A tanítóknak kiemelt figyelemmel kell bánni a jutalmazás, büntetés módjával‖
„Főleg az elsőosztályosok körében az elismerést, a dicséretet mindig valamilyen kézzel
fogható ajándékkal, piros ponttal, általam készített rajzzal, kis képpel, vagy matricával
jutalmazom, ezzel motiválom a gyermeket a további feladatok sikeres végzésére‖
„Fontosnak tartom, hogy a tanítók legyenek szakmailag jól felkészültek, példamutatók,
ekkor meggyőző erővel tudnak hatni tanítványaikra‖
„Pedagógiai munkámban a legnagyobb gondot az okozza, ha az osztályom többségét
motiválatlan tanulók teszik ki‖
„Szerintem akkor motiválnak a feladatok, ha a tanulókra az újdonság erejével hatnak‖
„Én változatosan alkalmazom szemléltetésre a tanítási eszközöket (film, multimédia
stb.) de kiemelném a kisiskolások körében is igen kedvelt interaktív tábla használatát,
amely nagy szerepet játszik a motiválásban, a figyelem, a fegyelem fenntartásában‖
„A motiváló interaktív eszközök használatával színesebbé teszem a tanítás-tanulás
folyamatát, de arra vigyázok, hogy egy-egy eszközt ne rutinszerűen (minden órán)
használjam ugyanazon feladatokra, mert egy idő után a tanulók számára már
élménytelenné válik‖
„Szerintem a szöveges értékelés komoly szerepet játszik a tanulók motiválásában is‖
Az ismertetett véleményeket követően röviden a mérési eredményekről.
Megerősítést nyert, az a tény is, hogy a motiváció az életkor előrehaladtával sok
tanulónál csökken. Ezeknél a tanulóknál motiváló eszközként a 46–62 év közötti tanítók
közül, 92% a jól bevált beszélgetést alkalmazza a leggyakrabban. Az a tapasztalat,
hogy a beszélgetés során olyan képességek és személyiségvonások kerülnek a
felszínre, amelyeket korábban nem ismertek. A 25–45 év közöttieknek csak a 12%-a
tartotta célravezetőnek a beszélgetést. A vizsgálatban résztvevők 81%-a ragaszkodik
a hagyományos tanítási órákhoz, ők a motiválás leggyakoribb módszereként, a
jutalmazást és büntetést, egyes esetekben a játékot, a versengés különböző módjait is
alkalmazzák. A megkérdezettek 19%-a, aki a legmodernebb módszertani tudás
birtokában a tanulást érdekessé, örömtelivé teszi, fontosnak tartva a többféle,
változatos tartalmú tanulási lehetőséget. Szerintük, csak az optimális motiváltság
vezethet el a sikerélményhez.
Következtetés
A vizsgálat részeredményei is azt mutatják, hogy a tanítók fontos pedagógiai
tevékenységnek tekintik a tanulás motiválását, ami az Internet világában felnövekvő
gyermekek körében nem is olyan egyszerű feladat. A külső motiváció ellenére az iskolát
megkezdő gyerekek még sincsenek megfelelően motiválva az iskolai tanulásra.
Tudvalévő, hogy a gyermek mindenre kíváncsi, akkor ezt a gyermeki kíváncsiságot az
iskolába lépő gyermekeknél a pedagógusoknak kell a továbbiakban folyamatosan ébren
tartani, motiválni. Az soha nem érhető el, hogy minden tanuló a legmagasabb
motivációs szinten tanuljon, az viszont igen, hogy a tanulót érdekelje az iskolai munka,
a tanulás, jónak és szükségesnek tartsa azt. Ennek a tanítás-tanulási folyamatnak a
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segítője a pedagógus. A megkezdett vizsgálat elemzésének további eredményei is
ennek a folyamatnak az erősítéséhez kíván adalékul szolgálni. Kulcsszavak: motiváció,
motiváltság, a tanulás motiválása, a XXI. századi oktatás.
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Bacsárdi Csilla: KÖTŐDÉS - ÖNÉRTÉKELÉS - MEGKÜZDÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
SERDÜLŐKORBAN
ATTACHMENT, SELF - JUDGEMENT, COPING AS A TEENAGER
At the age of 14-16, the number of youngsters, who have to cope with teenage
psychic problems is rising suddenly. The purpose of the research was to unfold, that
among 14-16-year-old youngsters what kind of features can be revealed, regarding the
relations between attachment, self-judgement, stress-coping-strategies. In the
examined sample the proportion of teenagers, whose attachment to their parents was
unstabler , was higher, and those youngsters attached more to their companions,
whose attachment to their parents was stabler. So the research justified the view,
according to which the attachment to parents influences the later interpersonal relations,
and that is valid during critical teenage changes as well. The main step of emotional –
volitional independence is to leave parents emotionally, to detach from the bond of
psychical addiction. Stable attachment means safety, the youngster completes the
exercise with better chance.
Key words: attachment, coping, self - judgement, adolescents
Bevezetés
Egyre több a már serdülőként csalódott, kiábrándult, céltalan fiatal. Életútjukat
megismerve kiderül, soha nem ok nélkül. A családi szocializáció zavarai, a
csonkacsaládokból hiányzó (főként) apai modell, a túl korai elengedés vagy túlóvás
következményei, az ésszerű korlátok hiánya, a feltétel nélküli mindent megengedés,
(mely ma számos szülő szerint a jó szülő védjegye), a konzum-kultúra fogyasztásra és
könnyű megoldásokra csábító üzenetei mind-mind forrásai a serdülőkori devianciáknak,
lelki problémáknak.
Pedig a jövőnk célja, értelme, záloga, hogy testileg és lelkileg egyaránt ép,
egészséges fiatalságot neveljünk. A testi egészségről talán több szó esik, ám a
mentális egészség még mindig elhanyagolt terület, legtöbbször csak akkor figyelünk rá,
ha már megtörtént a baj, és megelőzés helyett a tünetet kell orvosolni.
A WHO Zöld könyvében a mentális egészséget úgy definiálják, mint a jóllét
állapotát, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni a
normális élet stresszhelyzeteivel, termékenyen képes dolgozni és hozzá tud járulni a
közösségének életéhez. Az Amerikai Egyesült Államokban használt megközelítés
szerint a mentális egészség „ a mentális funkciók jó működésének állapota, amely
produktív tevékenységeket, az emberekkel való kapcsolatok kiteljesedését, a
változásokhoz való alkalmazkodást és a nehézségekkel való megküzdés képességét
eredményezi‖.(Makara, 2008)
Kopp Mária szerint - a közfelfogással ellentétben - a modern világ egyik
legnagyobb hibája, hogy kevés benne a stressz. „ A szervezetünk a régmúltban arra
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épült föl, hogy nagy nehézségekkel küzdjünk meg; a kútról vizet kell húzni, át kell menni
az erdőn, a havas úton. Egy modern lakótelepen fölnőtt gyermek legfeljebb lemegy a
játszótérre, de leginkább ül a videó előtt. Természet adta kihívásoknak nem kell
megfelelnie, ezekre nem készül föl a szervezete. A gyerek nem kerül szembe elég
kihívással, megoldandó feladattal, emiatt sem fizikailag, sem pszichikailag nem fejlődik
eléggé.‖ ( Kopp , 2001)
Gyermekek, serdülőkorúak esetében elsődleges cél a mentális egészség
megőrzése, kiteljesítése. Ehhez elengedhetetlen a korlátokat állító és mankókat nyújtó
családi szocializáció, az oltalmazó és bátorító szülő-gyerek kapcsolat, a feltétel nélküli
elfogadás és önelfogadás, az anyához (szülőkhöz) való szeretetteljes kötődés, mely
minden későbbi társkapcsolati kötődés alapja, s a serdülőt a különböző
életkihívásokban hatékonyan segítő megküzdési módok birtoklása és alkalmazása.
Jelen tanulmányban egy olyan kutatás eredményeit összegzem, mely a serdülőkori
kötődés, önértékelés, megküzdés kapcsolatát vizsgálta.
Megküzdés – kötődés- önértékelés serdülőkorban
Azt a folyamatot, amely során a személy megpróbál szembeszállni a stresszel, a
problémákkal, megküzdésnek nevezzük. A megküzdési képességek (coping stratégiák)
azt mutatják, hogy tud a személy a nehéz, stresszkeltő élethelyzetekkel megbirkózni.
Ezek az egyénre jellemzőek és a szocializáció során alakulnak ki.
A megküzdés lényege, hogy „ az emberek szabályozzák viselkedésüket, érzelmeiket és
tájékozódási próbálkozásaikat a pszichológiai stressz feltételei alatt. A megküzdés
célja a kompetencia-, az autonómia-, és a kötődési igény kielégítése nehezített
feltételek esetén is. (Skinner és Wellborn, 1994)
Serdülők kapcsán gyakran tapasztaljuk, mennyire nincsenek birtokában azoknak
az adaptív megküzdési módoknak, melyekkel sokszor a legegyszerűbb
konfliktushelyzet megoldható lenne. Különösen középiskolába lépve csúcsosodnak a
nehézségek, s az új helyzetnek való megfelelés a teljesítmény és a társkapcsolatok
terén egyaránt kilátástalan helyzeteket idézhet elő.
A serdülőkor a regresszív és progresszív folyamatok váltakozásaként
jellemezhető. Regresszív abban az értelemben, hogy a korábbi életszakaszokban
már megküzdött konfliktusok és elért eredmények megrendülnek, a korábbi
életszakaszokra jellemző megoldási stratégiák visszatérnek, de az új helyzet
kihívásainak megoldásához nem elégségesek. Progresszív azonban abban az
értelemben, hogy az én felsorolt megrendülései újabb megküzdési stratégiák
kialakítását teszik lehetővé és szükségessé, és ezek az új stratégiák végső soron
elvezetnek a felnőtt, érett személyiséghez.( B.Kádár, 1997)
Serdülőkorban ugrásszerűen megnövekszik a kortársak befolyása a felnőttekével
szemben. Mérei Ferenc átpártolásnak nevezi ezt a fordulatot, mely már a hatodik életév
körül bekövetkezik. Ekkor a gyermek a családi biztonság, háttér igénye mellett mind
jobban társai felé fordul. A pubertás kezdetén újabb átpártolás következik be a serdülő
viselkedésében.
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„ Az indulati és érzelmi meghatározottságú gyermek-szülő viszonylatból kibontakozik
és beérik a kötődési fordulat, a helyzeti eredetű, körülményvezérelt, kifelé irányuló
társas kapcsolódások igénye és képessége. ‖ (Bagdy, 1977, 70.o.)
A kötődés a fiatal élőlény azon késztetése, hogy egy bizonyos másik egyed
közelében maradjon, mivel nagyobb biztonságban érzi magát annak jelenlétében
(Atkinson, 1995), és mindez magában foglal egy érzelmi kapcsolatot is, mely mintául
szolgál a későbbi életszakaszokban kialakított kapcsolatok minőségére.
Ez a definíció megvilágítja a korai anya-gyerek kapcsolat valószínűsíthető
determináló erejét az egész életen át kialakított interperszonális kapcsolatok jellegére.
A személyiség testi-lelki fejlődésének megalapozása az anya-gyerek
kapcsolatban történik. Ez az első szociális kontaktusforma, „ az emberformálás első
műhelye‖. ( Bagdy, 1977)
A modern kötődési vizsgálódások kiindulópontja az, hogy a gyermekkorban
kialakított kapcsolati munkamodelleket a személy magával viszi a felnőttkori életébe is (
bár időközben történnek módosulások). Ezek a munkamodellek hatással vannak a
felnőttkori kapcsolatokra is, ennélfogva a személyiség magját képezik. ( Carver,
Scheier, 2004)
Vonatkozó hazai és nemzetközi kutatási eredmények
Kötődés és megküzdés témakörökben számos hazai és nemzetközi vizsgálat
történt az elmúlt évek során.
A kutatások igazolják, hogy a nem adaptív konfliktuskezelési stratégiák a
különböző testi, mentális betegségek előidézésében, fenntartásában és kiújulásában
jelentős szerepet játszanak.
Kopp Mária és munkatársai arra a következtetésre jutottak a magyar lakosság
széles körében végzett vizsgálataik eredményeként, hogy a testi egészségromlás
legfőbb pszichológiai háttértényezője a nem megfelelő konfliktusmegoldó
képességekkel társuló depressziós tünetegyüttes. ( Kopp és mtsi, 1997)
A megküzdési stratégiák egy, a személyre viszonylag stabilan jellemző
megküzdési mintázatot alkotnak, melyeknek kialakulása számos állandó
személyiségjegytől,
valamint
a
személy
viszonylag
kevésbé
stabil
személyiségtényezőitől függ. Ilyen kevésbé stabil tényező például
a személy
önértékelése, optimista, pesszimista beállítottsága.
Scheier és Carver kutatásai szerint az optimista személyek inkább a
problémaközpontú, a pesszimisták pedig az érzelemközpontú megküzdési stratégiákat
részesítik előnyben.( Scheier, Carver, 1985; in.: Bugán, Margitics, 2002)
Fiske és Taylor (1984) arra mutat rá, hogy a nemi különbségek is befolyásolják a
megküzdési stílus alakulását. A nőkre jellemzőbb a társas támogatás, mint a férfiakra. A
külső segítség, társas támogatás igénylésében fontos szerepe van a másik felé
kialakított kötődésnek, bizalomnak. ( Fiske, Taylor, 1984; in.: Bugán, Margitics, 2002)
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Sandler szignifikáns összefüggést talált a stressz és a társas támogatás, valamint a
stresszel való megbirkózás között. A társas támogatás hiánya megmutatkozik a
magatartás- és személyiségzavarok gyakoriságában is. ( Sandler, 1980 ;in.: Pikó 1997)
Csorba és Huszár erős mentális distresszben szenvedő serdülő lányok vizsgálatában
megállapítja, hogy szignifikánsan kedvezőtlenebb nevelési előzményekkel és
körülményekkel, rosszabb szülő-gyerek kapcsolattal, önképpel rendelkeznek. ( Csorba,
Huszár, 1991)
Kökönyei és munkatársai a serdülők mentális és fizikai „jól - létét‖ befolyásoló
tényezők kutatása során azt tapasztalták, hogy leginkább a „self faktor‖ ( önértékelés,
magabiztosság) befolyásolja azt. A család, az iskola és a kortárscsoport, illetve azok
interakciói bár közvetlen hatást is gyakorolnak a tanulók jól létére, elsősorban a selfen
keresztül fejtik ki hatásukat.
(Kökönyei és mtsi, 2002)
Oláh Attila nemzetközi kutatásai szerint minden általa vizsgált kultúrában
(magyar, indiai, olasz, svéd, jemeni) felnövő serdülőre érvényes, hogy az alacsony és
közepes szorongásszint esetén a megküzdés konstruktív útjait, magas szorongásszint
esetén az elkerülést alkalmazták, mint a feszültséggel való maladaptív megküzdést. (
Oláh, 2005)
Margitics Ferenc - a megküzdési stratégiákat vizsgálva késői serdülőkorban - azt
találta, hogy a depressziós tünet együttessel legszorosabb összefüggést az
érzelemközpontú megküzdési módok mutatták, elsősorban az érzelmi indíttatású
cselekvés és a visszahúzódás, valamint a kognitív átstrukturálás hiánya. ( Margitics,
2007)
Aszmann Anna szerint magasabb a depressziós tünetek előfordulása az alacsony
társadalmi helyzetű családokban élő serdülőknél, ahol nagyobb stressznek vannak
kitéve. ( Aszmann, 2001)
A kérdőíves vizsgálat során arra kerestem a választ, hogy milyen összefüggés
van a 14-16 év közötti serdülőkorú fiatalok esetében a szülőkhöz való kötődés és az
önértékelés, illetve a kötődés és a különböző ( probléma-fókuszú , emóció-fókuszú )
megküzdési módok preferenciája között.
A kutatás hipotéziseit elsősorban a kötődés és coping összefüggéseit vizsgáló
elméletekre alapozom, kiemelve a magyar vizsgálatok ( Kopp és munkatársai , 2001;
Margitics 2007, Aszman 2001) eredményeit.
„A korai lelki sérülések és az anya-gyerek kapcsolat zavarai befolyásolják a
személyiség fejlődését, a megküzdési képesség és a szociális kompetencia
kialakulását. A kötődés sérülése depresszióhoz, szorongásos kórképekhez,
alkalmazkodási nehézségekhez és később a szülői szerep zavaraihoz vezethet.” (
Lázár , in.: Buda, Kopp 2001, 234.0.)
„ A bizonytalan kötődés hátrányával induló személyt az alacsony önbecsülés,
alacsony motiváltság és teljesítőképesség, beilleszkedési zavarok jellemzik.‖ ( Lázár,
in.: Buda, Kopp, 2001,238.o.)
A serdülőkori jól-lét elsődleges feltétele az önelfogadás, önmaga pozitív
értékelése.
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(Kökönyei, 2002) Az énkép, az önismeret a szociális interakciók következményeként
alakul ki, formálódik, az önismereti készségek kialakulásában, önmaguk reális
megítélésében nagy szerepe van a társas tükörnek. (Bagdy 1988, in.: Koncz 1994,
23.o.)
Sandler szignifikáns összefüggést talált a társas támogatás és a stressz,
valamint a stresszel való megbirkózás között. (Sandler,1980, in.: Pikó,1997)
Ugyan a serdülőkorban a kortárscsoport szerepe kiemelt lesz, de a szülői
elfogadás, megtartás, támogatás megélését, a szülőkhöz való kötődést, az ő
megerősítő visszatükrözésüket nem helyettesítheti, kölcsönösen szükségesek,
kiegészítik egymást. (Vikár, 1980)
Pikó Bowlby elméletére alapozva állítja, hogy a megfelelő szociális kötődés
hozzájárul a problémamegoldási és stresszfeldolgozó készség fejlődéséhez, a társas
támogatás elfogadásához és igénybe vételéhez. A társas támogatást az erős szociális
kötődéssel jellemezhető személyek alkalmazzák gyakrabban és eredményesebben. (
Pikó, 1997)
Mindezek alapján a következő hipotéziseket vizsgáltam:
1. Az a serdülő, aki szüleihez biztonságosan kötődik, magasabb önértékeléssel bír.
2. Azt, aki biztonságosan kötődik, a stresszel való megküzdés során inkább jellemzi
a. a problémacentrikus reagálás és a támaszkeresés, mint
b. az emóció-fókuszú megküzdési módok.
3. A szüleihez biztonságosan kötődő serdülő kevésbé szorong.
A vizsgálat
Vizsgálati személyek
Az adatgyűjtést gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók körében
végeztem, négy különböző városban található nyugat-dunántúli középiskolában.
A részvétel minden egyes esetben önkéntes alapon, a tanuló/szülő beleegyezésével
történt. Az önkitöltős kérdőíveket tanítási órák keretében vettem fel.
A vizsgálatban 193 tanuló vett részt, a kitöltött kérdőívek közül 140 érvényeset
választottam tombolamódszerrel úgy, hogy a fiúk-lányok aránya 50-50%, a gimnáziumiszakiskolai diákok aránya szintén 50-50% ( azaz: 35 gimnazista fiú, 35 gimnazista lány,
35 szakiskolás fiú, 35 szakiskolás lány) volt.
Az életkor átlaga 15,36 év, a legfiatalabb 14, a legidősebb 17 éves.
Vizsgálati módszer
Kérdőíves kutatás:



Rosenberg-féle Önértékelési Skála ( Rosenberg, 1965)
SEI ( Self-Esteem Inventory, Coopersmith, 1967):
Self, Iskola, Otthon, Társak, Önérték index
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IPPA KÉRDŐÍV (G.Armsden, M.T.Greenberg; Inventory of Parent and Peer
Attachment, 1987 ):
Bizalom, Kommunikáció, Eltávolodás(ridegség) skála
Megküzdési Mód és Preferencia Kérdőív ( Oláh, 51 tételes változat , 2005):
1. Problémacentrikus reagálás
5. Emóciófókusz
2. Támaszkeresés
6. Emóció kiürítés
3. Feszültség kontroll
7. Önbüntetés
4. Figyelem elterelés
8. Belenyugvás
Szorongás, Düh,Kíváncsiság Skála (State-Trait Personality Inventory, Oláh,
2005)
Harag és Düh Kifejezési Mód Skála (Anger Expression Skale, Spielberger,
1985)
Összesített, Düh-elfojtás, Düh-kinyilvánítás skála

Az adatok feldolgozása, elemzése
Adatfeldolgozás: SPSS for Windows 13.0
Leíró statisztika: Kérdőívenként, nemek, iskolatípusok szerint, standard
átlagértékekkel összevetve
 Összehasonlító statisztika: a hipotézisek igazolására
Kétmintás t-próba
Két csoport: Biztonságosan kötődő- Bizonytalanul kötődő
Az összehasonlító statisztikai vizsgálathoz a mintán belül két csoport - a
biztonságosan kötődő és a bizonytalanul kötődő csoport – elkülönítésére került sor az
IPPA kérdőív alapján.
A vizsgált mintának a 38,57 %- a biztonságosan, 61,42 %- a bizonytalanul
kötődő serdülő.
A bizonytalanul kötődők száma 1,59-szeres ( a különbség nem szignifikáns,
p<0,09)
Nemek szerinti bontásban a fiúk 1,57-szer nagyobb számban kötődnek biztonságosan,
mint a lányok. Iskolatípus szerinti megoszlásban a gimnáziumba járók 52,85 %-a
kötődik biztonságosan, a szakiskolások esetében pedig 24,28 %. A biztonságosan
kötődő gimnazisták száma 2,17-szer több.
Míg fiúk tekintetében alig van különbség a gimnazisták és szakiskolások kötődési
aránya között, a lányok esetében lényegi az eltérés (p< 0,001). A szülők iránti leglazább
kötődés a szakiskolás lányok csoportjában tapasztalható.



Vizsgálati eredmények és diszkusszió
1. Leíró statisztikai eredmények
Rosenberg önértékelési kérdőív
A szakképzőbe járó fiúk önértékelési átlaga a legmagasabb ( 8,51), a normál
övezetbe
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tartozik. A szakképzős lányok átlaga a mintán belül a legalacsonyabb (12,06).
Az önértékelésben nemek szerint van szignifikáns különbség ( p<0,07), a fiúk
önértékelése összességében átlagos ( 9,34), a lányoké (11,47) alacsony.
SEI
Szignifikáns különbség az egyes csoportok között egyik mutatóban sincs.
A fiúk Önértékelés-indexe ismét magasabb, mint a lányoké. Az alkalmazott két
önértékelési kérdőív hasonlóképpen mér.) A Társak-skála kivételével valamennyi
alskálában magasabb a fiúcsoportban kapott százalékos érték.
Az alskálák értékeit egymással összevetve kitűnik az Iskola-skálán kapott
lényegesen alacsonyabb érték, jelzi, hogy a diákok kevésbé elégedettek saját iskolai
eredményességükkel, kevésbé bíznak tanulmányi sikereikben, önértékelésük ezen a
téren a legalacsonyabb.
A vizsgált minta eredményeit a magyar átlaggal ( SEI) összevetve:




A fiúk Önérték-indexe az országos átlagnál 1,71-gyel,
A lányok Önérték-indexe 8,43-mal;
Az együttes Önérték-index 5,41-gyel alacsonyabb.

IPPA I. ( Anya)
A szakképzős lányok értékeiben a legjelentősebb a többi csoporthoz viszonyított
elmaradás, a Bizalom és Kommunikáció mutatói lényegesen alacsonyabbak, míg az
anyától való Eltávolodás értéke szignifikánsan magasabb esetükben.
IPPA II ( Apa)
Az apához való kötődés tekintetében nincs szignifikáns különbség sem iskolatípus, sem
nemek szerint.
IPPA III. (Kortársak)
A kortársak iránti kötődés mutatói az anyához való kötődéshez hasonló
tendenciát mutatnak. Az a szakiskolás lánycsoport, melynek anyai kötődése a
legalacsonyabb volt, kortárskapcsolataiban is hasonlóan alacsony kapcsolódású.
Mindkét nem esetében az anya iránti Bizalom értéke a legmagasabb, ezt követi a
kortársakra, majd végül az apára vonatkozó érték. A fiúk mutatói magasabbak, mint a
lányoké.
A Kommunikáció-skálán szintén az anyára vonatkozó mutatók a magasabbak
mindkét nemnél. A fiúk értékei a kommunikáció-skálán a lányoké alatt maradnak.
A lányok eltávolodás értékei az anya, az apa és a kortársak vonatkozásában is
magasabb a fiúkénál. A fiúknál a kortársaktól, majd az apától; a lányoknál az anyától,
majd a kortársaktól való eltávolodás szerepel magasabb értékkel.
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MMPK
Az MMPK – skálái közül egyedül a Támaszkeresés átlagos értéke mutat nemek
szerint különbséget. A lányokra szignifikánsan magasabb értékben (p< 0,000) jellemző
a támaszkereső magatartás, mint a fiúkra.
Iskolatípusonként lényegi eltérés az egyes megküzdési módok választásakor
nem tapasztalható.
A teljes minta választásait skálánként, százalékos értékben összehasonlítva
észrevehető, hogy legnagyobb arányban a problémacentrikus reagálás (75,1% )
jellemzi a vizsgált serdülőket.
Ezt a feszültség kontroll (71,91%) és a támaszkeresés (68,46) követi.
(Arányaiban, sorrendiségében ez megfelel a tesztkészítők által tapasztaltaknak. / Oláh,
2005,70.o.)
Legkisebb százalékban az önbüntetés ( 52,55 %) és az emóció kiürítés (
52,98%) fordult elő.
A lányok esetében a problémacentrikus reagálás, a támaszkeresés, az
emóciófókuszú reagálás és az önbüntetés skálák értékei a fiúcsoporté felett vannak. (
Közülük csak a támaszkeresés szignifikáns.)
A fiúk egyedül az emóció kiürítés skálán mutatnak magasabb értéket a
lányoknál, a feszültség kontroll és a belenyugvás mutatói mindkét nemnél egymáshoz
közeliek.
STPI
A Pillanatnyi düh mutatóban nemek szerint van szignifikáns különbség ( p<
0,000) , a fiúk értékei magasabbak.
A Kíváncsiság hajlam a gimnáziumi tanulók esetében magasabb, így iskolatípus
szerint ad szignifikáns különbséget (p<0,009).
A vizsgálati mintára a dühösség hajlam összességében jellemzőbb, mint a
szorongás hajlam.
A standard átlagértékekhez viszonyítva mindkét nemnél magasabbak a kapott értékek,
az eltérés értéke:





szorongás hajlam/ fiúk: 1,6
szorongás hajlam / lányok: 1,85
dühösség hajlam/ fiúk:4,35
dühösség hajlam / lányok: 4,08

A kíváncsiság hajlam az életkori átlag alatti, az eltérés értéke:



kíváncsiság hajlam / fiúk: -3,68
kíváncsiság hajlam / lányok: - 1,42

( Oláh, 2005, 40.o.)
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Harag és düh kifejezési mód skála
Az egyes csoportok értékeit összevetve szignifikáns különbség csak a
Düh-kinyilvánítás (A/out) skálán tapasztalható. A fiúk düh-kinyilvánítása szignifikánsan
magasabb ( p < 0,009) , mint a lányoké.
A másik két mutató sem nemek, sem iskolatípus szerint nem jelez lényegi
különbséget.
A tesztfejlesztők által közzétett átlagértékekkel összevetve: a vizsgált minta mindhárom
mutatója meghaladja a standard értékeket. A mintába tartozó serdülők esetében a
harag nyílt kimutatása kifejezettebb. ( Oláh, 2005, 5.o.)
2. Összehasonlító statisztikai eredmények
A csoportonkénti átlagértékek összehasonlítása
A csoportonkénti átlagértékek összehasonlítása alapján az alábbi megállapítások
tehetők:
A biztosan kötődők önértékelése mindkét önérték-skálán magasabb a
bizonytalanul kötődőknél.
 A biztosan kötődők a problémás helyzetekkel való megküzdés során inkább
alkalmazzák a problémacentrikus reagálást. A feszültség kontroll szintén
nagyobb mértékben jellemzőbb rájuk, mint a bizonytalanul kötődőkre.
 A bizonytalanul kötődők az alábbi skálákban értek el magasabb átlagértékeket:
Támaszkeresés, Figyelem elterelés,
Emóció fókusz, Emóció kiürítés,
Önbüntetés
 A szorongás hajlam nagyobb mértékben jellemzi a bizonytalan kötődésűeket.
 A harag és a düh kifejezésének gyakorisága ( A/ex) jellemzőbb a bizonytalan
kötődésűekre. A biztos kötődésűek inkább düh-elfojtók ( A/in), a bizonytalan
kötődésűek inkább düh-kinyilvánítók ( A/out).
A kétmintás t-próba szerint szignifikáns összefüggéseket az alábbi esetekben találtam:
 Az önértékelés és a kötődés között szignifikáns összefüggés van ( Rosenberg:
p<0,001; Coopersmith: p< 0,000).
A szüleikhez biztonságosan kötődő serdülők önértékelése szignifikánsan
magasabb.
 A bizonytalan kötődésű serdülők szignifikánsan magasabb arányban preferálják
az alábbi megküzdési módokat, mint biztonságosan kötődő társaik:
- emóció kiürítés ( p< 0,007)
- önbüntetés ( p< 0,001)
 A szorongás hajlam mutatója szignifikánsan magasabb ( p<0,002) a bizonytalan
kötődésű serdülők esetében.
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A hipotézisek érvényessége
1. Az első hipotézis - Az a serdülő, aki szüleihez biztonságosan kötődik,
magasabb önértékeléssel bír. – igazolást nyert.
A szülőkhöz való kötődés szignifikáns összefüggést mutatott az önértékeléssel.
A magasabb önértékelésű serdülők szüleik iránti kötődése erősebb, mint alacsony
önértékelésű társaiké.
A serdülőkor az énkép, az önértékelés alakulásának kritikus, hullámvölgyekkel
tarkított időszaka. A vizsgált minta önértékelés-átlaga alacsony, ez a serdülő fiatalokra
általában is jellemző. Az Egyesült Államokban például jelentékeny csökkenést találtak a
gyerekek önértékelésében a serdülőkor elején, melyet azután folyamatos növekedés
követ 15-16 éves kor után ( Harter,1999, in.: Cole,1997). Ennek részben az az oka,
hogy a középiskolába kerülés növekvő tanulmányi erőfeszítést követel a gyerekektől,
miközben meg kell birkózniuk azzal is, hogy egyben az iskolai szocializációs ranglétra
aljára kerültek, illetve kortárskapcsolataik összetétele is részben megváltozott.
Mindezek az okok az általam vizsgált minta esetében is fennállnak.
A serdülőkor krízise az identitás alakuló érzése és a szerepkonfúzió között feszül(
Erikson, 1968, in.:Carver, Scheier , 2004 ), a végcél az, hogy a serdülőkorból erős
identitásérzéssel kerüljön ki a fiatal. Kutatási eredmények igazolják, hogy mind a
család, mind a serdülők kortárskapcsolatai befolyásolják az identitásképzés folyamatát.
Grotevant és Cooper (1985) bizonyította, hogy a kötődés (a család) biztos háttérként
segíti a serdülő identitáskeresését. (Grotevant, Cooper,1985, in.:Carver, Scheier , 2004)
A vizsgált minta eredményei is arra utalnak, hogy a szülőkhöz való kötődés, a tőlük
kapott bizalom és az elfogadást közvetítő kommunikáció segíti a serdülőt önmaga
elfogadásában. Fontos ez azért, mert a reális, pozitív önértékelés a lelki egészség, a
mentális jól-lét legfőbb összetevője, mely hozzásegít az énidentitás kialakulásához.
2. A második hipotézis - Azt, aki biztonságosan kötődik, a stresszel való
megküzdés során inkább jellemzi a problémacentrikus reagálás és a támaszkeresés,
mint az emóció-fókuszú megküzdési módok. – csak részlegesen volt igazolható.
A különböző megküzdési módok átlagértékei jelezték a kötődéssel való feltételezett
együtt járást, hisz a biztonságosan kötődők nagyobb mértékben választották a
problémacentrikus reagálást és támaszkeresést, magasabb volt a feszültség kontroll
értéke és kevésbé preferálták a többi kategóriát (emóció-fókuszú megküzdés), s a
bizonytalan kötődést mutatók éppen fordítva.
A biztonságosan kötődők a problémamegoldás során inkább képesek magára a
problémára koncentrálni, önmagukban vagy a környezetükben változtatást implikálni a
megoldás érdekében. Kevésbé frusztráltak, jobban kezelik indulataikat, dühkinyilvánításuk kisebb mértékű. Feltételezhető, hogy az elfogadó szülő-gyerek
kapcsolat és a pozitív kommunikáció jobb konfliktusmegoldó mintákat ad,
konstruktívabb megoldásokra bátorít.Amennyiben nincs szilárd, biztos szociális
kötődés, olyan interperszonális kapcsolati minta, amely kellő támaszt, bizalomteljes
odafordulást jelenthetne konfliktushelyzetben, a serdülő bizonytalan, inkább érzelmi
választ ad. Az érzelemközpontú megküzdésnek gyakran az a célja, hogy a negatív
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érzelmek elhatalmasodását megakadályozza. Maladaptív, káros viselkedéses válasz az
alkohollal, droggal, dohányzással történő feszültség levezetés. „ Az érzelmek elfojtása
és a saját igények túlszociális magatartással leplezett elnyomása célszerűtlen
alkalmazkodási formának tekinthető. A kontrollálhatatlan külső stresszorokkal való
ismételt találkozás nyomán előálló tanult tehetetlenség is a megküzdés kudarcát
mutatja. Valójában a torzult lelki munkamódok közé sorolhatjuk az immunszupresszív
következményekkel járó szenvedélybetegségeket, mint az alkoholizmus vagy a
drogabúzus is.‖ ( Lázár, 2001, in.: Buda, Kopp, 2001)
Stresszhelyzetre adott általános reakció – a szorongás után- a gyakran
agresszióba torkolló harag. ( Atkinson, 1995). A bizonytalan kötődésű serdülőket inkább
jellemzi a düh-kinyilvánítás, kevésbé tudják érzelmeiket kontrollálni, konfliktusaikat
gyakrabban próbálják agresszív megoldásokkal rendezni.
A kötődési bizonytalanság megmutatkozik a társas támogatás kerülésében is.
Pedig a „ stressz puffer modell‖ szerint a stressz egészségkárosító hatásait a szociális
támogatás befolyásolhatja, tompíthatja. A társas környezet segít a helyzet
átértékelésében, a kialakult következmény megoldásában vagy egyéb megküzdési
stratégiák kialakításában. ( Lázár, 2001, in.: Buda, Kopp, 2001)
A vizsgálati adatok szerint a biztonságos kötődést mutatók nagyobb arányban kérnek
és fogadnak el segítséget másoktól, megküzdésük ez által is eredményesebb lehet.
A hipotézis – minden coping mutatóra érvényes - egyértelmű igazolását szélesebb
körben végzett, reprezentatív méréssel lehetne elvégezni.
3. A harmadik hipotézis - A szüleihez biztonságosan kötődő serdülő kevésbé
szorong. – a vizsgálati eredményekkel igazolható.
A bizonytalan kötődést mutató serdülők vizsgálati eredményeiben a szorongás hajlam
szignifikánsan magasabb volt, mint biztosan kötődő társaik esetében.
A stresszre adott válaszok közül a szorongás a leggyakoribb. ( Atkinson, 1995) A
szülőkhöz való biztonságos kötődés nagyobb védettséget jelent a szorongáson alapuló
kórképekkel szemben.
A kutatás eredményeinek összefoglalása
A kapott eredmények figyelemfelkeltőek, még akkor is, ha - a mintaválasztás
korlátozottsága miatt – csak következtések levonására alkalmasak a 14-16 éves
korosztályt illetően, általános kijelentések tételére nem.
A vizsgált mintában nagyobb volt a szüleikhez bizonytalanul kötődők aránya,
mint a biztonságos kötődést mutatóké. Ugyan ez a serdülőkori átpártolással is
kapcsolatba hozható, ám elgondolkodtató, hogy összességében azok a fiatalok
mutattak magasabb kapcsolódást társaikhoz, akik szüleikhez szintén erősebben
kötődtek. A szülőkhöz való bizonytalan kötődés pedig inkább bizonytalan
kortárskapcsolatokkal mutatott összefüggést. Vagyis a kutatás azt a nézetet igazolta,
hogy a későbbi interperszonális kapcsolatokban meghatározó a szülőkhöz való kötődés
milyensége, s ez még a nagyon kritikus serdülőkori változások idején is érvényes, igaz
a biztonságos kötődést mutatók aránya a vizsgált mintában kisebb.
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A biztonságosan kötődők száma alacsonyabb volt a szakiskolába járók (különösen a
szakiskolás lányok ) esetében, ami arra utal, hogy a szociokulturális háttértényezők is
befolyással lehetnek a serdülőkori kötődésre.
A vizsgált minta önértékelése elmarad az országos átlagtól, az agresszív viselkedés
(düh-kinyilvánítás) terén viszont felette van annak.
A szülőkhöz való biztonságos kötődés az önértékeléssel egyenes arányú, a szorongás
hajlammal fordított arányú szignifikáns összefüggést mutatott. Tendencia volt
megfigyelhető arra nézve is, hogy a biztonságos kötődésű tizenévesek stresszkezelése
adekvátabb, inkább választanak problémaközpontú coping stratégiákat, és pozitív
társkapcsolati mintáik révén inkább kérik mások segítségét.
A serdülőkor fő küldetése a szilárd identitás elérése. Az érzelmi- akarati
önállósulás legfontosabb lépése a szülőkről való érzelmi leválás, a pszichikus függőség
kötelékének elszakítása. Enélkül nem bontakozhat ki érett, felnőtt személyiségstruktúra.
( Bakó,2004)
A biztonságos kötődés védettséget jelent. A biztonságosan kötődő serdülő jobb
eséllyel teljesíti e feladatot, ennek talaján önértékelése is magasabb, coping stratégiái
adekvátabbak, nincs szüksége minden pillanatban támogatásra, el tud távolodni, mert
szilárd hitét, bizalmát másokban és önmagában belülről, személyisége részeként
hordozza.
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Beke Ottó: KÖNYV, NET ÉS FIGYELEM
MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR, SZABADKA, SZERBIA
otto.beke@magister.uns.ac.rs
Összefoglaló
A szövegekkel való találkozásként, a magukban hordozott szemantikai
potenciállal való szembesülésként és az arra irányuló értelmezési tevékenységként
meghatározott olvasás során egyre szélesebb tömegeket érintő koncentrációs és
emlékezési zavarok tapasztalhatók. A könyvkultúra mediális viszonyrendszerét a papír
alapú, nyomtatott dokumentumok határozták meg döntő mértékben, amely
dokumentumok – nem mellékes körülmény – nagyobbára nyelvi közleményeket
rögzítettek. A számítógépes kultúrában a szövegek ellenben képlékeny természetűek, a
hordozóközeg jellemvonásai ugyanis lehetővé teszik átírásukat, javításukat és
kiegészítésüket. Továbbá a nyelvi közlemények hegemóniáját immár megtörte a
digitális (fény)képek áradata.
Kulcsszavak: könyv, (inter)net, figyelem, olvasás
BOOK, INTERNET AND ATTENTION
Reading by definition is an encounter with texts, facing with the semantic
potential we carry in ourselves and an interpreting activity directed towards such
potential; however, disorders of concentration and memory have been observed during
reading recently, which affect increasingly broader masses. The medial relation system
of the culture of books used to be decisively defined by paper-based, printed documents
which, mostly, recorded linguistic communications, and it is not an irrelevant
circumstance. Contrary to the above statement, in computer culture texts are plastic by
nature, since the features of the vehicle enable their transliteration, correction and
amendment. Furthermore, the supremacy of linguistic communications has already
been weakened by the flow of digital photos and images.
Keywords: book, (inter)net, attention, reading
Az olvasás introvertált alakzata(i) és a nethasználat
személyközisége/kollektivitása
Douglas Coupland „A” generáció című regényének egyes, az immár globális
internetkultúra viszonyai között szocializálódott szereplői nagy előszeretettel használják
a SOLON CR elnevezésű gyógyszert. Az ugyanis a regény szövegébe iktatott fiktív
termékinformáció (Coupland 2012: 120–122) leírása (és a narratívába ékelt egyéb
részek, főleg dialógusok) szerint „a közeli és távoli jövővel kapcsolatos, rögeszmés
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gondolkodás okozta pszichológiai nyugtalanság rövid távú kezelésére javasolt.‖
(Coupland 2012: 120) A gyógyszer alkalmazásával, „ha – miként a már idézett
termékleírás fogalmaz – megszakad a kapcsolat a jelen pillanat és a páciens elképzelt
jövőbeli állapota között, az izgatottság minden formája hangsúlyosan és jelentősen
csökken.‖ (Coupland 2012: 120) A SOLON CR ennek megfelelően olyan „időelfojtó
gyógyszer‖ (Coupland 2012: 121, 315), amelynek alkalmazása a pácienst, a beteget
vagy pedig azt a személyt, aki ezt igényli, elszakítja a jövőnek a bizonytalanság szülte
(tehát nemritkán megalapozott) félelemmel és gyötrő izgatottsággal teli képzetétől, és
ily módon, habár más összefüggésben, de Viriliót idézve: „Afféle örök jelenben él.‖
(Virilio 1998) A Kollár József–Kollárné Déri Krisztina szerzőpáros az információs
társadalommal kapcsolatban tesz említést „a pillanat megszállottjai[ról]‖ (Kollár–Kollárné
Déri 2009: 209). Ismertetett hatásainak következtében a SOLON, „az aggszüzek és
elítéltek kábítószer[e]‖ (Coupland 2012: 164) azoknak való, „akik nem akarnak a jövőre
gondolni.‖ (Coupland 2012: 164) Miként egy használója, élvezője közvetlen stílusban
összegzi a gyógyszer hatásait: „Az állandó jelenben élsz. Az élet ettől intenzívebb. Nem
görcsölsz. Nem stresszelsz. Elfogadsz embereket, vagy elengeded őket.‖ (Coupland
2012: 164)
Aldous Huxley Szép új világában hasonlóképpen – a regényszöveg vonatkozó
poétikus szóhasználatát idézve – a gyökerek (vagyis az okok) és a gyümölcsök (vagyis
a következmények, a hatások) helyett a jelen idő előtérbe kerüléséhez, a jelen
virágának rózsás virulásához (Huxley 1982: 86) járul hozzá a – Barcsi Tamás
kifejezésével élve – „egyfajta boldogságpirula[ként]‖ (Barcsi 2009: 135) előszeretettel és
rendszeresen, normatív és elfogadott módon alkalmazott szómatabletta. Hatására
használója – miként a Huxley-tól származó leírás fogalmaz – „a hold-örökkévalóság
tájai[n]‖ (Huxley 1982: 114) „szómakirándulás[on]‖ (Huxley 1982: 114) vesz részt.
„Minden szómakirándulás egy csepp abból, amit őseink örökkévalóságnak neveztek
valamikor‖ (Huxley 1982: 124) – olvasható a regényben.
Meg kell azonban jegyezni, hogy miközben a SOLON-nak, illetve a SOLON
hatásmechanizmusának a Coupland-szövegben előforduló leírásai többek között
időfilozófiai vonatkozásokat foglalnak magukban, a szómatabletták szedése a Huxleyregényben sokkal inkább puszta kábítószerhasználatnak tűnik. Az alábbi idézet is ezt a
meglátást támasztja alá: „A kirándulás a szóma hatása alatt tökéletes volt, s ha az
ébredés reggel kellemetlen volt is utána, az nem a szóma utóhatása volt, hanem csak
az összehasonlítás […] a kirándulások gyönyörűségeivel. Az orvossága ennek az volt,
hogy a kirándulásokat folyamatossá kellett tennie. Mohón követelt magának egyre
nagyobb, egyre gyakoribb adagokat.‖ (Huxley 1982: 124) A Huxley Szép új világában
használatos és egyben előszeretettel alkalmazott szómának narkotikumként való
értelmezési módját teszi indokolttá a regény következő szöveghelye is: „És ha
valamikor […] valami kellemetlen dolog történne valahogyan, nos, akkor még mindig ott
van a szóma, amely lehetővé teszi, hogy szabadságra menjünk a tények elől. És mindig
ott a szóma, hogy haragunkat mérsékelje, kibékítsen ellenségeinkkel, hogy türelmesek
és sokáig mindent elviselők lehessünk.‖ (Huxley 1982: 191)
Az X generáció című Douglas Coupland-regény a történelembe való
leereszkedésről tesz említést, ami a szöveg meghatározása szerint „Olyan helyszínek
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látogatása, – mint bisztrók, régi gyárak, hagyományos falvak –, ahol mintha sok évvel
ezelőtt megalvadt volna az idő, hogy aztán megkönnyebbüljön az ember, amikor
visszatér a »jelenbe«‖ (Coupland 2007: 23) A történelembe való ilyetén rituális
leereszkedés a SOLON alkalmazásához, szedéséhez hasonló módon, azonban
mintegy kulturális gyakorlat formájában enyhíti a jelen és még inkább a jövő idő
bizonytalanságával gyakorta összekapcsolódó avagy azáltal kiváltott aggodalom
érzését. Némileg más jelentésű a regényben előforduló „jelentagadás‖ (Coupland 2007:
72) kifejezése, annak értelmében ugyanis „csakis a múltban volt érdemes élni, és csak
a jövő az az idő, amely még érdekes lehet.‖ (Coupland 2007: 72)
L. Varga Péter értelmezése szerint az X generáció „az emlékezést olyan
konstruált, alkalmasint kierőszakolt történésként fogja föl, melynek oka egyrészt a
médiumok erőszaktevő hatása […], másrészt viszont a következménye a
konzumtársadalomból és a média generálta szimulakrum-világból való kivonulás
jelenigenlő attitűdje. Ugyanis amíg a »kierőszakolt nosztalgia« és a »jelentagadás« a
boldogtalan tudat medializált szimptómái, addig a regény fikciójának világa, a nyugati
sivatag bungalós környezete, az alacsonyabbrendűnek tekintett munka (»McMeló«)
fölvállalása és a történetmesélés létezést biztosító performatívuma egyszerre követeli
meg a létezés és az elbeszélés jelenidejűségét.‖ (L. Varga 2009: 134–135) L. Varga a
regény narrációjának a konzekvens időkezelésben is megnyilvánuló karakterisztikáját
éppen ez által a jelenidejűség, az elbeszélés jelenidejűsége, a jelenigenlés avagy más,
azonban szintén L. Vargát idézve: „az abszolút jelenidő‖ (L. Varga 2009: 135) által véli
feltárhatónak. A történet főszereplő-elbeszélője ki is jelenti, hogy az életben kevesebb
múltra van szüksége (Coupland 2007: 100), majd pedig egy későbbi szöveghelyen
megjegyzi, irigy a szüleire, amiért az ő fiatalkorukat kevésbé jellemezte a „jövőtlenség‖
(Coupland 2007: 143) .
Az „A” generáció című Coupland-regény egy betéttörténete (Coupland 2012:
293–297) a SOLON által kiváltott/elérhető nyugalmi állapotot, a radikálisan befelé
forduló, csupán önmagára, önmaga érzéseire, egyéb lelki tartalmaira, rezdüléseire
összpontosító, deszocializált és ilyképpen konstituálódó és egzisztáló, per definitionen
introvertált individuum ezen örök jelenidejűségét nem a többek között a képek
burjánzása, esetleg dominanciája révén a befogadás azonnaliságával kecsegtető és
sebes információáramlással járó számítógépes/internetes kultúrával kapcsolja össze,
hanem éppen ellenkezőleg: a lassú, ráérős, az olvasottak felett el-elidőző olvasás
gyakorlatát kibontakoztató és azt is igénylő könyvkultúrával. Harj, a regény egy
meghatározó szereplője a következőképpen foglalja össze a szer vonatkozó
„mellékhatásai[t]‖: „A fogyasztója nyugodt individuumnak érezte magát, szinte mint egy
könyv olvasása közben. Ez bizony izgalmas hír volt – a tudomány ellenszert talált a
korszakban oly gyakori elektronikus információözönre! Ráadásul csodálatos pluszként a
gyógyszer a jelenbe zárta az embert.‖ (Coupland 2012: 294) Más, azonban szintén az
„A” generáció című Coupland-regényből származó megfogalmazásmód szerint „a Solon
azt a magányt imitálja, amit egy jó könyv olvasása során érzel. A könyv is és a Solon is
elvon a világtól.‖ (Coupland 2012: 325)
Nyíri Kristóf hasonlóképpen befelé forduló személyiségtípusúként határozza meg
a könyvkultúrában szocializálódott és referenciapontjai után is (többé-kevésbé
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sikeresen) ott kutató individuumot, míg a mobilkommunikáció és az internetes kultúra
szülöttjét hálózott individuumként írja le. Ez utóbbi személyiségtípusnak ugyanis a
(kommunikáció)technológiai fejlődésnek köszönhetően már megadatott az a (soha
korábban nem tapasztalt) lehetőség, hogy közlendőjét elődeinél(-őseinél) sokkalta
szélesebb közösséggel ossza meg (még akkor is, ha ez a közösség virtuális, vagyis
nem a valós térben, hanem a technikaiban konstituálódik), és a folyamatos interaktív
tudásátadás és -átvétel, valamint egyáltalán a kommunikáció sodrásában önmagát –
immár Flusser gondolatmenetét idézve – nem állandó jellemvonások által
leírható/megragadható autonóm entitásként, hanem kommunikációs csomópontként
határozza meg. „Egy dolog tehát biztos: – fogalmaz Flusser, a hálózott individuum
prófétája – abból kell kiindulnunk, hogy nem valakik vagyunk, hanem kapcsolódások
mikéntjei. Másként fogalmazva, az »én« olyan szó, amelyre azt mondják, hogy »te«.
Egy viszonyszóval van tehát dolgunk: az »én« a másik »te«-je.‖ (Flusser 1996)
Nyíri a következőképpen határozza meg a kétféle személyiségtípust, vagyis a
Gutenberg-galaxis szülöttjét, illetve az annak örökébe lépő hálózott individuumot: „A
könyvnyomtatás kultúrájában otthonos személyiség – a nyomtatott könyvre alapozott
iskolarendszerben sikeres tanulótípus – introvert; ehhez képest a mobilkommunikáció
és mobil internet-hozzáférés viszonyai között sikeres személyiség, a hálózott
individuum, nem azonos sem a Gutenberg-galaxisban, sem a könyvnyomtatás előtti
vagy egyáltalán az írásbeliség előtti világban sikeres személyiséggel. A hálózott
individuum [ugyanis]: – folytatja gondolatmenetét Nyíri – sajátos tájékozódásai,
kapcsolódásai által megkülönböztethető egyéniség, aki ugyanakkor állandó
kommunikatív összeköttetésben áll szűkebb-tágabb virtuális közösségével.
Gondolkodása, tudása: társastudás.‖ (Nyíri 2009: 192–193) Marc Prensky a digitális
bennszülöttekkel kapcsolatban jelenti ki, hogy ők – miként a szerző fogalmaz – „Életük
túlnyomó részét (ha nem az egészet) hálózatban töltötték el‖ (Prensky 2001a: 3), és
hatékonyabban is működnek hálózatban. (Prensky 2001a: 2)
A McLuhan-galaxis paradigmatikus lakójának és egyben tipikus/(potenciálisan)
sikeres személyiségtípusának, vagyis a permanens, többnyire személyközi
multimediális kommunikációs folyamatokban részt vevő és (nagyobbára csakis) azok
közben és azok által, mintegy kommunikációs csomópontként konstituálódó hálózott
indivuduumnak, avagy a digitális bennszülöttnek az ilyetén meghatározása(i) kapcsán
érdemes idézni Douglas Coupland első alkalommal 1991-ben, vagyis évekkel az
internetes forradalom kirobbanása előtt megjelent X generáció című regényének alábbi
szöveghelyeit. Azok ugyanis – a regényt idézve – a „Globális Tinik‖ jellegzetes
életstílusát összefoglalva, érzékeltetve éppen azt a közösségi jelleget domborítják ki,
amelyet a fentiekben a Nyíritől és Prenskytől származó gondolatok tettek hangsúlyossá.
A Globális Tinik – fogalmaz az X generáció narrátora – „annyira együtt élik az életüket:
együtt vásárolnak, utaznak, veszekednek, gondolkodnak és lélegeznek‖ (Coupland
2007: 175); majd pedig alább a következőképpen folytatódik a szöveg: „Elképesztő,
milyen klikkszellemben élnek ezek a Globális Tinik! De tényleg, megáll az ész!‖
(Coupland 2007: 175)
Huxley Szép új világában vallási kontextusban jelenik meg az individuumoknak
mint – a regényszöveg által használt kifejezésekkel élve – cseppeknek a „társadalmi
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óceánban‖ (Huxley 1982: 68) mint „egy nagyobb létezésben‖ (Huxley 1982: 67) való
feloldódásának, egybegyűlésének, eggyé válásának szükségszerűsége. A Huxleyregény egy későbbi szöveghelye pedig hasonló összefüggésben tesz említést „az
együttes cselekvés szokás[áról]‖ (Huxley 1982: 207). Philip K. Dick Szabad Albemuth
Rádió című, a telekommunikációban rejlő lehetőségeket is tematizáló regényének egy
szöveghelye pedig – hasonlóképpen, mint Huxley Szép új világa, azonban annál még
tágabb értelemben – „egy nagy csoportelme[ként]‖ (K. Dick 2009: 204) határozza meg
az univerzumot.
A fentebb az „A” generáció című Coupland-regényből idézett, a SOLON
gyógyszer hatását a könyvolvasás nyugalmi állapotához hasonlító szövegrészek és
azok közvetlen textuális kapcsolódásai – az adott kontextusban értelmezve – egyrészt
(tematikusan) alkalmasnak mutatkoznak Viriliónak az alábbiakban bemutatásra kerülő,
a könyvkultúrára vonatkozó, többek között az annak deszocializáló, az egyént
elmagányosító hatásaira összpontosító, meglehetősen elmarasztaló értékítéleteinek az
irodalmi keretek között történő prezentálására. A SOLON által kiváltott és a Couplandszöveg szerint a könyvolvasáséhoz hasonló pszichés állapot egy meghatározó
mozzanata és egyben következménye ugyanis éppenséggel az (volt), hogy a gyógyszer
rabja „Úgy érezte, nincs szüksége másokra az életében, elhagyta a családját és a
lakhelyét. Abbahagyta a randizást, szavazást és valláskeresést.‖ (Coupland 2012: 295)
A SOLON-függőségben szenvedő beteg azonban olyképpen lép ki a különböző szintű
emberi-társadalmi közösségekből, és válik a szó legszorosabb értelmében vett (olvasó)
individuummá, hogy nem támad hiányérzete; az egyedüllétet, a teljes mértékben
önmagára figyelő individuális létet elegendőnek tartja saját maga számára. Miként a
szövegben olvasható: „a leges-legvarázslatosabb az […], hogy a fogyasztó
megszabadul[…] a magánytól.‖ (Coupland 2012: 294) Viszont egy fentebb idézett
Coupland-szövegrészlet, amelyet az eddigi értelmezés(ünk) többé-kevésbé
marginalizált, amelyről mondhatni, szinte tudomást sem vett, közel sem Virilio
könyvkultúra-interpretációjával
(az
egyén
modernkori
elmagányosodásátdeszocializációját a néma olvasást lehetővé tevő könyvkultúra egyenes
következményeként feltüntető elképzelésével) mutat rokonságot, hanem Nicholas
Carréval, aki a vizualitással szövetségre lépő internetes információdömpinget
kárhoztatja az irodalmi kultúra napjainkban tapasztalható eróziójáért és a koncentrációs
készség egyre szélesebb körben tapasztalható zavaraiért. Emlékezzünk vissza a
fentebb idézett Coupland-szöveg azon részletére, amely szerint „a tudomány ellenszert
talált a korszakban oly gyakori elektronikus információözönre!‖ (Coupland 2012: 294) Ez
az információözön ugyanis – az eddigi szövegrészek logikáját követve és
továbbgondolva – a könyvolvasás (rituális) gyakorlatának az újrafelfedezése és
terjesztése révén állítható meg avagy csillapítható le – az individuumok meghatározó
kultúrafogyasztási szokásait alapul véve legalábbis mindenképpen.
Virilio számára az egymást követő kommunikáció(technológia)-történeti
korszakok és az azokkal szorosan összefüggő tudásforradalmak nem
eredményez(t/n)ek minőségi változást az ember egyéni és közösségi léte, nyelve,
valamint episztéméje szempontjából. Az olvasni tudás képességének rohamos
terjedését lehetővé tevő könyvnyomtatás – Viriliót idézve – például „süketnémák
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tömegeit hozta létre. […ugyanis] az ipari méreteket öltő tipográfiával elterjedt az olvasás
magányos, azaz néma szokása, s az emberek leszoktak a beszédről, a hallásról,
amelyet azelőtt a hangos (közös és több szólamú) olvasás közben gyakoroltak, hiszen
viszonylag kevés volt a kézirat.‖ (Virilio 2002: 41–42) Hasonló meglátásának ad hangot
– a mellesleg Virilióra explicite is hivatkozó – Arthur Kroker, amikor kijelenti, hogy a
hagyományos, értsd: néma olvasás gyakorlatát és kultúráját egyetlen érzékelési terület,
a látás uralta. Miként fogalmaz: „A hagyományos olvasási kultúrában a szem el volt
választva, be volt zárva a központi idegrendszer magányába, elkülönítve a többi
érzéktől.‖ (Kroker 2004: 11) A Gutenberg-galaxis megjelenése, a kéziratos kultúrában
egyedülállóként gyakorolt hangos és nemritkán kollektív eseményként megélt
olvasásról a néma és magányos olvasásra való áttérés továbbá – Virilio koncepciója
szerint – részbeni elmagányosodáshoz, a nyelv elszegényedéséhez, prozódiai
jellemvonásainak háttérbe szorulásához s egyben az érzékelési területek
beszűküléséhez vezetett. Miként Marc Prensky az agy formálhatóságának, a
neuroplaszticitásnak a kontextusában fogalmaz: „Évszázadok óta, mióta az olvasás
tömeges jelenséggé vált, az iskolák egyik fő fókuszpontja a beszédorientált agyak
átképzése az olvasás képességére.‖ (Prensky 2001b: 3) Részben ebben az
összefüggésben idézhető fel az a 18. század végén Németországban megjelent
egészségügyi könyv, amely a mértéktelen olvasás következtében fellépő fizikai és
pszichikai problémák, betegségek és diszfunkciók veszélyeire figyelmeztet. A népszerű
kiadvány szerint „a mértéken felüli olvasás mindenekelőtt azért veszélyes, mert
károsítja a társas életet, elszívja a levegőt a közvetlen emberi kapcsolatok elől‖
(Rudenstine 2003: 54). Miként az „A” generáció című Douglas Coupland-regény egy
betéttörténetében olvasható: „A könyvek az embert elszigetelt individuummá teszik‖
(Coupland 2012: 260). Más összefüggésben, azonban hasonló értelemben jegyzi meg
Király Jenő, hogy „Az irodalom testi és érzéki lemondásokkal közvetíti a szellemi
visszanyerést. Írni és olvasni: életen túli tevékenység‖ (Király 2010: 229). A fentiek
tükrében nem meglepő, hogy Aldous Huxley-nak a kollektivitáson, a közösségi
szellemen alapuló és egyben (látszólag) azt fejlesztő Szép új világának fiataljai számára
semmiképpen sem javasolják szórakozási célból – a közösségi élményt nyújtó tapi-,
vagyis mozilátogatás helyett – az olvasást, vagyis (ismét Király Jenő gondolatmenetére
utalva) a melankolikus jellegű irodalmi kultúra (Király 2010: 229) fogyasztását, sőt nem
helyeslik, ha „bármiféle magányos szórakozást folytatnak.‖ (Huxley 1982: 132) A regény
egy későbbi szöveghelyén olvasható, hogy „legalább negyedmilliószor figyelmeztetnek
a magány veszélyeire!‖ (Huxley 1982: 146) A Szép új világban „az emberek […] soha
nincsenek egyedül‖ (Huxley 1982: 188), sőt, meg is gyűlöltetik velük a magányt, és úgy
rendezik el életüket, hogy „szinte lehetetlen is egyedül lenniük.‖ (Huxley 1982: 188)
Coupland „A” generáció című regényének egy szöveghelye kimondottan „az
egyedülléttől való félelem[ről]‖ (Coupland 2012: 320) tesz említést. Nyíri Kristóf pedig
éppen a könyvkultúra viszonyai között szocializálódótt, alapvetően befelé forduló,
introvertált, a többek között és talán a leghatározottabb módon Virilio által pellengérre
állított személyiségtípustól különbözteti meg a hálózott individuumot. „A hálózott
individuum – fogalmaz Nyíri – önállóan tájékozódó egyéniség, ennyiben a könyvek
világának, a Gutenberg-galaxisnak az örököse. Ugyanakkor folytonos közösségi
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együttgondolkodásban él, sőt – interaktív multimediális-multiszenzoriális kommunikáció
részeseként – egyfajta közösségi együtt érzésben. […] A hálózott individuum nem
hordaember, nem tömegember, de nem is befelé forduló, vagyis a lineáris szövegek
elvont-racionalizáló terébe zárt személyiség.‖ (Nyíri 2003a: 45)
A mediális formátumok és a figyelem
Virilo nem csupán a könyvnyomtatás feltalálásának messzemenő
következményeiről alkot és fejt ki meglehetősen negatív értékítéletet, hanem a
harmadik tudásforradalmat kirobbantó digitális hálózati kultúrával kapcsolatban is.
Miként fogalmaz: „hamarosan a multimédia-hálózatok drogosai, a net-kábítósok és
egyéb kibernetikai punkok elkapják majd az IAD (internet addiction disorder, azaz
internetfüggőségi zavar) betegséget, a memóriájuk összekuszálódik, s a mindenhonnan
beérkező képek, elhasznált, össze-vissza és rosszul összehordott szimbólumok
lerakóhelye lesz belőle.‖ (Virilio 2002: 42–43) Viriliónak a szinte a teljes
kommunikációtechnológia-történetre irányuló, igencsak éles hangvételű kritikája az új,
digitális kommunikációs technológiáknak az emberi magatartásra és elmére gyakorolt
lehetséges hatásainak szempontjából – Pléh Csaba kifejezésével élve – társadalmi
pesszimizmusról árulkodik. Ezen elgondolás szerint ugyanis – miként Pléh fogalmaz –
„Az új technológiák ellentmondanak az emberi természetnek.‖ (Pléh 2011: 13) Virilio
azonban – szemben például Nicholas Carr-ral, a Pléh Csaba által említett ludditákkal –
nem gondolhatja, és – miként érveléséből kitetszik – nem is gondolja, hogy (még)
lehetséges „a hagyományos hozzáférési és feldolgozási módokhoz‖ (Pléh 2011: 13)
való visszatérés.
Virilio ismertetett koncepciója továbbá korlátozott mértékű – Douglas Coupland X
generáció című szövegében, más összefüggésben használt találó kifejezését idézve –
„kriptotechnofóbia‖ (Coupland 2007: 285), vagyis „Az a titkos hit, hogy a technológia
inkább fenyegetést, mint áldást jelent.‖ (Coupland 2007: 285) Mellesleg Maarten
Doorman az általa hétköznapi tapasztalatként (Doorman 2006: 7), világképként,
paradigmaként, filozófiaként, életmódként (és nem csupán történeti időszakként,
stílusként, vagy pedig művészeti, többek között irodalmi irányzatként) (Doorman 2006:
9) meghatározott romantika tipikus megnyilvánulásaként említi „a technikától való
viszolygás[t]‖ (Doorman 2006: 9). (Csupán zárójelben jegyezzük meg, hogy Huxley
Szép új világából (Huxley 1982) többek között éppen ez a tágabb értelemben vett
romantika hiányzik.)
Amiatt nem teljes, hanem csupán korlátozott mértékű a Virilio elképzelésében
megfigyelhető, textuálisan is megnyilvánuló technofóbia, ez a – ismét Doorman
kifejezését idézve – „technikától való viszolygás‖ (Doorman 2006: 9), mert a digitális
hálózati kommunikáción és a könyvkultúrán, hangsúlyos módon: a nyomtatott könyvek
kultúráján túl a kéziratos kultúrát és magát az írásbeliséget nem avagy csak kevésbé
érinti, pedig azt kell, avagy kellene látnunk, mármint technikát és részben technológiát
magában az írásban, illetve a legkülönbözőbb írásformákban és -típusokban is. „Selfevidently there must always have been technical media, because any sending of signals
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using acoustic or visual means is in itself technical‖ (Kittler, internet) – fogalmaz
Friedrich Kittler.
Az internetkultúrának az emlékező- és a koncentrációképességre, valamint a
megismerés folyamatára gyakorolt romboló hatásáról szóló, Virilióéhoz hasonló
elképzelést fejt ki Nicholas Carr Is Google Making Us Stupid? című írásában (Carr
2008). Marshall McLuhanre hivatkozva elfogadja azt a kommunikációelméleti meglátást,
mely szerint az információhordozó közegek nem passzív tényezői a megismerésnek és
az ismeretek továbbításának, hiszen meghatározó szerepet játszanak a gondolkodás
folyamatának alakításában. „And what the Net seems to be doing is chipping away my
capacity for concentration and contemplation. My mind now expects to take in
information the way the Net distributes it: in a swiftly moving stream of particles. Once I
was a scuba diver in the sea of words. Now I zip along the surface like a guy on a Jet
Ski.‖ (Carr 2008) Carr valódi – Pléh Csaba kifejezésével élve – társadalmi pesszimista,
legalábbis ami az új (digitális) információs-kommunikációs technológiáknak a
gondolkodásmódra gyakorolt hatásainak értelmezését és főleg értékelését illeti.
Hasonlóképpen az az „A” generáció című Coupland-regény egy betéttörténetének
(Coupland 2012: 279–286) szereplője, Bartholomew; az ő számára ugyanis – miként a
regényszöveg fogalmaz – „a PDA-k térhódítása [bizonyos értelemben] a vég kezdetét
jelezte.‖ (Coupland 2012: 282) Carr viszont olyan luddita, aki szerint – miként Pléh az új
ludditák fő törekvését megfogalmazza – „arra kell kényszerítenünk a fiatal nemzedéket,
hogy visszatérjen a hagyományos hozzáférési és feldolgozási módokhoz‖ (Pléh 2011:
13). Nem mellékes körülmény, hogy Pléh éppen ebben az idézett, a webvilág kognitív
következményeit számba vevő tanulmányában jelenti ki, hogy „A könnyű szöveg, úgy
tűnik, felszínesebbé teszi az olvasást, ezért – teszi hozzá – az olcsó szöveg korában
nagy feladatunk a kultúra és a pedagógia tervezésében egyaránt a szöveg és az ember
viszonyának elemzése.‖ (Pléh 2011: 19) Fontos megemlíteni továbbá, hogy Pléh ebben
a szóban forgó szövegében hivatkozik is Nicholas Carr 2010-ben megjelent The
Shallows. What the Internet is Doing to Our Brains című könyvére (Carr 2010),
amelynek vezérfonalát – Pléh interpretációja szerint – az a gondolat alkotja, mely
szerint „a neten való élet valójában állandó elcsábíthatóságot és állandó intellektuális
szétesettséget eredményez.‖ (Pléh 2011: 17)
A két szerző, vagyis a Carr és Virilio közötti konceptuális különbség az egyes
kommunikációtechnológia-történeti korszakok értékelésében mutatkozik meg. Míg Carr
elsősorban a szövegközpontú (könyv)kultúra eróziójában és az azonnaliság ígéretével
kecsegtető, egyre gyorsuló mediális-kommunikációs stratégiák előretörésében,
terjedésében véli felfedezni a hanyatlás okát, addig Virilio már magát a könyvnyomtatás
technológiáját is kárhoztatja. Ugyanis – miként arról fentebb már szó esett, Virilio szerint
– a hangos és kollektív olvasás szokását megteremtő és hosszú évszázadokig
fenntartó kéziratos kultúrát, vagyis a kultúra és a művelődés szociális dimenzióját a
könyvnyomtatás rombolta le, alakította át, és ezzel párhuzamosan hozta létre a
„süketnémák tömegeit‖ (Virilio 2002: 41), és szegényítette el a nyelvet és az érzékeket.
Ennek megfelelően léphetnek színre Viriliónál „a csendes olvasók távoli udódaiként‖
(Virilio 2002: 43) az információs hálózatokra csatlakozó „szobautasok‖ (Virilio 2002: 43),
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akik – miként Virilio fogalmaz – „egyszerre szenvednek majd a technika utolsó
századaiban elkapott kommunikációs zavarok mindegyikétől.‖ (Virilio 2002: 43)
„Get out of my mind, all of you! Leave my mind alone! Stay where you belong!
Go away, back where you belong! Back where you came from! All of you!‖ – kiabálja a
The Man Who Fell to Earth (magyar fordításban: A földre pottyant férfi) című, Nicolas
Roeg rendezte 1976-os sci-fi film David Bowie alakította főhőse, Thomas Newton
(végső?) elkeseredett ingerültségében – miközben szó szerint egy tucat különböző
tévé(állomás)t
néz,
igyekszik
figyelemmel
kísérni
párhuzamosan
–
a
televíziókészülékeknek, illetve a feltűnő mozgóképeknek és alakoknak. (Roeg 1976)
„Eventually, Newton acknowledges that he has fallen prey to the vices of this world. He
yells at his televisions, »Get out of my mind all of you! Leave my mind alone!« But even
as he yells, he remains fixated on the televisions, never averting his eyes. Newton
succumbs to excess consumer culture, feeling incapable of abandoning it‖ (Leveille
2012) – fogalmaz Krystle Leveille a film szóban forgó jelenetével kapcsolatban.
Viriliónak „a totalitárius techno-kultusz‖ (Virilio 2002: 43) kritikáját szükségesnek
tartó koncepciójától mélységesen idegen a (kommunikáció)technológiai evolúció
következtében a techno-optimizmus szerint jelentkező „kommunikációs felszabadulás‖
(Nyíri 2003b) gondolata. Viriliói szempontból ugyanis teljes mértékben elfogadhatatlan
az a Nyíri Kristóf által (is) hangsúlyozott gondolat, mely szerint „A
kommunikációtechnológiai elidegenedés visszavételének korát éljük.‖ (Nyíri 2001) Virilio
értelmezésében ugyanis a kommunikációtechnológiai történelem éppen „az ember és a
technológia [általa átkosnak tekintett] teljes szimbiózisát‖ (Virilio 2002: 44) teremti meg,
és ez a „haladás‖ „felhalmozza, megsokszorozza, összesűríti mindegyikünkben a
különálló (látási, társadalmi, pszichomotorikus, érzelmi, értelmi, szexuális) zavarokat,
amelyekkel minden újítás hulladékként tölti fel a szervezetünket.‖ (Virilio 2002: 43) Ily
módon – a fentieknek megfelelően – Virilio technika- és az adott összefüggésben főleg
(kommunikáció)technológia-kritikája sokkalta radikálisabb, mint azok az „apokaliptikus
próféciák‖ (Sándor 2004: 13), azok az elméletek és koncepciók, amelyekre Sándor
Klára tanulmányában utal, és amelyek – őt idézve – „a technikai civilizáció gyors
fejlődését és az urbanizációt emberellenességgel‖ (Sándor 2004: 13) vádolták. Virilio
ismertetett kritikai koncepciója hasonlóképpen apokaliptikus és egyben profetikus –
miként az retorikájára és érvelési módjára egyébként is jellemző –, azonban nem
csupán a modern értelemben vett, illetve még hangsúlyosabb módon: a digitális
impulzusokra épülő „technikai civilizáció gyors fejlődését‖ (Sándor 2004: 13) vádolja
emberellenességgel, hanem miként arról már szó esett, a könyvnyomtatás kultúráját, a
Gutenberg-galaxist is. A kézírásos kultúrát, illetve a kéziratok (közép-, sőt, ókori)
kultúráját viszont (még) nem. Ennek megfelelően is nevezhettük a fentiekben Virilio
koncepcióját korlátozott mértékű – Coupland találó kifejezésével élve –
„kriptotechnofóbi[ának]‖ (Coupland 2007: 285), avagy határozhattuk azt meg –
Doorman koncepcióját és szóhasználatát idézve – a technikától való, a romantika
motiválta, azonban csupán redukált mértékű viszolygásként (Doorman 2006: 9).
Virilio Nyíri Kristófhoz hasonló módon és koncepcióját tekintve Carr-ral szemben
a könyvkultúrát az érzékszervek elszegényítésével és az emberi felfogóképesség
technológiai alapú kizsákmányolásával vádolja. Miként Nyíri fogalmaz: „Az írott nyelv és
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a nyomtatott nyelv kultúrája – ami az európai századokat végül is formálta – egyúttal a
szellem kényszerzubbonya is volt. Hiszen a teljes szenzoriumban élő embert arra
kényszeríti, hogy amikor gondolatait megfogalmazza és közli, akkor egy nagyon szűk
sávszélességben, egy lineáris szövegben mondja el mindazt, ami színes, képies,
hangos, mozog és szaga van stb.‖ (Nyíri 1999) Itt jegyezzük meg, hogy Kroker
meglehetősen optimista prognózisa szerint az olvasás a jövőben – az elektronikus
könyvek terjedésének köszönhetően – multimediálissá fog tágulni, és emellett többek
között szórakoztató, elmélyült és aktív tevékenységgé válik. „Az olvasás jövőjében […]
a szem kivonul a nyilvánosságba – fogalmaz Kroker. – Újra összekapcsolódik a többi
érzékkel, nevezetesen a füllel és a kézzel.‖ (Kroker 2004: 11) Virilio Nyírivel vagy akár
Krokerrel ellentétben és ebből a szempontból szinte már Carr elképzeléséhez közelítve
nem ad hitelt a kommunikációtechnológiai változásokat a fejlődés, például az ember
szociális dimenziójának (újbóli) gazdagodását eredményező haladás színeiben
feltüntető szólamoknak. Sokkal inkább gondolja azt, hogy az írásbeliség és a könyv
kultúrájától való eltávolodás és az informatikai-kibernetikai alapokon terjedő vizuális
kultúra és ismeretfeldolgozás, valamint -közvetítés irányába történő orientáció, a
mindezt lehetővé tevő „nagyobb sávszélesség, a gyorsabb adatátvitel‖ (Nyíri 2001) –
nemhogy nem állítja helyre az emberi szenzóriumnak a Gutenberg-galaxis kiépülése
előtti multimediális teljességét és összhangját – de a kommunikációtechnológiai
elidegenedés még súlyosabb következményeivel (fog) jár(ni). Ez a szellem még
szorosabb kényszerzubbonya (lesz) – fogalmaz(hat)na Virilio.
A szövegekkel való találkozásként, a magukban hordozott szemantikai
potenciállal
való
szembesülésként
és
az
arra
irányuló
értelmezési
tevékenységként/kísérletként meghatározott olvasás során tapasztalható, egyre
szélesebb tömegeket érintő, többek között Nicholas Carr, ám lényegében a
közvélemény jelentős része által (mellesleg nagyobbára okkal) kifogásolt koncentrációs
és emlékezési zavarok kontextusában érdemes utalni az Anne Mangen által a
Stavangeri Egyetem (Norvégia) Olvasáskutatási Központjának keretében vezetett 2008as empirikus vizsgálatok releváns megállapításaira. A szóban forgó vizsgálatok ugyanis
éppen a könyvek, vagyis a papír alapú, nyomtatott, hard-copy, Nyíri Kristóf
terminológiáját/szóhasználatát idézve: változatlan dokumentumok (Nyíri 2006: 14–15)
és a számítógép képernyőjén megjelenő szövegek olvasását/befogadását (a nyelvi
szekvenciáktól függetlenül is) döntő mértékben meghatározó, a technikai
apparátusokkal elválaszthatatlan kapcsolatban lévő eltérő mediális jellemvonásokra
irányultak.
„Clicking and scrolling interrupt our attentional focus. Turning and touching the
pages instead of clicking on the screen influence our ability for experience and
attention. The physical manipulations we have to do with a computer, not related to the
reading itself, disturb our mental appreciation‖ (Science 2008) – foglalta össze a
kutatások meghatározó eredményeit Mangen. Mindenképpen el kell fogadnunk a
kutatásvezető azon, a hétköznapi gyakorlat/megfigyelések által is igazolható
megállapítását, mely szerint a képernyőről való olvasás az emberi gondolkodásmódot –
a könyvkultúra domináns, az (időigényes) olvasást és az olvasottakban történő
elmélyülést lehetővé tevő magas fokú koncentrációs képességen alapuló mentális
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mintázatainak szempontjából tekintve – új irányokba lendíti, átformálja. Miként
fogalmaz: „reading on a screen generates a new form of mental orientation.‖ (Science
2008) Az viszont már nyitott kérdés (marad), hogy azt a teljességet (Tószegi Zsuzsanna
találó kifejezésével élve: az alkotórészek egészlegességét (Tószegi 2009)), amelyet
Mangen interpretációja szerint az olvasó – számítógépet használva és nem könyvből,
hanem képernyőről olvasva – minden kétséget kizáróan elveszít, feltétel nélkül az
olvasott mű attribútumai közé kell-e sorolni, vagy pedig teoretikus megfontolásokat (is)
mérlegelve gyümölcsözőbb ezt a teljességet a hordozóközeg anyagi vonásainak
(puszta) származékaként elgondolni. Mellesleg úgy tűnik, hogy Tószegi Mangentolmácsolása az előbbi, míg magának Mangennek a nyilatkozata implicite inkább az
utóbbi megoldást tünteti fel elfogadhatónak.
„The physical substance of a book offers tranquility. The text does not move on
the page like it does on a screen‖ (Science 2008) – állítja Mangen. Amennyiben viszont
az alkotórészek egészlegessége (completeness), csendes nyugalma (tranquility), az
állandóság jegyeit mutató strukturáltsága valóban egy bizonyos hordozóközegben és közeg (nevezetesen a nyomtatott, hard-copy dokumentum) által stabilizált mű
sajátlagos tulajdonságai – vagyis nem magától a médiumtól, annak anyagiságától nem
is függetleníthető műéi –, akkor magától értetődő, mintegy „természetes‖, hogy mint
médiumspecifikus jellemvonásokról éppen a (kommunikáció)technológiai változások
rántják le a leplet, s mutatnak rá átmenetiségükre, ideiglenességükre és
időlegességükre is. „A könyv fizikai valósága, mozdulatlan szövege [valóban] nyugalmat
áraszt‖ (Tószegi 2009); ez a mozdulatlanság, ez a szinte szövegontológiai szintre
emelt, többek között a szemantikai és strukturális állandóság képzetét keltő nyugalom
(valamint bizonyos értelemben a könyv- és más papírformában megjelenő mű
történelmi bélyege, „önálló időbeli létezés[e]‖ (Nyíri 2003c: 263) a hordozóközegbe, a
könyvbe (folyóiratba, vagyis a nyomtatványba) van kódolva – tehát nem magába a
műbe, amely ilyképpen a hordozóközegtől függetlenül nem is létezik/létezhet, nem is
gondolható el és nem is olvasható/fogadható be. A képernyőn megjelenő szöveg könyvformátumú (nem-identikus) párját, előzményét, ősét (ha volt/van egyáltalán ilyen) éppen
attól az olvasás nyugalmát is lehetővé tevő háborít(hat)atlanságától (valamint tegyük
hozzá: attól a történelmi bélyegtől és önálló időbeli létezéstől) fosztja meg, amely annak
sem volt definitíve a sajátja, konstitutív vonása, hanem amely már mindig is a külső,
nem-szemantikai, hanem materiális territóriumhoz tartozott.
Farkas Károly ellenben azon meglátásának ad hangot, mely szerint – a szerzőt
idézve – „Az elektronikus, gépesített információkezelés gyorsabb, hatékonyabb
olvasást, fogalmazást, írást, keresést, felfogást és reagálást tesz lehetővé és kíván
meg.‖ (Farkas 2003) Az adott összefüggésben a szerző koncepcióját nagyban tükröző
fenti idézetből számunkra a digitális-számítógépes adatkezelési módoknak az olvasásra
gyakorolt, a gyorsolvasás, a hagyományos (könyv)olvasásnál legalábbis mindenképpen
gyorsabb tempójú olvasás irányába mutató, – Farkas Károly által vélelmezett – pozitív
hatásai relevánsak. Miként a szerző fogalmaz: „A számítógép fizikai aktivitást is kíván.
Csupán ez az izomtónus is segít a koncentrálás növelésében.‖ (Farkas 2003)
Nyíri Kristóf konzervativizmus-diskurzusában a kézzel vagy írógéppel írott,
konkrét fizikai kiterjedés jellemezte rögzített szövegek esetében – a koncepció
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értelmében – megfigyelhető/tapasztalható koherencia és az azzal kapcsolatban lévő
ellentmondás-mentesség, valamint logikusság, logikai szigorúság a mangeni
egészlegességhez (completeness) hasonló funkciót tölt be. „Miközben a könyvek a
szoliditás, a szilárdság érzését sugallják, az elektronikus szövegek cseppfolyósak,
illékonyak‖ (Nyíri 2006: 15) – fogalmaz Nyíri, majd pedig az élőnyelvi
megnyilatkozásokat és a képernyőn megjelenő, illetve ott (meg)fogalmazott szövegeket
egyaránt – a kézzel és az írógéppel koncipiáltakkal összehasonlítva – a koherencia
alacsony szintjével jellemzi. A koherencia megőrzésének feltételeként a szövegek és a
szövegek részleteinek egymással való összehasonlíthatóságát jelöli meg. Míg azonban
ezek a komparatív műveletek a valós térbeli kiterjedéssel rendelkező és nem
utolsósorban rögzített szöveges dokumentumok esetében könnyűszerrel hajthatók
végre, „A képernyőn ilyen összehasonlítások csak nagyon korlátozott mértékben
végezhetők el.‖ (Nyíri 2006: 15) A szövegeket, illetve a szövegek részleteit érintő,
többek között a (szöveg)koherencia és a logikus, ellentmondás-mentes
gondolkodásmód
kialakítását/kiépítését
és
fenntartását
szolgáló
textuális
összehasonlító műveletek egy olyan kulturális kontextushoz (avagy a temporális jelleget
érzékletesen implikáló építészeti metaforával élve: architektúrához) tartoznak avagy
koncepciótól és perspektívától függően: tartoztak, amelyet a vizuális-grafematikus
jelölőket materiálisan és mediálisan egyaránt rögzítő írásbeliség határoz(ott) meg, és
amely ilyképpen közel sem tekinthető eredendőnek. A nem a jelentéseket, nem a
szemantikai vonatkozásokat, hanem csupán az azok megjelenését és kirajzását
lehetővé tevő jelölőket stabilizáló írás(beliség) által létrehozott (textuális) koherenciát
meg lehet és bizonyos esetekben, főleg pragmatikai szempontokat figyelembe véve
meg is kell őrizni. Eközben (azonban) ki kell építeni és fenn is kell tartani azt a
kommunikációelméleti tudatosságot, amely minduntalan a koherencia, a szöveget
alkotó részek, részletek egészlegessége és a mediális-materiális meghatározottságok
elválaszthatatlan összefüggéseire, összekapcsolódásaira hívja fel a figyelmet. A
számítógépes, képernyő-kultúrában „Az elérhető és releváns dokumentumoknak vagy
akár csak egyetlen hosszabb dokumentumnak szinoptikus szemlélete [valóban] nem
lehetséges [és emiatt] Az ellentmondások nehezen fedezhetők fel; [és] a szöveg
egysége nehezen tartható fönn. A logikai szigorúság csökkenése [pedig valóban]
óhatatlan [és talán hozzáfűzhetjük még azt is, hogy irreverzíbilis] következmény.‖ (Nyíri
2006: 15) A komparatív műveletek által föltárható/megpillantható/meglátható koherencia
(nem véletlenül tesz említést Nyíri szinoptikus szemléletről), az alkotórészek
egészlegessége,
a
logikai
szigorúság
jellemezte
ellentmondás-mentes
gondolkodásmód nem volt sajátja (az írásbeliség megjelenése/kialakulása előtti) orális
kultúrá(k)nak, vagyis az elsődleges szóbeliség kontextusának. S miközben igenis
szövegek, vagyis textusok voltak az írott formában, az írás formájában nem rögzített,
élőnyelvi megnyilatkozások az elsődleges szóbeliségben, az írásbeliség előtti
kor(ok)ban, igenis szövegek azok a képlékeny, folyton átalakuló/átformálódó vizuálisgrafematikus struktúrák is, amelyek a képernyőkön is, avagy esetenként már csak a
képernyőkön jelennek meg, és nyerik el közel sem végleges és talán sohasem
végleges formájukat.
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Ćurko Bruno: MOŢE LI' FILOZOFIJA S DJECOM' MOTIVIRATI UĈENIKE ZA
KVALITETNO MIŠLJENJE?
INSTITUT ZA FILOZOFIJU, ZAGREB, HRVATSKA
mala.filozofija@gmail.com
Saţetak
»Filozofija s djecom« je suvremena filozofska disciplina ĉiji je cilj djecu od
najranije dobi »uĉiti mišljenju«. Filozofija za djecu ide, moţe se reći, prema zacrtanom
cilju John Deweya, odnosno pokušava djecu od najranije školske dobi uvjeţbati (nauĉiti)
kvalitetno misliti. Filozofija s djecom nije akademska filozofija, već ţiva filozofija
odnosno filozofiranje u kojem uĉitelj (filozof) pokušava s djecom raspravljati o
svakodnevnim temama uz pomoć znanja iz formalne i neformalne logike. Upravo je
djeĉja znatiţelja, hrabrost da se pristupi novom, nebrojena djeĉja pitanja (koja su
dijelom i pitanja koja postavljaju »ozbiljni« filozofi), te svakodnevno djeĉje iskustvo,
temelj na kojima poĉivaju svi kvalitetniji programi filozofije s djecom. U ovom radu izloţit
ću primjere radionica dva razliĉita pristupa filozofiji za djecu. Prvi, najpoznatiji pristup, je
onaj utemeljitelja filozofije za djecu Matthew Lipmana, a drugi pristup je pristup koji je
razvila Udruga Mala filozofiju u programu »Pogled u vlastito mišljenje―. Iz evaluacije
radionica prikazat ću na koji naĉin ove radionice uistinu motiviraju djecu na mišljenje te
ih motiviraju na aktivno ukljuĉivanje u argumentiranu raspravu. U samom radu bit će
prikazana i vaţnost metode filozofije s djecom u njihovom motiviranju prema uĉenju i
samim time kvalitetnijem savladavanju školskog gradiva.
Kljuĉne rijeĉi: filozofija s djecom, mišljenje, kritiĉko mišljenje, motivacija,
Lipan, Udruga „Mala filozofija―

Matthew

CAN 'PHILOSOPHY WITH CHILDREN' MOTIVATE STUDENTS FOR QUALITY
THINKING?
Abstract
Philosophy with Children is a contemporary philosophical discipline which goal is
to ‗learn to think‘ children from early childhood. Philosophy with Children is going, it can
be said, according to Dewey, to train (learn) quality thinking in children. Philosophy with
children is not an academic philosophy; this is a living philosophy and philosophizing in
which the teacher (philosopher) tries to discuss with children about daily subjects with
knowledge of formal and informal logic. The child's curiosity, courage to join a new,
countless children's issues (which are part of the issues we can find in "serious"
philosophers), and children's daily experience are the foundations on which all the
quality programs of philosophy with children is based. In this paper, I will show
examples of workshops from two different approaches in philosophy for children. The
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first approach is the most famous, from the founder of Philosophy for Children Matthew
Lipman. Second approach is the approach that has been developed by the Association
„Petit philosophy„ in their project »Take a look in your own thinking«. The evaluation
from these workshops will show how these workshops realy motivate children to think
and motivate them to actively engage in reasoned debate. In this paper there will be
shown the importance of the method of philosophy with children in motivation of
children, and how philosophy with children can motivate students to learn other school
subjects.
Keywords: Philosophy with children, thinking, critical thinking, motivation, Matthew
Lipman, Association „Petit philosophy―

1. Uvod ili o filozofiji u praksi
»Filozofija s djecom« je suvremena filozofska disciplina ĉiji je cilj djecu od
najranije dobi »uĉiti kvalitetnom mišljenju«. Moţe se reći, ona stremi Deweyevu cilju,
pokušavajući djecu od najranije dobi uvjeţbati (nauĉiti) kvalitetno misliti. Intenzivan
razvoj filozofije s djecom u posljednjih ĉetrdesetak godina, potaknuo je njen neposredni
pokretaĉ Matthew Lipmana (1922-2010). Ona je dio filozofije u praksi. Filozofija u praksi
jest: »Formalna logika, ĉista matematika i sposobnost primjene i povećavanja pomoću
racionalnih upita, nagomilanih iskustva i razumnih zakljuĉaka (npr. putem teorije,
eksperimenta i interpretacije), a nalaze se u središtu sfere pouzdanih znanja, i ĉine sve
ostalo moguće pouzdano znanje – ukljuĉujući normativne upite o voĊenju dobrog ţivota.
To je poznato pod nazivom 'filozofija' u antici, 'prirodna filozofija' ili 'eksperimentalna
filozofija" u ranom modernom dobu, 'primijenjena filozofija' u kasnom dvadesetom
stoljeću, i 'filozofska praksa' u ovom novom tisućljeću.« (Marinoff, 2002) U biti, filozofi
praktiĉari ne rade ništa drugo do li ono što je radio Sokrat na ulicama Atene raspravljao sa svojim sugraĊanima, a sve u cilju poboljšanja kvalitete ţivota sugraĊana.
Osnova svake filozofije u praksi je dijalog, najĉešće ono što se danas naziva Sokratski
dijalog. »Filozofija u praksi je dijaloška praksa. Pod dijalogom ne smatramo samo ono
gdje moţemo imati filozofsko istraţivanje (inquiry), već je to najprirodniji naĉin
izraţavanja, ali dijelom i nuţan. Otvoreni karakter dijaloga, pruţa mogućnost za
samokorekcije njegovih sudionika…« (Vansieleghem, Kennedy, 2010). Najrazvijeniji
pravci u filozofiji u praksi su filozofija za djecu, filozofsko savjetovanje, filozofski caffei….
Razni oblici filozofije u praksi pojavljuju se svakog dana u svim dijelovima svijeta.
»Filozofija za djecu, filozofsko savjetovanje, filozofske radionice, Sokratski dijalog itd., je
jedna te ista stvar provoĊena u raznim oblicima. Ovdje se u velikoj mjeri ne radi o
znanju već o stjecanju i razvoju vještina. Kako konceptualizirati, kako problematizirati,
kako dublje razumjeti zadane ideje, a posebno kako stvoriti situaciju u kojoj ova
aktivnost moţe biti izazvana, trebalo bi biti središte posla. Naravno da je Sokratova
majeutika bazna metodologija, ali isto tako to je i dijalektika, analitika, zajednica
istraţivaĉa….« (Oscar Brenifier, 2010) Moţe se tvrdi kako je ovdje rijeĉ o filozofiranju
kao takvom, o dijalogu kojem su jedina pravila, pravila formalne i neformalne logike.
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Radi se o povratku filozofije 'obiĉnim graĊanima'. »To je mjesto gdje se filozofska
praksa upotrebljava. Nudi filozofiju izravno masama, putem savjetovanja klijenata,
grupnog osnaţivanja podnošljivosti i tolerancije, organizacijom savjetovanja i
obrazovnih programa. Mi praktikanti transcendiramo, radikaliziramo i fanatiziramo
akademiju, gdje vlada proizvoljan govor i atrofija razuma. Umjesto toga, vraćamo
filozofiju na trţište odakle je i došla, obiĉnim graĊanima koji su iskreno zabrinuti za
znaĉenja rijeĉi i vjeţbe razuma.« (Marinoff, 2002) U odreĊenom smislu filozofija u praksi
se vraća Sokratovom uzoru, kvalitetnu dijalogu sa sugraĊanima, bili oni akademski
obrazovani ili ne.
2. Filozofija s djecom
Filozofija s djecom je, dakle, dio filozofije u praksi. Njen temeljni cilj jest nauĉiti
djecu kvalitetno misliti. Iako se do danas razvilo mnoštvo razliĉitih pristupa filozofiji za
djecu, ciljevi koje je definirao Michel Tozzi smatraju se osnovnim ciljevima svih
kvalitetnih programa filozofije za djecu:
»1) Razvoj vlastitog mišljenja – Budući da materija egzistencijalnih, etiĉkih i
estetiĉkih pitanja, pretpostavlja promišljanja za sebe, refleksivni proces koji formulira
probleme, potrebna je konceptualizacija i racionalna argumentacija. Zapoĉinjanje
uĉenja ovoga što je ranije moguće garantira buĊenje prosvjećenja refleksije ljudskih
uvjeta kod djece.
2) Obrazovanje za kritiĉko graĊanstvo – Uĉenje za mišljenje razvija slobodu
prosudbe kod budućih graĊana, štiteći ih od ideološke indoktrinacije i uvjerljiva
oglašavanja. Uĉenjem filozofiranja kroz debatiranje o idejama potiĉe se razumno
suoĉavanje s drugima, s ciljem dosizanja istina, što jest etiĉki i intelektualni zahtjev za
istinsku demokratsku raspravu.«
3) Pomoć razvoju djeteta – Uĉiti kako postići refleksiju vaţno je za izgradnju
osobnosti kod djece i adolescenata. To im je prilika za iskustvo razmišljajućih bića, koje
jaĉa njihovo samopoštovanje i pomaţe im da rastu u ĉovjeĉnosti, i to doţivljavanjem
neslaganja u raspravi u mirnom suţivotu. To, pak, podiţe prag tolerancije i poštovanja
prema drugima i sprjeĉava nasilje.
4) Uvjeţbavanje jezika i govora, općenito komunikacije – Verbaliziranjem vlastitih
promišljanja, kod djece se razvijaju kognitivne i socio-lingvistiĉke sposobnosti. Radeći
na razvoju svoje misli, djeca rade na potrebi za preciznostima u jeziku.
5) Konceptualizacija filozofiranja – Prakticiranje refleksije s djecom zahtijeva
redefiniranje filozofiranja za konceptualizacije njegova poĉetka, prirode i uvjeta.
6) Razvijanje teorija uĉenja filozofije prilagoĊene za djecu i mlade – Teorije o
uĉenju filozofije dovode se u pitanje. Pojedinac ne moţe uĉiti djecu filozofiji u velikim
predavaonicama, uz pomoć glasovitih djela i pisanjem eseja. Ali pojedinac moţe
teoretizirati o njihovu uĉenju kako bi uĉenici reflektirali o njihovu odnosu prema svijetu i
drugima...« (Tozzi, 2009.)
Filozofija s djecom cilja na uroĊenu djeĉju znatiţelju, koja ĉesto rezultira iskonsko
filozofskim pitanjima. Djeca su ona koja zapitkuju, koja se ne suzdrţavaju u postavljanju
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najnormalnijih pitanja. Upravo su ta pitanja i prave ili simulirane situacije u ţivotu
stimulans kojim se djecu uvodi u kvalitetnu raspravu koja potiĉe uĉenike k
kompleksnom mišljenju. Djeĉja znatiţelja i upornost, uz kvalitetno napravljene
edukativne materijale, rezultiraju dubinskom obradom teme. Logiĉka argumentacija,
opovrgavanje i dokazivanje vlastitih stavova upućuju djecu k razmišljanju. Razmatrajući
odreĊenu (zadanu) temu sa svih mogućih aspekata, kroz sve argumente i
protuargumente odreĊenih teza, kod djece se razvija vještina uoĉavanja bitnog, a
odbacivanja nebitnog, razvija se i logiĉko povezivanje meĊu argumentima i ĉinjenicam,
što moţe dovesti do razvoja raznih strategija uĉenja kod uĉenika. U kvalitetnim
programima filozofije s djecom, uĉenici se navikavaju na kritiĉko mišljenje, koje će
upotrebljavati u svakodnevnim situacijama.
3. Motivacija i filozofija s djecom
Kao što je već reĉeno djeca su znatiţeljna i programi filozofije s djecom
upotrebljavaju upravo tu znatiţelju kao motiv za stimulaciju uĉenika za koncentrirano
sudjelovanje u radionicama. UNESCOvo istraţivanje koje je provedeno o nastavi
filozofije na svim kontinentima dokazuju korisnost filozofije s djecom. Publikacija koja je
objavljena nakon tog istraţivanja istiĉe upravo djeĉju znatiţelju kao motivaciju za
usmjeravanje djece na dublje promišljanje o odreĊenim problemima i temama: »Djeca
su znatiţeljna – ona imaju priroĊenu 'ljubav prema znanju'; ona postavljaju pitanja kako
bi dali smisao svijetu, njihova pitanja ih motiviraju i stimuliraju kao bi ušli dublje u
problem«(UNESCO, 2009) Moţe se reći, kako je upravo djeĉja znatiţelja iskorištena
kako bi ih se motiviralo da dublje razmišljaju o odreĊenom zadanom problemu.
Znatiţelja je prvi korak, drugi korak u motivaciji kod djece je njihova ţelja za
dokazivanjem. Naime u dijalogu koji se odvija u radionicama filozofije s djecom, djeca
se moraju drţati pravila formalne i neformalne logike. Argument koji je logiĉki utemeljen
je ispravan argument, radi toga nije rijetko da djeca, ţeleći što bolje argumentirati,
duboko promišljaju o samom argumentu, ali i zadanoj temi. Na ovaj naĉin jedan od
temeljnih ciljeva je ispunjen – poticanje za kvalitetno mišljenje. Sam Lipman uz
znatiţelju istiĉe i osjećaj ĉuĊenja. »Mathew Lipman ameriĉki pionir Filozofije za djecu
bio je inspiriran od filozofa i pedagoga John Dewey, koji je predvidio razrednu zajednicu
uĉenika koja je privuĉena od zajedniĉkog uĉenja, motivirana od strane vlastite
znatiţelje i osjećaja ĉuĊenja. Dewey i Lipman su vjerovali da takva razredna zajednica
educira djecu da budu odgovorni i aktivni sudionici društva« (Shaw, 2007) ĈuĊenje, kao
i znatiţelja, sasvim su prirodne pojave kod djece. Izazivanje ĉuĊenja kod djece će
zasigurno potaknuti njihovu znatiţelju. Intelektualno ĉuĊenje je zasigurno poticajno i
motivirajuće. U UNESCOvu istraţivanju istiĉe se i tzv. intelektualna motivacija koja je
bitna u filozofiji s djecom. »Druga kategorija je intelektualna motivacija, koja ima veza sa
sasvim specifiĉnim potrebama: uĉenje mišljenj. Ovo se, dakako, moţe povezati s
drugim vrstama motivacije – egzistencijalnom, na primjer, ili kulturalnom – ali sigurno je
ovdje specifiĉna intencija koja zasluţuje da se ovdje spomene. Neko vrijeme tradicija
filozofskih aktivnosti ĉesto uzima 'globalnu kulturnu' formu, potiĉući ljude da misle uĉeći
ih što su kanonski filozofi pisali, isto tako postoji odreĊena filozofska praksa (grupna ili
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individualna) koja, zanemaruje neophodan kulturan doprinos, koncentrirajući se gotovo
u cijelosti oko aktivnosti mišljenja – na primjer, uz pomoć tehnika kao što su Sokratovo
propitivanje ili majeutika. Ovdje je mišljenje postavljeno kao aktivnost sama, ono se ne
oslanja ni na kulturalne elemente niti na egzistencijalne, društvene niti bilo koje druge
specifiĉne elemente«(UNESCO, 2009) Filozofija s djecom, jest ili bi barem trebala biti,
ĉista aktivnost mišljenja – intelektualna igra nadmetanja u argumentiranoj raspravi.
Materijala strana nastave, postoji, i iako izgleda da je u drugom planu, tome nije tako.
Ukoliko s djecom raspravljamo o npr. umjetnosti, sigurno je da će djeca iz rasprave
(koja mora biti dobro usmjeravana) dublje i iskonskije shvatiti što je to umjetnost, nego
ako, ne razmišljajući, nauĉe definiciju iz zadanog udţbenika. Filozofija s djecom nije
uĉenje povijesti filozofije, već uĉenje filozofiranja (kvalitetnog raspravljanja) što rezultira
razvojem kritiĉkog mišljenja. Lipman naglašava i motiviranost koja djeca zadobiju kad
uvide mogućnosti koje im pruţaju novosteĉene (ili otkrivene) kognitivne sposobnosti.
»Kad studenti steknu kognitivne sklonosti poput ovih, koje se moţda mogu sumirati pod
pojmom 'odanost istraţivanju' oni su motivirani da efektno mobiliziraju vlastite vještine.
To su uĉenici koji mogu raĉunati na upotrebu njihovih vlastitih resursa u jedinstvenom i
konzistentnom obliku, upravo su oni ti koji su već razvili naviku takva djelovanja. Posao
je programa koji razvijaju vještine mišljenja da razviju ove navike i dispozicije, a ne
samo vještine same.« (Lipman, 2003). Motivaciju je potrebno dobro usmjeriti, naroĉito
prema navici upotrebe kritiĉkog mišljenja u svakodnevnom ţivotu – što i jest jedan od
ciljeva filozofije s djecom. Jeremić, s pravom, kao poticaj za motivaciju kod djece vidi
zbunjenost, što rezultira ĉuĊenjem. »Zadatak nastavnika je stalno izazivati zbunjenost
kod uĉenika. Ova zbunjenost pokreće već opisani motivacijski ciklus. Potrebno je
izazvati osjećaj intelektualne nelagodnosti. Ovo je Jung nazivao kognitivnom
disonancom. Drugim rijeĉima, ono u što je uĉenik bio do tada siguran, u što je vjerovao,
mora biti dovedeno u pitanje.« (Jeremić, 2012) Navedena zbunjenost, jest prvi korak k
motiviranju djeteta da razmisli o temi o kojoj je zbunjen. Razliĉiti naĉini poticanja te
zbunjenosti, kao i razliĉiti naĉini poticanja intelektualne znatiţelje, ĉuĊenja rezultiraju
razliĉitim pristupima filozofiji s djecom.
4. Primjeri motivacije i odrţavanje koncentracije u filozofiji s djecom
U nastavku će biti prikazane dvije metode filozofije s djecom i naĉini na koji one
motiviraju djecu da promišljaju o stvarima o kojima se inaĉe ne promišlja, barem ne u
školskim sustavima.
4.1 Lipmanova metoda
Najraširenija metoda u filozofiji s djecom je tzv. Lipmanova metoda. To je metoda
koju je razvio Matthew Lipman. On je u radu sa studentima uvidio kako su oni
ograniĉeni u kritiĉkom promišljanju i prosuĊivanju. Zakljuĉio je kako je kasno za
kvalitetno poboljšanje njihovih kritiĉkih sposobnosti. Radi toga je osmislio programe koji
uvjeţbavaju kritiĉko mišljenje u ranoj djeĉjoj dobi. Godine 1969. Lipman je napisao prvu
knjigu filozofije za djecu Harry Stottlemeier's Discovery (za uĉenike od 11 – 12 godina).
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Već 1974. godine Lipman je osnovao je Institut za unapreĊenje filozofije za djecu pri
Drţavnom sveuĉilištu Montclair.47 Danas ovaj Institut ima pridruţene centre u ĉetrdeset i
šest zemalja svijeta.48 Lipmanova ideja je u ovih ĉetrdesetak godina uhvatila maha u
gotovo svakom kutku svijeta. Dosljedni i manje dosljedni nastavljaĉi originalne
Lipmanove ideje tzv. Lipmanovci ono što rade nazivaju »Filozofija za djecu«. Kako je taj
pokret rastao, tako su se javljali, što je sasvim prirodno, novi pravci u »Filozofiji 'za'
djecu« koji razvijaju nove metode, edukativne materijale i alate. Danas je uvrijeţeno da
se Lipmanova metoda naziva »filozofija za djecu«, dok je opći naziv (koji ukljuĉuje i sve
druge metode) naziva »filozofija s djecom«. Karakteristika većine struja u filozofiji s
djecom je tzv. »zajednica istraţivaĉa« (community of enquiry) – metoda koja svoje
korijene ima u radu John Deweya, a koju je razradio Lipman. Radi se o zajednici
uĉenika koji zajedniĉkim snagama intelektualno pokušavaju riješiti neki problem,
raspravljaju o nekoj temi… Ono što karakterizira Lipmanovu metodu je su njegove
'filozofske novele' koje sluţe kao stimul za raspravu. Dok ostale 'struje' koriste glazbu,
crteţe, tradicionalne priĉe i bajke, slikovnice, kratke filmove, animirane filmove….Stimul
je poĉetna motivacija, ono što uĉenike/djecu privuĉe u 'zajednicu istraţivaĉa'. U
Lipmanovoj metodi, djeca, najĉešće, ĉitaju kratki odlomak jedne od Lipmanovih novela, i
onda zajedno raspravljaju o odreĊenom problemu koju se nalazi u samom proĉitanom
tekstu. Najĉešće se radi o problemu koji je vrlo blizak svakodnevnim problemima s
kojima se susreću djeca tako da djeca vrlo brzo otvorno pokazuju interes za raspravu o
njima poznatom problemu. Najĉešće je taj svakodnevni problem povezan s puno
ozbiljnijim pitanjima. Najvaţniju ulogu ima moderator ili voditelj radionice koji mora
usmjeravati raspravu, toĉno joj odrediti granice i striktno paziti na argumentaciju.
Lipmanovci bi za svaku radionicu trebali imati razraĊen plan rasprave, kojeg bi se trebali
drţati. Evo primjera koji za plan rasprave donosi sam Lipman. Tema je »Sloboda«,
upute za vjeţbu, odnosno osnovna pitanja za radionicu su:
»Slaţeš li se ili ne s navedenim izjavama? Ako se slaţeš, objasni zašto. Ako se ne
slaţeš, objasni zašto?
1. Mi smo slobodni ako nam nitko ne govori kako trebamo ţivjeti.
2. Mi smo slobodni ako odluĉimo pratiti naša vlastita pravila kako ţivjeti.
3. Mi smo slobodni ako nam ništa ne smeta na našem ucrtanom putu.
4. Mi smo slobodni kad mislimo da smo slobodni.
5. Slobodni smo kad moţemo raditi ono za što mislimo da je najbolje.
6. Slobodni smo kad smo zdravi.
7. Slobodni smo kad smo inteligentni.
8. Slobodni smo samo onda kad su svi slobodni.
9. Slobodni smo kad smo svoji.
10. Slobodni smo kad sve spoje sve gore navedene izjave.« (Lipman, 1996)
47

Više o Institutu za unapreĊenje filozofije za djecu na: http://cehs.montclair.edu/academic/iapc/
Više o pridruţenim centrima Instituta vidi na:
http://cehs.montclair.edu/academic/iapc/world.shtml.
48
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Sama pitanja ukazuju na ozbiljnu raspravu koja moţe proslijediti iz njih. Na
voditelju radionice (vjeţbe) je da ograniĉava ili ne ograniĉava odgovore, te da uputi
djecu na kvalitetnu raspravu o slobodi. Kad se ovakva pitanja postave npr.
jedanaestogodišnjacima, sama ozbiljnost pitanja ih motivira, kao i priĉa ili izvadak iz
priĉe koji je usko vezan uz pitanje slobode. Ono što ih još više motivira, jest ĉinjenica da
se njihov stav ili mišljenje poštuju, što su oni ravnopravni. O njihovom mišljenju
raspravlja cijela grupa, njihovo mišljenje se cijeni i poštuje. Smatram kako je to vrlo
bitno za mlade osobe, te je glavni motivacijski impuls upravo u tome.
4.2. Metoda u projektu »Pogled u vlastito mišljenje« Udruge Mala filozofija
Udruga Mala filozofija od 2008. godine provodi svoj originalni projekt »Pogled u
vlastito mišljenje«49 po osnovnim školama, knjiţnicama i partnerskim udrugama. Ovo je
najrašireniji projekt Udruge, proveden je dosad u 23 škole i knjiţnice (od kojih u nekima
uzastopno i ĉetiri godine), sveukupno 894 djeteta je dosad prošlo cjelokupni projekt (35
radionica), a ukupno je provedeno preko 1100 radionica. Projekt je namijenjen
uĉenicima 3. i 4. razreda osnovne škole (9 do 11. godina). U kreiranju projekta bilo je
od izuzetne vaţnosti napraviti projekt koji će biti zanimljiv uĉenicima. Radi toga su
kreirani tzv. animirani likovi sova Sofija, rak Pak, patka Ratka, jelen Malik, ribica Bibica.
Darko Bakalarko... Uz animirane likovi (uglavnom ţivotinje) javljaju se i animirani gosti –
radi se o nacrtanim likovima, najĉešće je rijeĉ o filozofima, ali i knjiţevnicima i ostalima.
Pojavljuju se kao animirani gosti i Platon, Sokrat, Aristotel, Konfucije, Tolstoj, Bacona…
Kreirano je 35 radionica s 25 tema (mudrost, filozofija i filozofi, mediji, prijateljstvo, tuga,
smrt, hrabrost…) s animiranima PPT prezentacijama. Animirani likovi, kao i animirani
filozofi, pokazalo se kao pun pogodak u motivacijskom smislu. Naime, već na drugoj
radionici uĉenici svim silama ţele ĉitati ulogu svog najdraţeg animiranog lika. Ĉitajući
uloge i znajući da će barem jedno ili više pitanja biti upućeno svima, uĉenici vrlo brzo i
bez velikih problema prate cijelu radionicu i odrţavaju koncentraciju na visini. Kako bi ih
49 Više o programu „Pogled u vlastito mišljenje― vidi u ĉlancima:
– Ćurko, Bruno; Kragić, Ivana: »Igra – put k multidimenzioniranom mišljenju. Na tragu filozofije za djecu«,
Filozofska istraţivanja, vol. 29 (2009), 2, pp. 303–310. (http://hrcak.srce.hr/file/64993 )
– Ćurko, Bruno; Kragić, Ivana: »Filozofija za djecu – primjer Male filozofije«, Ţivot i škola – ĉasopis za
teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, vol. 56 (2008), 20, pp. 61–68. (http://hrcak.srce.hr/file/57965)
- Ćurko, Bruno: »Croatie: apprendre à penser dans la petite philosophie«, Diotime – revue internationale
de didactique de la philosophie, vol. 10 (2010), 46, 22 pp. (http://www.educrevues.fr/diotime/ListeSommaires.aspx?Som=46 )
– Ćurko, Bruno; Kragić, Ivana: »Petit Philosophy – Experimental Project of Philosophy for Children«,
Childhood & Philosophy – Journal of the International Council for Philosophical Inquiry with Children
(ICPIC), vol. 5 (2009), 9, pp. 153–171.
(http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php?journal=childhood&page=article&op=view&path%5B%5D
=368 )
– Ćurko, Bruno; Kragić, Ivana: »Uporaba priĉa u radionicama Filozofije za djecu«, Acta Iadertina, vol. 5
(2008), 1, pp. 109–116.
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dodatno motivirali svaka radionica sadrţava priĉe i edukacijske igre koje su usko
vezane s temom. 'Animirani likovi' kroz prezentaciju djeci postavljaju temeljna pitanja.
Voditelji radionica vode raspravu koja je nastala na temelju tih pitanja. Većina rasprava
(koje su temelj radionica) zasniva se na suvremenim interpretacijama Sokratskog
dijaloga. Igre i priĉe samo formalno sluţe za kratku pauzu od rasprave, u biti su duboko
vezani za temu radionice. Svaka pojedina radionica je vrlo aktivna (traje 45 minuta) i
djeca nemaju problema u odrţavanju koncentracije ali i motiviranosti. Po statistikama,
samo 10 – 13 % djece napusti ove radionice prije kraja školske godine (cjelokupni
program traje jednu školsku godinu). Taj postotak je izuzetno malo s obzirom na
ĉinjenicu da uĉenik ukljuĉen u program moţe u bilo kojem trenutku napustiti program.
Uprava ta ĉinjenica o 90ak posto uĉenika, koji redovito i aktivno pohaĊaju radionice iz
projekta »Pogled u vlastito mišljenje«, dokaz je da su djeca izuzetno motivirana.
Zakljuĉak
Motivirati djecu za uĉenje nije jednostavno, naroĉito u formalnim obrazovnim
sustavima gdje se sve svodi na odreĊenim kapacitetima gradiva koje uĉenici moraju
savladati i to najĉešće na naĉin kratkotrajnog pamćenja informacija. Upravo zato u
motiviranju uĉenika puno boje prolaze programi i projekti koji su dio neformalnog
obrazovanja, najĉešće provoĊeni od strane edukativno-znanstvenih udruga ili centara.
Filozofija s djecom samo je jedan od neformalnih oblika obrazovanja, iako je u nekim
zemljama postala dio formalnog obrazovanja. Naravno u tim zemljama sustav
obrazovanja nije tako krut, kao u nekim drugima. Filozofija s djecom pokušava motivirati
djecu na kvalitetno mišljenje, na ono što se zove kritiĉko mišljenje. U suvremenom
svijetu koji se zasniva na šarenilu reklama, brzom protoku informacija, zanemarivanja
sama sebe, ovakvi programi su izuzetno vaţni. Razvoj kvalitetnog mišljenja je
neosporno potreban svakom djetetu. Neki postojeći programi filozofije s djecom
uspijevaju motivirati djecu i navikavati ih na kritiĉko mišljenje, odnosno odgajati ih u
smjeru kritiĉkog graĊanstva. Kritiĉko graĊanstvo je nuţno za poboljšanje demokratskih
procesa, ali i za daljnji razvoj demokracije. Stoga svi programi koji se 'daju' djeci moraju
biti njima prilagoĊeni, uz to mora se iznaći naĉini na koji motivirati djecu da kvalitetno
misle i promišljaju o stvarima koje su vaţne za njih i društvo koje ih okruţuje. Ĉini se
kako budućnost obrazovanja kao takvog ide putem neformalnog obrazovanja. Uz svu
suvremenu tehnologiju, dolaţenje do ĉinjenica i fakata je svedeno na nekoliko klikova
raĉunalnog miša. Ima li onda smisla sustav obrazovanja pretvarati u 'uĉenje ĉinjenica
napamet― ili ga treba usmjeriti u praktiĉnu primjenu tih ĉinjenica, razvoj kognitivnih i
ostalih vještina te poticati kreativnosti, kao i kreativne programe koji će motivirati
uĉenike.
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Golubović Bojana: MIMESIS-OM DO LJUBAVI KA MUDROSTI
GIMANZIJA „ SVETOZAR MARKOVIĆ―, NIŠ, SRBIJA
boka.golubovic@gmail.com
Rezime
Svet kao estetski fenomen (Niĉe) jeste prijatno podruĉje igre gde postoje
odreĊena pravila i metodi kojih se svaka strana mora pridrţavati (Hojzinga). Estetsko
vaspitanje ĉoveka (Šiler) kao sloţen proces sobom nosi kategoriju lepog koja se
subjektom lepog, objektom lepog i samim sobom dalje razvija i oplemenjuje (Bergson).
Budući da u ovoj igri otpoĉinjemo i završavamo igrajući se samim sobom, moţemo
zakljuĉiti da je ovo najteţa i najzanimljivija igra; prostor igre je uĉionica, igraĉi uĉenici
filozofije, inicijator igre nastavnik filozofije, a cilj je u igraĉima probuditi ljubav ka
mudrosti.U ovom radu predstaviću primenu filozofskog nasleĊa Niĉea, Hojzinge, Šilera,
Merlo Pontija i Anri Bergsona u obrazovno-vaspitnom procesu kroz sledeće metode:
preuzimanje uloga, forum teatar, performans, zastupanje protivnika, dokument debata.
Namera rada jeste da pokaţe kako su igra i umetnost najadekvatniji naĉini da se
pristupi i subjektu i objektu saznanja (gde u jednom trenutku subjekt koji saznaje
postaje subjekt nastavnog procesa).
Kljuĉne reĉi: oponašanje, igra, estetsko vaspitanje, kreativnost, samopouzdanje
MIMESIS AS A METHOD OF TEACHING PHILOSOPHY
Abstract
World as an aesthetic phenomenon (Nietzsche) is a fine playground where
certain rules and methods must be obeyed (Hauzinga). Aesthetic education of man
(Schiller) as a complex process entails the concept of beauty which developes and
refines itself throughout subjectivity of beauty, objectivity of beauty and the beautiful
itself (Bergson). Since this game begins and finishes when one plays by oneself, we
can conclude that this is the hardest and most interesting game where the playground is
the classroom, players are students of philosophy, initiator of games is a teacher of
philosophy and the goal is to wake up the players to love the wisdom combining the
following methods: role play, forum theater, performance, representing an opponent,
document debate. The author intention is to argue how play and art are one of the most
appropriate ways to approach both subject and the object of knowledge.
Keywords: mimesis, play, aesthetic education, creativity, self-confidence

637

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

Svet kao estetski fenomen (estetika dualizma)
Svet je estetski fenomen i podruĉje igre. U prastarim kulturama društveni ţivot
temeljio se na antitetiĉkom i antagonistiĉkom principu. Dualistiĉka struktura po kojoj
funkcioniše pleme prenosi se na sav postojeći svet. Tom klasifikacijom obuhvaćen je
ĉitav svemir. Prepoznaju je već prvi meĊu filozofima, a Jacob Burckhardt uvodi reĉ
„agonalno― primenjujući je na osnov grĉke kulture. U starogrĉkom društvu oĉituje se (ili
ga Niĉe tako prepoznaje) kao odnos apolonijskog i dionisijskog principa, gde apolonijski
princip nameće svet slike, a dionisijski princip svet neslikovnog (svet muzike, reĉi, ritma,
pesme, plesa). Odnos slikovnog i neslikovnog prisutan je u svakoj strukturi društva;
savremeno društvo (obrazovanje) prepoznaje vizuelni i auditivni tip liĉnosti. Igra jeste
podruĉje odnošenja ova dva naĉina spoznaje sveta. Ova dva umetniĉka principa
predstavljaju razlikovano jedinstvo odnosa ĉoveka prema sebi i prema svetu. Taj odnos
je refleksivne prirode, gde refleksija ima svoje naĉine ostvarenja u zavisnosti od
mogućnosti i naklonosti pojedinca. No, ono što je zajedniĉko svim pojedincima, kakvom
god metodu spoznaje stvarnosti da su naklonjeni, jeste igra. Apolonijsko i dionisijsko
jesu suprotstavljene umetniĉke sile koje svoje izvorište imaju u prirodi samoj, a
posrednika u ĉoveku kao elementu prirode. Ĉin umetnosti najpribliţniji je boţanskom
(stvaralaĉkom) jer u tom ĉinu ĉovek stvara ono što je samo njegovo, ljudsko, veštaĉko,
umetniĉko. Prepir slikovnog i neslikovnog jeste matrica ljudskog razumevanja
stvarnosti. Iz prepira se ne sme izaći, jer moţe dovesti do odumiranja umetnosti po
sebi. Modus razumevanja ove matrice je igra. Johan Huizinga u svom delu „Homo
ludens― misaono obuhvata pojam igre i njen kulturološki znaĉaj, nagoveštavajući da je
igra starija od kulture. „Igrajući se, duh-tvorac govora uvijek iznova prelazi sa tvarnoga
prema misaonome. Iza svakog izraza za nešto apstraktno nalazi se neka metafora, a u
svakoj metafori skriva se igra rijeĉi. Tako ĉovjeĉanstvo sebi uvijek iznova stvara vlastiti
izraz za bitak, za jedan drugi, ispjevani svijet, pored svijeta prirode.― (Huizinga 1982: 5)
Pojam igre obiĉno stoji odvojen od ostalih oblika mišljenja kojima zahvatamo
strukturu stvarnosti. No, tragom 17. veka i znaĉaja koje joj dodeljuje pozorište, igra
danas pokretnom slikom okupira mišljenje i stvarnost bitnije od svih ostalih oblika.
Ĉovek koji svetu pristupa modusom podrazumljivosti, u pokretnoj slici ne naslućuje
nametljivu stvarnost koja se naizgled nimalo ne nameće. Film je pokret-svet koji
iskljuĉujemo dugmićem na daljinskom upravljaĉu ili izlaskom iz bioskopa. Baš u tom
trenutku odbijanja filma, film nameće svoja pravila igre. Postoji li naĉin da se igra kao
teatar, film, rasprava, prepir drevnog apoloijskog i dionisijskog unese u prostor uĉionice
i postane modus „buĊenja―? Igra je slobodan ĉin, zasnovana je u dobroj, slobodnoj volji.
Time je igra suštinski najbliţi ĉovekov rod: „ciljevi kojima ona sluţi i sami leţe izvan
neposrednog materijalnog interesa, ili individualnog zadovoljenja ţivotnih potreba.―
(Huizinga 1982: 7). Ona simulira naĉin na koji nesvesno oblikujemo stvarni svet,
ukljuĉujući i kategorije prostora i vremena. Zašto je igra estetska kategorija? Zato što
formuliše pravila koja omogućuju red koji je osnov harmonije i koji nijedan uĉesnik igre
ne moţe izbeći. Dakle, red i napetost jesu osnovni elementi svake igre. Heleni su
principe makrokosmosa poistovećivali sa principima mikrokosmosa ĉesto ih uporeĊujući
sa igrom. Antitetiĉki znaĉaj igre dat je u samoj strukturi umetniĉkog antitezom
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apolonijskog i dionisijskog. Agon (borba) se dešava na agori (trg, sastajalište) jer se
razliĉita mišljenja prepiru i sintetišu reĉima. U drevnim kulturama, zagonetna pitanja su
bila pitanja od ţivotne vaţnosti, pitanja ―o glavu‖, jer bi se glava gubila pogrešnim
odgovorom. Nastava filozofije ima za cilj da povrati znaĉaj pitanja i kvalitet otvorenog
dijaloga, nenametljivo. Jedan od najuspelijih metoda jeste oponašanje (mimesis).
Mimesis (razlikovani identitet)
Mimesis (grĉ. oponašanje, podraţavanje). U antiĉkoj Grĉkoj ovaj pojam pripadao
je polju umetnosti i odnosu boţanskog prema zemaljskom. Najprisutniji je u Platonovim
delima, gde se tumaĉi kao naĉin na koji ideje uĉestvuju u ĉulnom svetu, kao i naĉin na
koji umetnici diskvalifikuju istinu, dvostruko je udaljujući od umetniĉkog dela. Iako
kritikovan od strane Platona, koji umetniku ne nalazi mesta u svojoj idealnoj drţavi, on
oponašanjem stvarnosti oponaša boţanski stvaralaĉki akt. Upravo se u stvaralaĉkom
otkriva novo polje razumevanja predmeta koji saznajemo oponašanjem. Pored
saznanja, kreativni pristup stvarnosti predstavlja jedan od najznaĉajnijih ciljeva
oponašanja kao metoda filozofije (Blekburn 1999: 260)
―Ĉudo svijesti jeste što ĉini da se pomoću paţnje pojavljuju fenomeni koji opet
uspostavljaju jedinstvo objekata baš onda kada ga razbijaju. Tako paţnja nije ni
asocijacija slika, ni vraćanje ka sebi misli, koja je već gospodarica svojih objekata, već
djelatna konstitucija novog objekta koja iskazuje i tematizira ono što je do tada bilo
ponuĊeno samo kao neodreĊeni horizont. U isto vreme, kad pokreće paţnju, objekat
biva u svakom trenutku ponovo shvaćen i iznova stavljen u njenu zavisnost.‖ (Huizinga
1982: 5) Prostor uĉionice jeste poĉetni horizont razumevanja filozofije. Metodi kojima
neslikovnim i slikovnim nadraţajima izazivamo paţnju da na sveobuhvatniji naĉin
pristupi predmetu jesu: simulacija suĊenja, preuzimanje uloga, forum teatar, performans
i dokument debata. Svaki od ovih metoda podrazumeva metod mimesisa (oponašanje)
koji kao igra inicira uobrazilju. Uobrazilja je koren transcedencije time što svoj temelj
nalazi u vremenu, ĉistoj samoafekciji istovetnoj sa ―ja mislim‖. ―Za svako konaĉno biće,
susret sa bićem dešava se posredstvom predstavljanja u kome predstave predmetnosti
jedna drugu uvode u igru. UvoĊenje u igru je unapred tako odreĊeno da se sve mora
odigravati na jednom odreĊenom poprištu. Taj prostor se obrazuje ĉistim odredbama
unutarnjeg ĉula. Ĉisto unutarnje ĉulo jeste samoafekcija, tj. izvorno vreme‖ (Hajdeger
1979: 126). Prostor nije mreţa odnosa izmeĊu stvari, već prostor koji od mene otpoĉinje
kao od nulte taĉke prostornosti. Svet ne postoji pred nama, već svuda oko nas. Zato je
prirodna pozicija uĉesnika u procesu saznanja ona koja je zadobijena kretanjem,
poloţajem tela koji u jednom trenutku refleksije biva transcednirano poloţajem razuma.
Telo je kako transcedentno tako i imanentno, podjednako vidljivo i nevidljivo, a kako je
sastavljeno od iste materije kao i svet, onda je najbolje oruĊe kojim ga moţemo
dokuĉiti. Oponašanjem, nulta taĉka prostornosti postaje ona taĉka u kojoj je onaj koga
oponašamo; ĉak i ukoliko ta taĉka nije verodostojna (a gotovo nikada nije), ona je nulta
taĉka prostornosti i nulta taĉka samorefleksije. Ovakvim (samo)postavljanjem proces
uĉenja sebe ostvaruje: onaj koji oponaša oponašanjem saznaje ―sebe‖ i paralelno sa
tim procesom biva saznat od drugih. Saznanje drugih otpoĉinje od njihove nulte taĉke
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prostornosti koja se menja otvaranjem novih horizonata od strane ―glumca‖. Nastavnik
je koordinator procesa - ono što je u igri sudija, onaj koji donosi i sprovodi pravila.
Oponašanje jeste ponašanje (Bergsonova filozofija trajanja)
―Trajanje je jedan neprekidan progres prošlosti koja nagriza budućnost i koja se
nadima idući napred. Pošto prošlost raste bez prestanka, ona se samim tim
beskonaĉno ĉuva. Pamćenje, kao što smo to pokušali da pokaţemo, nije sposobnost da
sreĊuje uspomene u neku fijoku ili da ih beleţi u neki registar. Nema tu registra, nema
tu fijoke, nema tu ĉak, taĉno reĉeno, ni sposobnosti, jer sposobnost radi na mahove,
kad hoće ili kad moţe, dok se gomilanje prošlog na prošlo produţuje bez prekida.‖
(Bergson 1932: 73). Preuzimajući nultu taĉku telesnosti i samorefleksije, uĉesnik
procesa saznanja stvara. Stvaranje jeste najznaĉajniji element mimesis-a kao metode
nastave filozofije; ono istiĉe iz oponašatelja, iz posmatraĉa i nastavnika kao
koordinatora nastavnog procesa. Stvaralaĉki proces jeste oruĊe i svrha saznanja.
Trajanje stvaralaĉkog procesa kod Bergsona odreĊeno je kao neprekidno. To jeste
imperativ obrazovnog procesa.
Znaĉaj, neprevidivost i sveprisutnost stvaralaĉkog, Bergson slikovito odreĊuje
primerom umetnika: umetnik stvara, u procesu stvaranja on istiĉe iz sebe oblikujući delo
pomoću slikarskog materijala. No, proizvod tog isticanja umetniku nije poznat. On zavisi
kako od podloge na kojoj umetnik slika, slikarskog pribora, tako i od samog slikara.
Proces stvaranja dela jeste proces stvaranja nas samih. Proces stvaranja nije svojom
prirodom ograniĉen na posebne uslove i prostore, niti to sme biti našom prirodom;
proces stvaranja njima moţe biti iniciran. Oponašanje kao medijum filozofiranja treba da
u prostoru uĉionice inicira svest o procesu spoznaje sveta koji će sada poĉeti iz moje
nulte taĉke telesnosti koju sam zadobio oponašajući drugoga. Oponašanje postaje
ponašanje, jer svaki problem mora biti sagledan iz njega samoga njim samim i tek na
posletku, distancom u odnosu na sebe sama. Da bi to bilo moguće, mi moramo
oponašati problem. Proizvod oponašanja, ponašanje nije gotov proizvod. Dijalektika
razumevanja uloge prelazi u novi momenat prelaskom iz oponašanja u ponašanje. Taj
momenat nije mogao biti predviĊen po preuzimanju uloge; mogao je biti predvidiv, ali
nikada u celosti svojih pitanja.
Svet je u procesu trajanja iako ga naš razum secira metodom analize i
apstrakcije. Kako god mi pristupali svetu i kakav god metod uzeli za ispravan, on će
trajati u sebi. Naše je da u to trajanje ―zaronimo‖ intuicijom kao neposrednim
sagledavanjem suštine predmeta mišljenja i trajemo. Novo stanje pridruţuje se starom
stanju, gde je razlika starog i novog ona koju pravi naš razum. Moţdani mehanizam je
stvoren tako da gotovo sve potiskuje u nesvesno, a u svesno odašilje samo tragove koji
bi bacilli svetlost na odreĊenu situaciju. Svest je ono što osvetljava neosvetljeno. Delo
samoga sebe stvara; uĉesnik procesa saznanja, kao ni umetnik ne moţe predvideti
celinu. Delez najpreciznije formuliše ovu dijalektiku pomoću tri razliĉita aspekta
fenomena kristalizacije:
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- razmena izmeĊu stvarne i virtuelne slike, gde virtuelno postaje stvarno i
obrnuto;
- razmena izmeĊu jasnog i nejasnog, gde nejasno postaje jasno i obrnuto;
- razmena izmeĊu zametka i okoline.
Proces kristalizacije primenjen u modelu mimesis-a kao metode nastave filozofije
uvodi u pitanje istinitosti. Oponašanje jeste laţ, ne zato što vreme menja sadrţaje kao i
mi sami, već zato što forma vremena kao postajanja dovodi u pitanje svaki formalni
oblik istine. Zamišljati, znaĉi konstruisati kristal sliku.
Primena estetskog nasleĊa u metodici nastave filozofije
Simulacija suĊenja
„Prije no što vrše pravdu, suci još uvijek istupaju iz ―obiĉnog ţivota‖. Zaogrću se
talarom ili postavljaju periku na glavu.― (Huzinga 1982: 75). SuĊenje je takmiĉenje za
pravdu. Ono je borba ĉiji je krajnji cilj priznanje stabilnih odnosa, utvrĊenih pravila
povodom odreĊenog sluĉaja. Simulacija suĊenja ili „Kad Ja zastupa ne-ja― predstavlja
uspešnu metodu primene znanja iz nauĉne metodologije (predmet filozofija za III
razred). U drugom tromeseĉju drugog polugodišta III razreda, uĉenici gimnazije
―Svetozar Marković‖ iz Niša, dobili su zadatak da se pripreme za 5 krug ocenjivanja.
Kako je to poslednja ocena u toku školske godine, smatrala sam da bi bilo smisleno i
vredno primeniti steĉena znanja iz logike, povezati sa znanjima drugih predmeta i uĉiniti
da poslednji ĉasovi budu što interesantniji. Uĉenicima su ponuĊena dva oblika primene
znanja iz nauĉne metodologije: simulacija suĊenja i debata. Najveći broj uĉenika je
odabrao simulaciju suĊenja (80%), manji broj debatu (15%), a svega nekoliko uĉenika
je zamolilo da ocenu dobije klasiĉnim usmenim odgovaranjem (5%). U daljem tekstu
detaljnije ću izloţiti koje oblasti logike su uĉenici primenjivali u simulaciji suĊenja,
uputstva za pripremu sluĉaja, proces simulacije suĊenja na ĉasu (vremenski okvir),
evaluaciju ĉasa od strane uĉenika i evaluaciju ĉasa od strane nastavnika. Uloge i teze
sa smernicama za dalji rad uĉenici su dobijali dve nedelje pre same simulacije. Ĉeste
teme suĊenja bile su: starateljstvo nad Serjoţom (interdisciplinarni pristup: filozofija,
srpski jezik i knjiţevnost, istorija), suĊenje Dragi Mašin za stavljanje liĉnih interesa
ispred interesa drţave (interdsiciplinarni pristup: filozofija, istorija), suĊenje Vuku
Brankoviću za izdaju kneza Lazara u kosovskom boju (filozofija, istorija), suĊenje
Gavrilu Principu za teroristiĉki akt koji je bio uzrok I svetskog rata (filozofija, istorija).
Interdisciplinarni pristup je prednost simulacije suĊenja u III razredu gimnazije jer otvara
nove horizonte razumevanja istorijskih dogaĊaja i knjiţevnih dela. U IV razredu, u toku
sticanja znanja iz istorije filozofije, uĉenici primenjuju steĉena znanja iz logike
simulirajući suĊenje Sokratu (Apologija Sokratova, Platon) i suĊenje tragiĉnim junacima
evropske kulturne baštine: Sokratu i Hamletu.
Oblasti nastavnog programa logike za III razred gimnazija primenjene u simulaciji
suĊenja su: zakljuĉak, dokaz, logiĉke greške zakljuĉivanja i dokazivanja, induktivna
metoda (posmatranje, eksperiment, merenje, brojanje, statistiĉke metode, Milove
induktivne metode), deduktivna metoda, opis, objašnjenje, predviĊanje, hipoteza i
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verifikacija. Dve nedelje ranije uĉenici su podeljeni u timove (optuţeni, branilac
optuţenog, tuţilac, svedoci i predstavnik sa terena (forenziĉar)). Upućeni su na
materijale koje mogu koristiti u izgradnji sluĉaja: istorijski izvori, internet prezentacije
odobrene od strane Ministarstva prosvete, dokumentarni filmovi, nauĉni ĉasopisi. U toku
pripreme nastavnik filozofije je bio dostupan kako u školi za vreme redovne i dodatne
nastave, tako i na društvenim mreţama. Svaki od gore navedenih sluĉajeva promatran
je sa svih aspekata koji bi se u datom trenutku otvarali u horizontu razumevanja (pr.
starateljstvo nad Serjoţom: Da li je prevara dovoljan argument da se majci oduzme
starateljstvo? Da li je materijalna potpora Karenjina dovoljan argument da starateljstvo
pripadne njemu, budući da mu posao odnosi previše vremena i da retko kad vreme
provodi kod kuće?, Da li ţena toga vremena moţe raĉunati na materijalnu
samostalnost?, Da li je Vronski dobar oĉinski model?, Da li brak treba odrţati kao
formu zarad sreće deteta?). Ovo su neka od pitanja koja su postavljana ili od strane
nastavnika ili od strane uĉenika na ĉasovima na kojima su uĉenici upućivani u proces
pripreme. Napomenula bih da su već ovi ĉasovi budili paţnju kako kod uĉenika koji
pripadaju timu koji gradi sluĉaj, tako i kod ostalih. Zamišljeno je da uĉenici koji se ne
slaţu sa tezom datog sluĉaja zastupaju tezu (u primeru suĊenja starateljstva nad
Serjoţom, meĊu uĉenicima koji su bili za to da Serjoţa pripadne Ani Karenjinoj, traţeni
su Karenjin i njegov advokat, a meĊu onima koji su bili za to da dete pripadne
Karenjinu, nalaţeni oni koji će simulirati likove Ane Karenjine i njenog advokata). Ĉesto,
zbog broja uĉesnika u timovima i prethodnih podela, nije bilo moguće u potpunosti
uskladiti ulogu ―Kad Ja zastupa Ne-ja‖.
U uputstvima koja su uĉenici dobijali pre poĉetka pripreme sluĉaja, data je
satnica gde se minutaţa govora i ispitivanja kretala u rasponu od 1 min. do 3 min. U
skladu sa tim, dogovoreno je da se po ĉasu odrade 2 simulacije. U poĉetku, idealne
satnice odgovarale su realnim, meĊutim nakon prvih suĊenja, uĉenici su izrazili ţelju da
―priĉamo o suĊenju‖ i da postave pitanja uĉesnicima simulacije. Smatrala sam
primerenim da izaĊem u susret uĉenicima tako što ću ostaviti 20 min. ĉasa za pitanja i
―spontanu‖ debatu koja bi usledila. Ĉini mi se da je ova promena plana bila
produktivnija od prethodno napisane, jer su sada svi uĉenici svakog ĉasa u debatovanju
i postavljanju pitanja primenjivali napred pomenute oblasti logike i veţbali kulturu
dijaloga.
Ĉasovi su od strane uĉenika ocenjeni kao: veoma zanimljivi, ukljuĉuju sve
uĉenike, kreativni su, priprema jeste ozbiljna, ali je spremamo sa lakoćom, timskim
radom razvija se bolji odnos meĊu uĉenicima, prisutan je najbolji oblik timskog rada gde
svako mora da odradi svoj deo posla, jer ako ne odradi, to je vidljivo.
Svi postavljeni zadaci i ciljevi ĉasa su ispunjeni:
a) Zadaci: primena steĉenog znanja iz logike, izgradnja sluĉaja korišćenjem
formalnih znanja (logika) i sadrţinskih znanja (srpski jezik i knjiţevnost, istorija);
b) Ciljevi: razvoj kritiĉkog mišljenja, kulture dijaloga, svest o otvorenosti dijaloga,
svest o znaĉaju argumentacije, razvoj svesti o znaĉaju timskog rada i
interdisciplinarnosti, razvoj samostalnog istraţivaĉkog rada.
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Atmosfera na ĉasovima je bila posebna. Nije bilo nemog i nezainteresovanog
posmatraĉa. Kultura dijaloga je bila na izuzetno visokom nivou, uĉenici bi molili za reĉ i
zahvaljivali na odgovoru, svaka teza bi bila skladno argumentovana. Ukoliko bi iznosili
statistiĉke podatke, od uĉenika je traţen izvor informacija i ukoliko izvor nije bio validan,
bio bi oboren. Smatram da je ovaj metod primenljiv na ĉasovima svih društvenih nauka.
Osim što daje kompletnu sliku steĉenog znanja i stvaralaĉkog rada, predstavlja izuzetnu
pripremu za predstojeće društvene uloge u zajednici negujući postulate otvorenog
dijaloga i timskog rada.
Preuzimanje uloga
„Za ĉovjeka starijih vremena nešto moći i usuditi se znaĉi moć, a nešto znati —
ĉarobnu moć. Za njega je svaki nauk sveti nauk, tajnovito i ĉarobno znanje. Jer za njega
je, konaĉno, svako spoznavanje neposredno povezano sa svjetskim poretkom.―
(Huizinga 1982: 98) Veliĉanstvenu himnu X, 129 iz »Rig-vede« Paul Deussen nije bez
razloga nazvao »moţda najdivnijim filozofskim stavkom koji je iz starih vremena dopro
do nas«. »Ni bitka ni nebitka nije bilo tada. / Ni zraĉnog prostora ni neba nad njim. / Što
je prolazilo sad tuda sad amo? / U ĉijem okrilju i gdje? / Sto bješe to beskrajno bezdno
voda?« »Ni besmrtnosti ni smrti nije bilo tada. / Ni traga nije bilo danu ni noći. / Po
svom je zakonu disalo Jedno, bez titraja vjetra, / a van to-ga nije bilo niĉega drugog ni
daljeg.« (Veljaĉić 1958: 233-34) Hojzinga ovim dijalektiĉkim prikazom argumentuje da je
i sama filozofija roĊena iz igre, ne iz igre iz taštine, već iz svete igre.
Metod preuzimanja uloga primenljiv je kako na ĉasovima obrade, tako i na
ĉasovima utvrĊivanja. Opseg nastavnih oblasti obuhvaćenih ovom metodom proteţe se
na celokupno gradivo iz predmeta filozofije za IV razred gimnazije i srednjih struĉnih
škola. Interesantan je i zahvalan za primenu jer se oblasti istorije filozofije mogu
―kombinovati‖, odnosno, ovaj metod omogućuje dijalog izmeĊu razliĉitih filozofskih
pravaca i perioda. Uĉenici se u ulogu upućuju nedelju dana pre ĉasa.
Uloga ―poznati filozof‖: kada je reĉ o novoj nastavnoj jedinici, preuzimanje uloga
je znaĉajno jer time na najzanimljiviji naĉin obnavljamo prethodne nastavne sadrţaje.
Odabrani uĉenici (princip odabira je zainteresovanost uĉenika i slabija aktivnost uĉenika
na ĉasu) dobijaju nedelju dana ranije zadatak da na osnovu informacija sa ĉasova,
dodatne nastave, obrazovnih blogova, šire izvorne i sekundarne literature, filmova,
osmisle govor filozofa koji bi imao za cilj da ostale uĉenike uvede u novi filozofski
problem. Po ĉasu bude do 3 ―filozofa‖. Uĉenici ovu ―igru‖ shvate vrlo ozbiljno, do te
mere da iz lokalnih pozorišta uzimaju odgovarajuću odeću ili se detaljno informišu o
biografijama i prilagode ih savremenom svetu, pa se jednom prilikom ―Pitagora‖
predstavio ovako: ―Dobar dan, ja sam Pitagora i izbeglica sam. Izbegao sam sa
Samosa, ostrva koje vidite sa obala Kušadasija. Nisam pobegao od vas turista (mada
ste zaista veoma buĉni noću), veĉ od naleta Persijanaca, koji su uporniji od vas. Taman
pomislimo: smirili su se, neće više, kad novo leto, novi nalet.‖
Zadatak uloge ―poznati filozof‖ na ĉasu obrade: preuzimanjem uloge ―poznatog
filozofa‖, uĉenici upućuju na: poznato filozofsko nasleĊe kao inspiraciju kasnijih
filozofskih perioda i pravaca, pravce i periode koji predstavljaju osnov razlikovanja u
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odnosu na pravac i period koji trenutno obraĊujemo, uvode u novu filozofsku
problematiku.
Cilj uloge ―poznati filozof‖ na ĉasu obrade: preuzimanjem uloge ―poznatog
filozofa‖, uĉenici razvijaju: kritiĉko mišljenje, samostalnost u istraţivanju, samostalnost u
povezivanju ranije steĉenih saznanja sa novim saznanjima, kreativnost,filozofsku
interakciju sa ostalim uĉenicima, otvoreni dijalog (znaĉaj filozofske argumentacije).
Zadatak uloge ―poznati filozof‖ na ĉasu utvrĊivanja: preuzimanjem uloge
―poznatog filozofa‖, uĉenici upućuju na: utvrĊeno filozofsko nasleĊe, pravce i periode
koji predstavljaju osnov razlikovanja u onosu na pravac i period koji utvrĊuju, uvode u
novu filozofsku problematiku u dijalogu sa predstavnicima razliĉitih pravaca.
Cilj uloge ―poznati filozof‖ na ĉasu utvrĊivanja: preuzimanjem uloge ―poznatog
filozofa‖, uĉenici razvijaju: kritiĉko mišljenje, samostalnost u istraţivanju, samostalnost u
povezivanju ranije steĉenih saznanja sa novim saznanjima, kreativnost, filozofsku
interakciju sa ostalim uĉenicima, otvoreni dijalog (znaĉaj filozofske argumentacije).
Uloga ―poznati nauĉnik‖: ova uloga je zastupljena gotovo u svim nastavnim
temama istorije filozofije. Kao i uloga ―poznati filozof‖, i ova uloga je motivacionog
karaktera. Motiviše kako paţnju na ĉasu, tako i ţelju za daljim istraţivanjem van ĉasa.
Broj uĉenika koji preuzimaju uloge zavisi od nastavne jedinice koja se obraĊuje na
ĉasu. Uĉenici dobijaju uloge i uputstva 2 nedelje pre ĉasa. Njihov zadatak jeste da
doĉaraju lik i delo nauĉnika koji je bio posebna inspiracija za filozofa ili pravac koji se
obraĊuje u nastavnoj jedinici i da naznaĉe vezu izmeĊu dela nauĉnika i misli filozofa.
Poseban znaĉaj ovakve metode je interdisciplinarni pristup.
Zadatak uloge ―poznati nauĉnik‖ na ĉasu obrade: preuzimanjem uloge ―poznatog
nauĉnika‖, uĉenici upućuju na: poznato nauĉno, knjiţevno, istorijsko nasleĊe kao
inspiraciju odreĊenih filozofskih perioda i pravaca; uvode u novu filozofsku
problematiku, filozofski razumevaju nauĉni problem.
Cilj uloge ―poznati nauĉnik‖ na ĉasu obrade: preuzimanjem uloge ―poznatog
nauĉnika‖, uĉenici razvijaju: kritiĉko mišljenje, samostalnost u istraţivanju, samostalnost
u povezivanju ranije steĉenih saznanja sa novim saznanjima, kreativnost, filozofsku
interakciju sa ostalim uĉenicima, otvoreni dijalog (znaĉaj filozofske argumentacije).
Napomena: ĉasovi utvrĊivanja (ocenjivanja) osmišljeni na ovaj naĉin do te mere
motivišu i decu uĉesnike i decu ―posmatraĉe‖ (mada takvih nema, jer i deca koja ne
uĉestvuju u preuzimanju uloga, zapravo indirektno preuzimaju uloge postavljanjem
pitanja i komentarisanjem filozofskih znaĉenja) da u njima svi rado uĉestvuju ţeljno ih
išĉekujući.
Forum teatar (mogućnosti primene u nastavi filozofije)
Forum teatar je oblik pozorišta potlaĉenih koji predstavlja posebnu pozorišnu
formu, a razvio ju je Augusto Boal. Osnovna forma forum teatra jeste da se na scenu
iznese odreĊeni problem (u sluĉaju ĉasa filozofije, problem bi bio filozofski, a oblast:
filozofske discipline u istorijsko-filozofskoj periodizaciji). Problem se kreativno izlaţe
(moralna problematika je najlakša za izvoĊenje) tako da naznaĉi o ĉemu je reĉ. Nakon
prvih par minuta uvoĊenja u problem, uĉenici-posmatraĉi pljeskom ruke naznaĉuju da
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ţele da uzmu uĉešće ―na sceni‖ i ad hoc argumentima promene trenutno razumevanje
filozofskih problema. Nakon više ―odigranih‖ pravaca razumevanja problematike,
―glumci‖ odgovaraju na pitanje ostalih uĉenika o razlogu naĉina na koji su argumentovali
teze. Forum teatar je odliĉan metod ukljuĉivanja svih uĉenika na najdinamiĉniji naĉin na
ĉasovima utvrĊivanja. Napomenula bih da je emotivni odnos prema filozofskom problem
prisutan, pa nastavnik mora biti odliĉan medijator u sluĉaju da kvalitetan filozofski
dijalog preraste u svaĊu.U projektu ―My speech 2013‖, uĉenici Gimnazije ―Svetozar
Marković‖ iz Niša predstavili su se Dokument i Teatar debatom. Teatar debata
predstavlja modifikaciju Forum teatra u svrhu debatovanja (jaĉanje dinamike
argumenata i kreativnosti).
Priloţeni scenario teatar debate napisala je uĉenica Nina Milenković III2 na temu:
―Velike posledice velike ljubavi prema klubu‖: Mesto - kafić; Likovi - navijaĉ delija,
navijaĉ grobar, devojka navijaĉa delije, sportofil; Situacija - uveĉe se u kafiću sluĉajno
naĊu svi akteri Teatra. Poĉne vreĊanje izmeĊu delije i grobara, zato što je prethodnog
dana derbi osvojila Zvezda. Dok se navijaĉi prepiru dolazi devojka delije i otvoreno
pokazuje svoje nezadovoljstvo zbog deĉka koji se uporno svaĊa sa pripadnikom
protivniĉkog kluba. Nakon toga dolazi sportofil ( bilo bi odliĉno ako to bude još jedna
devojka ) i poĉinje da govori o tome kako su navijaĉi glavni krivci zašto ona ne posećuje
utakmice. U jednom trenutku navijaĉi se udruţuju, iako su se do malopre svaĊali oko
utakmice, protiv sportofila i devojke. Oni podrţvaju tuĉe i navijanje, a one pokazuju
negativnu stranu svega toga. Karakterizacija likova: delija
(grobar): vatreni navijaĉi, redovno posećuju svaku utakmicu, znaju napamet svaki
datum kada je njihov klub osvojio trofeje ili vaţnu utakmicu. Redovno se sukobljavaju
sa pripadnicima protivniĉkih fudbalskih klubova. Svi ostali drugovi im se isto ili sliĉno
ponašaju, tako da se nalaze u popriliĉno monotonom okruţenju. Devojka delije: voli
svog deĉka, ali joj smeta njegovo ponašanje (ĉeste tuĉe, razne neprilike i posećivanje
utakmica sa kojih dolazi uglavnom sa nekom povredom). Sportofil: voli fudbal, ali se
plaši da ide da gleda utakmice zbog navijaĉa. Ona smatra da su navijaĉi koji dolaze u
sukobe huligani i da su previše zaslepljeni svojom ljubavlju prema klubu. Uvek je za
nenasilnu komunikaciju.
Performans
Performans predstavlja vid angaţovanja uĉenika u popularizaciji filozofije.
Uĉenici Gimnazije ―Svetozar Marković‖ iz Niša izveli su veoma uspešan performans na
festivalu nauke ―Nauk nije bauk 5‖ (29. - 31. mart 2013, Niš) i na otvaranju republiĉkog
takmiĉenja iz istorije za osnovne i srednje škole (11. maj 2013, Niš). Ovaj performans
imao je za cilj da nastavu filozofije popularizuje kosmološkim periodom antiĉke filozofije,
budući da je tema ovogodišnjeg Festivala nauke u Nišu bila voda. Uĉenik Novak
Veliĉković IV6 preuzeo je ulogu Talesa, filozofa vode, a uĉenice III2 ulogu vila, eteriĉnih
bića koja se raĊaju iz vode i u njoj ţive. Ovako je tih dana Tales razgovarao sa vilama:
―Smatraju me znaĉajnim matematiĉarem i jednim od sedmorice mudraca. Rekoše da
sam filozof, i to prvi meĊu njima, jer sam raznovrsnost pojava u svetu oko nas i u nama
sveo na jedan jedini princip, vodu. Mnogi narodi su mitovima i obiĉajima prenosili znanja
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o znaĉaju vode, ali ja sam prvi prirodu ţeleo da istraţim prirodom. Istraţivao sam
promene u prirodi u nadi da ću naći nešto nepromenljivo što predstavlja osnovu svega
promenljivog. Shvatih da se prvi ţivot, kao i vaki potonji zaĉeo u vodi: vazduh koji
dišemo u sebi ima vodu i plodna zemlja po kojoj hodamo u sebi ima vodu. Ĉovek i ptica
i cvet je od vode i bez vode ne sme. I kad nestanemo sa ove planete, za nama će pustiti
suze. Opet: ĉovek se raĊa, raduje, stari i umire; kiša natopi zemlju, ona rodi, sunce
zagreje zemlju, voda ispari, ode meĊu oblake, pa opet postane kišom. U svim
promenama prirode primećujem da samo voda ostaje voda. Pomislih: to mora biti
osnovno poĉelo i element svih stvari. Pokretljiva, a opet nepromenljiva priroda vode me
je navela da pomislim da sve stvari imaju dušu, da su ţive. Moji naslednici meĊu
filozofima reći će da osnovno poĉelo I element svih stvari ĉine pored vode i zemlja,
vazduh, vatra. Silama ljubavi ovi elementi se ujedinjuju, a silama mrţnje razdvajaju.
Kaţu mnogi meĊu njima da postoji i peti element: Etar. Upoznao sam mnoga eteriĉna
bića, ali sam najradije ostajao zaĉaran u društvu vila‖. Razgovor vila i Talesa:
Vila: "Šta je najmudrije?"
Tales:"Vreme"
Vila: "Šta je najlepše?"
Tales: "Svet"
Šta je najbrţe?
Tales: "Um!"
Šta je prvo?
Tales: "Voda!"
Šta je poslednje?
Tales: "Voda!"
Performans ovoga tipa bio je prepoznat i od strane dece i od strane odraslih.
Jedan od performansa kao oblika popularizacije filozofije koji bi ukljuĉivao više ljudi, a
gde bi uĉenici timskim radom izneli ceo proces kao subjekti je Noć istraţivaĉa 2014., u
kojoj bi Filozofska sekcija škole u jednom od gradskih klubova u akciji: „Kafa sa
poznatim filozofom―, predstavila neke od znamenitijih filozofskih sistema. Oba
pomenuta oblika popularizacije podrazumevaju oponašanje kao osnovni metod.
Dokument debata
Dokument debata je forma debate koju su uĉenici gimnazije ''Svetozar Marković''
iz Niša osmislili i realizovali u projektu ''My Speech 2013.'' koji podrazumeva razmenu
mišljenja i iskustava mladih iz Srbije i Holandije. Nakon višegodisnjeg iskustva sa Karl
Popper formom debate i sa, takozvanom holandskom debatom sa kojom su se uĉenici
upoznali putem ''My Speech'' pograma, osmišljena je nova forma koja kombinuje
odreĊene karakteristike ovih formi, sa dodacima i izvesnim izmenama. Prvi korak
Dokument debate predstavlja kratak tekst, koji ĉita nulti ĉlan, neutralni uĉesnik debate
koji samo iznosi ĉinjenice o datom problemu. Kako bi uĉesnicima pribliţili temu, svaka
dokument debata poĉinje dokumentarnim filmom koji daje smernice tj. tok buduće
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debate. Ovaj film predstavlja izuzetno bitan deo ĉitave debate, zato što mnogo bolje
moţe predstaviti problem o kojem se raspravlja, sagledan iz vise razliĉitih perspektiva.
Duţina dokumentarnog filma isnosi izmeĊu 5 i 10 minuta, koliko je i bilo dovoljno za
upoznavanje sa temom. Nakon dokumentarca, uĉesnici imaju 10 minuta da se
dogovore i razmene mišljenja, nakon ĉega slede govori prva dva ĉlana A1 i N1 koji
imaju 2 do 3 minuta da iznesu argumente. Nakon uvodnih govora, slede A2 i N2 ĉiji je
zadatak da iznesu što više konkretnih primera koji potvrĊuju argumente njihovih
prethodnika. Reakcije ucesnika bile su burne, zato što su dokumentarci obuhvatali
aktuelne teme drţava uĉesnika, ali i celog sveta. Neki od dokumentaraca ostavili su jak
utisak na gledaoce, jer je njihov sadrţaj obuhvatao najrazliĉite prikaze aktuelnog
problema: intervjue, istorijske snimke i govore što je posebno podstaklo debatere da
odrţe što bolje govore. Zatim slede pitanja publike koja su izraţavala njihove stavove o
datoj temi, tako da tada ĉitava debata dobija drugaĉiji i dinamiĉniji tok koji se ogleda u
tome da debateri moraju da brane svoje stavove i argumente. Na osnovu pitanja publike
i završnih govora ĉlanova A3 i N3, publika glasa ko je bolje argumente izneo i bio
ubedljiviji, borbeniji, a i motivisaniji.
Uĉenica Nina Milenković III2 dala je svoje mišljenje o ovoj formi debate:
―Prednosti ovakvog formata debatovanja su te što daje mogućnost debaterima da na
najrazliĉitije i kreativne naĉine pristupe temi, a i branjenju stava svog tima. TakoĊe
dozvoljava i publici da utiĉe na tok debate i da ima veoma bitnu ulogu, jer se tek tada
pokazuje koliko neko zaista zna da odbrani svoj tim. Priprema govora je kratko trajala i
ĉesto se ogledala u tome da debateri poneseni emocijama filma, drugim uĉesnicima i
publikom na potpuno kreativan naĉin iznose svoje govore, a time ĉine debatu znatno
dinamiĉnijom i interesantnijom za gledanje. Jedina mana, koju su neki od uĉesnika
smatrali bitnom, jeste nedovoljno vremena za pripremu, pošto su smatrali da im je
potrebno više vremena da obrade temu onako kako smatraju da treba, ali ne smemo
zanemariti to da su se svi debateri pokazali odliĉno, bez obzira na vreme koje su utrošili
na pisanje govora i pripremu. Motivisanost uĉesnika bila je velika, taĉno se mogla videti
energija koju je svaki pojedinac ulagao da bi njegov tim bio što bolji. Nama je pomogla u
tome da izgradimo sebe i svoje poglede na svet. Najvaţnija stvar koja je moţda i
najbitinija je da nam ovakav format debate, a i debatovanje uopšteno, omogućava da se
naš glas ĉuje, da naša reĉ i misao bude vaţna, da imamo mogućnost da nekog
ubedimo u ono što smatramo da je ispravno, vaţno i istinito‖. Dokument debatu su
osmislile i realizovale u saradnji sa nastavnikom filozofije: NaĊa Petrov, Milica ĐorĊević,
Lenka Paunović, Zorana Bogdanović i Nina Milenković, uĉenice gimnazije ―Svetozar
Marković‖ iz Niša.
Znaĉaj estetskog vaspitanja
Razoĉaran ishodom francuske revolucije „tog velikog trenutka koji je bio zadesio
male ljude―, Šiler nudi estetsko vaspitanje kao novi modus vaspitanja novopridošlih
naraštaja u nadi da ovakvo vaspitanje moţe onemogućiti slobodi da vremenom zadobije
neţeljeni oblik. Estetsko vaspitanje odreĊuje kao posledicu ĉovekove sklonosti da
„uţivanjem u prividu, sklonošću ka kićenju i igri― dospe do spoznaje. Polazi od
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pretpostavke da je ĉovek biće ĉulnosti i biće razuma sa tendencijom pronalaţenja
„nekog trećeg karaktera koji bi srodan sa oba, utirao prelaz od vlade prostih snaga do
vlade zakona i koji bi ne spreĉavajući moralni karakter u njegovom razvoju ĉak sluţio
kao ĉulno jemstvo nevidljivog morala― (Šiler 1967: 124). Iz ĉulne prirode ĉoveka
proistiĉe ĉulni nagon koji ĉoveka smešta u ĉulne okvire i vezuje za materiju. Ĉulnost
jeste jedini mogući, otvoreni horizont kojim ĉovek stremi ka boţanstvu. Odvojen od
samoaktivnosti duha, ovaj nagon ĉoveka materijalizuje. „Dok on samo oseća, samo ţudi
i dela iz proste poţude nije on ništa drugo nego svet, ako pod tim imenom
podrazumevamo bezobliĉan sadrţaj vremena― (Šiler 1967: 192). S druge strane, iz
ĉovekove razumne prirode proistiĉe nagon za formom koji traţi istinu i teţi trajnom i
nepromenljivom. Dokle god liĉnost nije udruţena perceptivnom i osetilnom prirodom
ĉoveka, predstavlja samo praznu mogućnost. „Postojimo ne zato što mislimo, što
imamo volju, što osećamo; osećamo ne zato što postojimo. Postojimo zato što
postojimo; osećamo, mislimo i imamo volju jer izvan nas postoji još neko.― (Šiler 1967:
150). Budući fenomen, ĉovek mora imati poĉetak u vremenu iako je ono intelektualno u
njemu veĉno. Materiju prima pomoću ĉula iz sveta kojim je okruţen, impresiju dalje
menja u samom sebi. Koliko ovaj proces delovao skladno i uigrano, bez trećeg nagona,
njegova antitetiĉnost ne bi mogla biti sintetiĉki uobliĉena. Nagonom za igrom, ĉovek
prevazilazi sebe kao divljaka (ukoliko osećanja vladaju naĉelima) i kao varvarina
(ukoliko ismeva prirodu). „Ĉulni nagon traţi da bude odreĊen, on hoće da ima svoj
objekat; nagon za formom hoće sam da odreĊuje, hoće da stvara svoj objekat; nagon
za igrom će dakle nastojati da prima onako kako bi sam stvaraoi tako da stvara kao što
ĉulo nastoji da prima.― (Šiler 1967: 163). Predmet nagona za igrom jeste ţivi lik kao
jedinstvo ţivota i lika. Tek nagon za igrom ostvarivan u ţivom liku jeste ono što ĉoveka
ĉini otvorenim za ostvarenje. Otvaranje je omogućeno omogućavanjem dijalektike kao
antitetiĉkog momenta igre. Zadatak kulture jeste da svakom od nagon osigura granicu.
Moralno osećanje nuţno proizilazi iz slobode, a sloboda iz opuštenosti; opuštenost
nuţno proizilazi iz igre, a to jeste ono stanje u kojem se nalazimo „istovremeno u stanju
najvećeg mira i najvišeg uzbuĊenja―. (Šiler 1967: 169). Lepo utire ĉoveku put od
osećanja do mišljenja tako što podstaknutim ĉulima inicira misao. Ovo je jedini naĉin
kojim se osećamo otrgnuti od vremena, prostora i sebe samih. Otrgnutost omogućava
distancu neophodnu za proces percepcije i apercepcije. Onoga trenutka kada se ĉovek
spram prirode postavi kao njen posmatraĉ, on prestaje biti njen rob. Budući objekat
njegove percepcije, ona postaje objekat refleksije. Time što je posmatramo, ona je lik;
time što je osećamo, ona je ţivot.
Igra jeste privid estetske prirode i time je neškodljiv za istinu. Pokretanjem
nagona za igrom, pokreće se i nagon za obrazovanjem. Tek u carstvu estetskog privida
moguće je ostvarenje ideala jednakosti. Takva drţava mogla bi postojati u kakvoj
plemenitoj duši koja bi kao takva prepoznala veliki trenutak budućnosti.
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Huszár Elvira: MOTIVÁCIÓ, FEGYELEM, FIGYELEM
MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR, SZABADKA, SZERBIA
huszarkarnagy@open.telekom.rs
Az önmagát biztonságban tudó, a tanító és a társak szemében elfogadottként
élő,érző kisgyermek tanulásra kész. Csak a pozitív légkör biztosításával
reménykedhetünk eredményes tanulásban. A jó légkör megteremtésének
elengedhetetlen feltétele a motiváltság a tanulásban, félelemmentes nyitott viszony,
mely megengedi a tévedést, sőt a rosszul tudást. Elfogadja, sőt igényli az értelmes vitát.
Szervezettséggel, kiszámíthatósággal biztosítja a tanulás feltételeit. Az örömet a
folyamatban is meg kell találni, nemcsak az eredményben. Ez aligha lehetséges negatív
tanulási légkörben. A motiváció indíték, mely a cselekvést elindítja, annak irányt szab.
Kulcsszavak: motivumrendszer, fegyelem, figyelem, siker, kudarc, dícséret, bírálat,
tanár – karmester párhuzam
MOTIVATION, DISCIPLINE, FOCUS
Only the children who feeling themselves in safety, accepted by the schoolmates,
are ready for learning. The positive atmosphere providing hope for effective learning. A
necessary condition for creating a good atmosphere and motivation for learning, is a
fear-free open relationship, which allows errors and even wrong knowledge. Accept and
even requires meaningful discussion. Organizations, predictability provides the
conditions for learning. The joy is to be found in the process, not only in the result. It is
hardly possible in negative learning atmosphere. The motivation is indication that starts
the action, and leading to direction.
Keywords: systems of motive, discipline, focus, success, failure, praise, criticism,
teacher - conductor parallel
Az utóbbi évtizedekben a motivációkutatás látványos erősödésének lehetünk
szemtanúi.
Bővülnek
ismereteink
az
emberi
motívumrendszer
komponenseiről,
működéséről. Fokozatosan előtérbe kerül a motiváció (motívumrendszer) pedagógiai
hasznosíthatóságának, fejleszthetőségének kérdése. Elsajátítási motiváció alatt olyan
motivációt értünk, mely bizonyos feltételek fennállása esetén elvezethet egy készségteljes, optimális elsajátításához, begyakorlottságához. Az elsajátítási motívumok
öröklött alapokon állnak. Működnek, működtethetők csecsemő-, óvodás-, iskoláskorú
gyerekeknél, sőt felnőtteknél is. Példaként elég az éneklő gyerekekre, énekelni öröm –
motiváció, számlálást, olvasást élvezettel elsajátító gyerekekre, a szakmájukat
mesterfokon művelőkre gondolnunk. Már ebből a pár sorból is kitűnik, hogy az
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elsajátítási motiváció alapvető pedagógiai jelentőséggel bír, kihat pedagógiai
munkánkra.
A gyermek igyekszik meglelni annak a módját, hogy dicséretet, figyelmet,
odafordulást és törődést kapjon az osztálytársaitól és a tanáraitól. A tanulás és a
teljesítmény szempontjából ezek nagyon fontos ösztönzők, hiszen a diák nemcsak azért
tanulhat, hogy a tudásvágyát kielégítse, hanem hogy másokból – különösképpen a
tanárból – elismerést váltson ki. A tanár számára a visszajelzési formák jó teljesítmény
esetén a tanuló bátorítása mosollyal, bólintással, gesztussal, dicsérő szavak
alkalmazása, pozitív, tartalmas értékelés.Részben jó teljesítmény esetén pozitívumok,
negatívumok felsorolása, támogató, bátorító attitűd. Kerülendő magatartás az
elmarasztaló szavak, cinikus megjegyzések.Úgy vélem, hasznos elgondolkodni az
említett témákon annak érdekében, hogy pedagógiai munkánk sikeres legyen.
A kisdiákok inkább a pedagógus elismerésére pályáznak, és kevésbé fontos nekik,
hogy a teljesítményeiket hogyan ítélik meg az osztálytársaik.A tanulást ösztönző hatás
a felső tagozatban válik kifejezettebbé, mindinkább azért tanulnak, sőt versenyeznek is
a tanulásban, hogy a társaiktól elismerésre tegyenek szert, és ezzel az osztálybeli
szociális pozíciójukat javítsák (Vö.: Balogh, m. a.).
A versengő magatartás felerősödését gyakran kiaknázzák a pedagógusok.
Egyesek ebben odáig mennek el, hogy mindenféle feladathelyzetet igyekeznek
versenyhelyzetté átalakítani, mondván, hogy az élet maga is egy nagy verseny, és ők
az életre kívánják felkészíteni a tanulókat. Ez a beállítás részben hamis, mert nagyon
sok olyan helyzet adódik az életben, amelyekben nem a társakkal való rivalizálásra,
hanem együttműködésre van szükség, részben egyoldalú. A versenyhelyzet ugyanis
nem egyformán hat mindenkire. Az egyéni versenyhelyzet a jól teljesítőknek kedvez,
míg a gyengébben teljesítőket kevésbé motiválja, sőt deprimálhatja. A csoportos
versengés viszont – minthogy az érdem megoszlik – a jól teljesítőket nem sarkallja
további erőfeszítésekre, ugyanakkor a gyengébbeket jobban ösztönzi. Mivel a
versengés egyes tanulóknál magasabb szorongást, negatív énképet és kudarckerülő
beállítódást eredményezhet, ezért célszerű az egyéni és a csoportos versengést
váltogatva alkalmazni és az olyan helyzetekre korlátozni, ahol a gyorsaság vagy a
mennyiség a döntő egy feladatnál (Réthyné, 1989).
A tanári dicséret és bírálat abban különbözik a szokásos megerősítésektől, hogy
erős affektív információtartalma van: meglepődést, örömöt, izgatottságot vagy
helytelenítést, felháborodást, elutasítást egyaránt közvetíthet, jellegétől függően
közvetlenül szabályozza a tanuló viselkedését, másrészt a tanuló önbizalmára és a
tanár-diák kapcsolatra is kihat.
Az erre vonatkozó kutatások megállapították, hogy a tanárok viszonylag ritkán, és
többnyire ötletszerűen, következetlenül alkalmazzák a dicséretet, vagyis viszonylag
kevéssé használják ki az ebben rejlő értékeket. A diákok viszont annál fontosabbnak
tartják, sőt egyesek ki is provokálják. A kutatások szerint az ilyen diákok általában jó
képességűek, magabiztosak, szociábilisak és extravertáltak. Minthogy a kiprovokált
dicséretre természetesen pozitívan reagálnak, ez jutalomértékű lehet a tanár számára,
ami további dicséretre késztetheti.
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Egyes tanulók esetében a tanár a dicséretet – a tanuló önbizalmát növelendő –
kimondottan biztatásként alkalmazza. Vannak ugyanis olyan tanulók, akikből hiányzik
az önbizalom, örökösen szerencsétlenkednek, csigalassúsággal tanulnak, de
egyébként csendesek, jó magaviseletűek, semmi baj nincs velük. Nekik különösen nagy
szükségük van a dicséretre és rendkívül hálásak is érte.
A tanári dicséret nemcsak a tanulás motiválásában, hanem a tanár-diák kapcsolat
alakulásában is nagy jelentőséggel bír. Jó tudni, hogy az elfogadási és a hovatartozási
igény a tanárban éppúgy munkál, mint a diákban, így a dicséret mindkettőjük számára
fontos. Azok a dicséretek, amelyek a jó tanár-diák kapcsolat kialakítását célozzák,
egyben a tanár számára is előnyösek, mert a jó tanár-diák kapcsolatban a tanár saját
elfogadási igényei is kielégülnek.
Amint láttuk, a tanulók iskolai motivációja több tényező kölcsönhatásának az
eredője. Az elvárások teljesíthetősége, a sikernek vagy kudarcnak az élménye, a
kíváncsiság felébreszthetősége, a szorongás szintje, a tanár dicsérete vagy bírálata
mind fontos szerepet játszik abban, ahogyan a tanuló teljesít. Elvileg ugyan
feltételezhető, hogy minden tanuló más-más motivációs mintázattal rendelkezik, de az
osztálybeli megfigyelések arra utalnak, hogy egyes konstellációk gyakrabban fordulnak
elő mint mások, így a pedagógiai jelentőségük is nagyobb lehet. Ezek azonban csak
megfigyelések. A kis önbizalom legtöbbször erős szorongással, alacsony szintű
teljesítménymotivációval, illetve tehetetlenségre utaló jegyekkel jár. Ilyen mintázattal a
hátrányos körülmények között élő tanulóknál találkozhatunk a leggyakrabban.
Valószínűleg más motivációs mintázatok is léteznek, ezek tisztázásához és gyakorlati
igazolásához azonban további kutatásokra van szükség. Különösen az első osztályban
nagy gondot kell fordítani a gyerekek motiválására, felcsigázására. A tanulók
kíváncsiságának felkeltése, érdeklődésük felébresztése és ébren tartása már kielégíti
ezt az elvet. Lehetőségeink szinte korlátlanok. Használjuk ki ezt! Minél változatosabb
módon motiváljuk tanítványainkat, annál eredményesebbek leszünk, és nem válunk
unalmassá. Ne feledjük, hogy a motiváció nemcsak a tanítási óra elejére vonatkozik!
Az önmagát biztonságban tudó, a tanító és a társak szemében elfogadottként élő,érző
kisgyermek tanulásra kész. Csak a pozitív légkör biztosításával reménykedhetünk
eredményes tanulásban. A jó légkör megteremtésének elengedhetetlen feltétele a
motiváltság a tanulásban, félelemmentes nyitott viszony, mely megengedi a tévedést,
sőt a rosszul tudást. Elfogadja, sőt igényli az értelmes vitát. Szervezettséggel,
kiszámíthatósággal biztosítja a tanulás feltételeit. Az örömet a folyamatban is meg kell
találni, nemcsak az eredményben. Ez aligha lehetséges negatív tanulási légkörben.
A motiváció indíték, mely a cselekvést elindítja, annak irányt szab. Vannak alapvető
motívumok, és csak azok kielégítésével fejlődhetnek ki magasabb rendű motívumok. A
gyermek fizikai, biztonsági és érzelmi szükségleteinek kielégítése lehetővé teszi, hogy
magasabb rendű igények: a tanulás, a jó munka, a hasznosság, az önmegvalósítás felé
forduljon. Éppen ezért fontos számunkra a jó légkör megteremtése a tanuláshoz. Az
önmagát biztonságban érző kisgyermek szívesen veti bele magát a tanulásba. Számára
minden munka, amit el kell végezni, amit önként vállal nincs szüksége külső késztetésre
(piros pont, jutalom egérke, matrica, …). Engedjük pozitív indítékait, belső motivációját
életbe lépni.
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Pl: Belső motíváció lehet, hogy a világ megismerésének tevékenységére vágyik.
Ha ebben segítségére vagyunk, magas aktivizációs szint jellemzi a tanulót. Ilyenkor
tartósabbá válik figyelme, nem szívesen hagyja abba a megkezdett tevékenységet.
Igazán kíváncsi, kész új felfedezésekre, eddig járatlan utak kipróbálására. Sikerre
vágyik. Nem a piros pont nyújtotta sikerre, hanem a probléma megoldásának, az
akadály leküzdésének sikerére.
Elismerésre vágyik, amely a tanító, a társak felöl árad felé, vagy legalább
biztatásra vágyik, annak átélésére, hogy mások hisznek az ő sikere lehetőségében. A
tanulási motivációt az egyéni belső hajtóerők és a külső tényezők kölcsönhatása
alakítja ki.
Motivációs szintek
1.Beépült tanulási motiváció a tanuló lelkiismerete, kötelességtudása alapján teljesíti az
iskolai követelményeket. A tanulás ebben az esetben a társadalommal, a szülőkkel
vagy az illető önmagával szembeni erkölcsi kötelességét jelenti. Az iskolai elvárások
beépülnek a tanuló személyiségébe,ha ezek olyan igények, amelyeket a tanuló
önmagával szemben támaszt. A tanulási folyamat irányításában a belső tényezők
játsszák a főszerepet / a siker megerősítő hatású, a kudarc rossz lelkiismeretet
eredményez. A tanuló fokozatosan függetlenedik a külső megerősítéstől vagy
büntetéstől.
2. Belső tanulási motiváció: ha a motivált állapotot a tanuló bizonyos
személyiségvonásai vagy a tanulási helyzet sajátosságai hozzák létre. Ilyenkor a
tanulás valódi tevékenységként értendő.
-A tanuló azért teljesíti az iskolai követelményeket, mert azok összhangban vannak
saját céljaival.
-Az iskolában való megfelelés igénye itt elsősorban a tananyag iránti érdeklődésből,
kíváncsiságból, belső ösztönző erőkből ered, a tanulási szituáció, belülről fakadó.
3. A külső tanulási motiváció akkor vezérli az ismeretszerzést, ha az egy külső, tehát a
tanulástól idegen cél érdekében történik. Az így motivált tanulás valamilyen külsőleges
cél elérésének eszköze.
-Az ismeretszerzés a tanulás lényegétől idegen dolgokért folyik / külső jutalmak: jó jegy,
tárgyi jutalom, egyéb előnyök…/.
-Külső jutalmakra irányul /a szülők, tanárok, iskolatársak elvárásainak való megfelelés
igénye, az elfogadás, elismerés utáni vágy/.
-Negatív következmények kíván elkerülni / büntetés, rossz jegy /.
-Külső motivációk befolyásolják.
4. Presztízs, mint tanulási motiváció / hírnév, tekintély, befolyás, erkölcsi súly…/
-A külső és a belső motiváció között található meg.
-A személyes belső törekvések és a külső versenyhelyzetek vezérlő hatásaként
alakulhat ki.
Kisiskolások esetében leggyakrabban a beépült/intrinzik tanulási motivációs szint
érzékelhető. Valószínűleg a kisiskoláskori feladattudat kialakulása, megjelenése miatt.
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A külső/extrinzik motivációs szint a szülői ill. pedagógusi ösztönzésként mérhető. A
belső és a presztízs motivációs szint, később alakulhat ki. De természetesen a
kisgyerek személyisége befolyásolja az effajta tanulási motivációs szintek kialakulását.
A tanulási folyamat egyik alkotó eleme a tanulási motiváció. A tanulási stratégia
működése szempontjából legalább az egyik motivációs szint kialakulására szükség van.
A fegyelem
A fegyelem a tanórai munkához szükséges munkarend betartása, ami pl. a
tanulásszervezési módoktól függően eltérhet. A tanári előadása során a csend elvárt,
de a csoportmunka természetesen munkazajjal, jár. A fegyelem hiányának elsődleges
oka, hogy az alkalmazott módszerek, feladatok nem kötik le kellően minden tanuló
figyelmét, amiben nem a tanuló a hibás!!!
A tanár és a tanuló közösen fogalmazzák meg, hogy a tanórán milyen
viselkedési szabályok betartását tekintik önmagukra nézve kötelezőnek. A szabályok
megszegése esetén elegendő csak a közösen jóváhagyott, mindenki által elfogadott
szabályokra utalni. Ha a fegyelem megtartása egyre több diáknak okoz nehézséget,
akkor feltehetően unalmas, vagy nehezen követhető az óra. Erre az esetre a tananyag
alternatív átadásának előre kidolgozott, vagy spontán kigondolt módja szerinti
továbbhaladás javasolható.
A nyugalom megteremtése is kiemelten fontos, a félelem és szorongásmentes
légkör, a tanuló biztonságérzetének kialakítására irányul a tananyagra való érzelmi
ráhangolódást segíti elő.
A figyelem
A figyelem alapjai az éberségi szint, változatos ingerek, új információk.
A figyelem az ismeretek elsajátításának első lépése, amely lehetővé teszi, hogy
az aktuális anyag a rövid távú memóriába kerüljön (első lépésként).
A figyelem a tanuló motivációjának egy konkrét órára kiterjedő anyag rövid távú
elsajátítása.
A figyelem fegyelmet eredményez, de a fegyelemnek nem feltétlenül
következménye a figyelem.
Az oktatás egyik legfontosabb nevelési célja a tudásvágy, a tanulás szeretetének
kialakítása, amely alapját képezi az életen át tartó tanulásnak (Life Long Learning –
LLL). Amennyiben a diák belső motivációja fejlett, akkor a pedagógus erre támaszkodva
csupán ennek megőrzésére, fejlesztésére összpontosít.
Amennyiben a tanulók nem rendelkeznek megfelelő belső motivációval a
tanuláshoz, akkor a pedagógus külső motiválással törekszik motivációs rendszer
megalapozására, kialakítására. A külső motivációkkal a tanár nem elégedhet meg, így
mindig arra kell összpontosítania, hogy hogyan alakítható a külső motiváció belsővé.
Abban az esetben, ha olyan célokat, motívumokat tűz ki a tanuló elé, melyekkel a diák
érzelmileg azonosulni tud, akkor ezek a motívumok belsővé válnak. A külső
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motiválással való azonosulás feltétele, hogy a tanár szeretett,tisztelt, megbecsült,
hiteles személy legyen.
Óriái jelentőéggel bír a pedagógus elszántsága, kitartása és elmélyült
tájékozottsága a tananyagban. Növeli a pedagógus hitelességét a tanulók szemében, a
lelkesedés sugárzása érdeklődést kelt.
Fontos, hogy a tanár magas, de teljesíthető feladatok elé állítsa, legyen
mértéktartó diákjaival szemben. Hisz a diákok képességeiben, fejlődőképességükben
megmutatkozik, hogy hol tartanak a célokhoz vezető úton.
A tananyag előzetes felvázolása nagyon fontos a motiváció szempontjából. A
tanóra elején vázlatosan bemutatott tananyag érdeklődést kelthet konkrét részeivel
kapcsolatban.
A tananyag felvezetésekor kulcsfontosságú a tanóra, a témakör olyan részeinek
kiemelése, melyek érdekesek, hasznosak a tanulók számára. Pl.: A mai óra anyaga
miért lesz érdekes?
Fontos, a hibákra való rámutatás, annak megfogalmazásakor segítséget
nyújtson a tanár abban, hogy mit tegyen másképp a diák a hiba kiküszöbölése
érdekében.
A tudás, mint érték, a tananyag (ismeretek + képességek) elsajátítása révén való
gazdagodás hangsúlyozása, alkalmazhatóságának kiemelése, elengedhetetlen
momentuma a motiváció életre keltésének, hiszen a motiváció a tudásban, a
tájékozottságban rejlő öröm közvetítője.
Az ezt követő kérdések megfogalmazása a figyelem felkeltésére, a lankadó
figyelem felélénkítésére szolgál azáltal, hogy lehetővé teszi az egyéni ötletek kifejtését,
előhívhat személyes élményeket, tapasztalatot, tudást (pl: Megtörtént már közületek
valakivel…?, megosztanátok tapasztalataitokat velünk?...Mi lehet az oka annak a
bizonyos jelenségnek?... Mi lehet a következménye…? ( önálló imformációgyűjtés a
tanár segátségével, rávezetésével).
A változatosságnak több szinten is szerepe van a tanulás motiválásában. A
változatosság mozgatópillére a motiválásnak. A tanórákon alkalmazott módszerek
változatossága terén a tevékenykedtetésben, az előadásmódban, a szemléltetésben, a
tanulásszervezési módokban jelenik meg, de ide sorolható akár a tanári magyarázat
hanghordozásában, az eszközhasználatban megjelenő változatosság is.
Nem maradhat ki a jutalmazás és büntetés kategóriája sem amely módszereinek
megválasztása nagy körültekintést igényel. A jutalom spontán módon, váratlanul
kapcsolódjon a teljesítményhez. A szóbeli jutalmazás, a non-verbális jutalmazás a
leghatásosabb jutalmazási forma (mosoly, szóbeli dicséret, megerősítés), melyhez a
jutalmazó pedagógusnak a diák számára szeretett és tiszetelt személynek kell lennie.
A jutalmazásnál fontos a tanuló igényeinek, szükségleteinek figyelembe vétele.
Oktatásunk szerves része a diákok tanulmányaival kapcsolatosan, a feladatok
megoldásában való előrehaladásról a rendszeres visszajelzés. A tanulóban megerősíti
a helyes megoldási módokat, segítséget nyújt a gyengébb területek fejlesztéséhez.
Hozzájárul az önismeret, az önérték-tudatfomálás kialakulásához. Az értékelés
kötelezően legyen személyre szóló, de vonatkozhat az egész osztályra is.
A tárgy tanulásának rövid és hosszú távú hasznosságát mindig emeljük ki.
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Pl: Ennek a tananyagrésznek az elsajátítása után képes leszel megoldani,
kiszámolni, elkészíteni, megtanítani… Ezt mindenkitől kérdezni fogom! stb.
Egyes feladatokat csoportokban kell megoldani, mert így a vitakészségüket is
fejlesztjük. Ez a gyakorlat a kombinációs készségeket és a problémamegoldó
gondolkodás fejlesztését is szolgálja.
Építsük be a tanulói kérdéseket, kéréseket, javaslatokat a tananyagba – Pl.: A
félév során iktassunk be ilyen jellegű órát. Ez annak az érzésnek a közvetítése,
kialakítása a tanulóban, hogy aktív, az eseményeket alakító résztvevője a tanulási
folyamatnak, vagyis róla szól, érte van. Pl.: kérdések feltevése, ötletei szabad
kifejezése, a jutalmazás szükségleteihez való igazítása, névre szóló visszajelzések,
stimuláció, aktív közreműködést szorgalmazó módszerek.
Egyéni felelősség – pl:csoportmunkában rá vannak utalva egymás aktív
közreműködésére és munkájára, vagyis a csoport teljesítménye és munkájának értéke
az egyéni munkákból tevődik össze. Mindent meg kell tenniök, hogy jól megoldják a
feladatot, mert e nélkül a csoport nem tud előre lépni…, Időre be kell fejezniük a
munkát, mert különben a csapat nem tudja leadni…, Fel kell készülniük, hogy el tudják
magyarázni a többieknek bizonyos kulcsfontosságú dolgokat… stb.
Beszámolási kötelezettség is kiemelkedően szerves része oktatásunknak. A tanulók
feladatukat az oktatási egység: óra, témakör, félév, tanév, stb. végén osztályuk előtt
prezentálják. A társak és a tanár figyelme igényes munkavégzésre ösztönzi a diákokat.
Gyakorlott karmester lévén, különösen közel áll hozzám a motiváció
problematikája, ugyanis motiváció nélkül lehetetlen egy szimfónikus zenekarral hétről
hétre próbálni, majd a műsoron lévő műveket úgy technikailag, mint zeneileg kidolgozva
sikeresen közönség elé vinni. Ennek a különleges pszichikailag emelkedett
hangulatnak, atmoszférának a megteremtése a zenekarra való átvivése a karmester
feledata. A karmester nem lehet fáradt, kókadt, mert ez esetben a zenekarra is átragad
ez a magatartás.A jó karmeter tele életenergiával, megtervezett próbamenettel áll
együttese elé,próbáról próbára. Csakis íly módon érlelheti a zeneműveket
tökéletességre ; lépésről lépésre folyamatos, láncszerű kontinuitásos munkával.
A próbákon állandó lankadatlan készenlétben kell állnia, reagálnia kell a nem
várt helyzetekre, amit azon nyomban, improvizálva kell megoldania. Pl : ha bizonyos
technikai problémák megoldására nem úgy reagál a zenekar, ahogy azt a karmester
előrelátta, azonnal más oldalról kell megközelíteni a megoldáshoz vezető utat.
Gyakorlott karmetereknél ez elvétve fordul elő, hiszen ők már előre tudják a ―
bökkenőket‖ és ― kismillió‖ megoldás van a tarsolyukban a problémák kiküszöbölésére.
Természetesen az első próbákon, amikor először találkoznak a zenekar tagjai a
művel (lapról olvasás ), csakis olyan tempót diktálhatunk, amely nem okoz gondot a
leolvasásra, lejátszásra. Nem szabad nekizavarni az együttest az ismeretlen
kottaképnek, mert annak semi értelme, hogy ― bukdácsoljanak‖ , cask az időt
vesztegetjük vele, de haladásról nem beszélhetünk. Fokozatosan kell elérkeznünk a
végső tempóig, kiragadni a ― fogós ―, nehéz részeket, külön kigyakoroltatni azt, majd
vizahelyezni a műbe (ugyanaz a művelet, mint a daltanítás az általános ikolában, cask
―fajsújban‖ külömbözik ). Nem szabad éreznie, hallania a közönségnek, hogy a zenekar
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küzd, szenved egyes technikailag kényes részeknél. Jól beütemezett munkával ez nem
fordulhat elő.
Jaj annak a karmesternek, aki nem áll hivatásának magaslatán. A zenekar
rögtön megérzi azt, nem tisztelik, ímmel – ámmal végzik feladatukat, mert az ilyen
karmester aligha motiválhatja őket, s motiváció nélkül bizton állítom, hogy csakis silány,
vérszegény produkciót szülhet az együttműködés (karmester – zenekar).
Rátermettséggel, talpraesettséggel, tudással, tehetséggel, elhivatottsággal kell
rendelkeznie a jó karmeternek, ahhoz, hogy motiválja zenekarát a maximális
teljesítményre.
Úgy, ahogy egy teheséges zenészek vergődnek az érdektelen karmester keze
alatt, ugyanúgy a tudásra éhes gyermekek is megszenvedik a motiváció hiányát.
Talán első hallásra meglepetésként hatott a karmester munkájáról való rövid
ízelítő, de hiszem azt, hogy mindenki érzékelte a hallottak alapján mekkora párhuzam
van a jó karmester és a jó tanító, tanár tevákenysége között. Ez a korrelációk
korrelációja ! A tanítókra is ugyanezek a szabályok vonatkoznak : rátermettség, tudás,
elhivatottság, lelkiismeretes munka kell hogy jellemezze a jó tanítót.
Sokszor lehetünk fültanúi azon hangoztatásoknak, hogy óvó, tanító, tanár
mindenki lehet, de karmester nem. Vélenényem szerint ez nem így van. Elképzelhető,
hogy óvói, tanítói oklevelet könnyebb szerezni, de ha az imént felsorolt
alapkövetelmények nincsenek meg a tanítóban tanárban, akkor az az oktatási
rendszerünk legnagyobb rákfenéje, amit sajnos gyakran tapasztalhatunk. Külön
nyomatékot ad a történetnek az a nagyfontosságú dolog, hogy a kimunkálatlan anyag
ez esetben a gyermek, annak személyisgformálása, a sokoldalúan képzett emberré
válása, a tudás átadása a cél. A karmesteri pálca a tanító kezében van és
hatványozottan nagyobb a tét. Ne legyen senki tanító, ha nem érez komoly
elhivatottságot arra. A jövő nemzedékének a sorsa forog kockán, ezt nem szabad
félvállról venni, olyan munkahelynek tekinteni, ahonnan cask úgy dolgavégazetlenül
kisétál, ha letelt a munkaidelye.
Jó tanítónak lenni a művészetek magasmércéjű megmérettetésével egyenlő.
Úgy, mint a jó karmesterséghez, ehhez is millió komponens találkozása szükséges.
Társadalmunk oktatási gépezete nagy nehézségekkel küzd. Hálózatában óriási
gubancokat, következetlenségeket, haszontalan, már – már hátráltató, érthetetlen
előírásokat fedezhetünk fel. Az ún. Plan és programban sok kevésbé lényeges,az
oktatásban megvalósíthatatlan előírásokkal találkozhatunk. A kevésbé lényeges dolgok
túlzott meglovaglása a lellemző rá. Pl : Nagy szigorral követelik meg a tanterv, az
óravázlatok elkészítését óráról - órára( attól is aki 30 éve dolgozik az oktatásban), ami
szükségtelen, de azt ami a leglényegesebb, hogy hogyan valósítják azt meg a
gyakorlatban, senki sem ellenőrzi. Leterhelik a tanítókat az óráról - órára megkövetelt
óravázlatok írásával,ami sok időt rabol el tőlük, s ez a motiváció rovására, kárára megy,
legtöbbször nem is az óravázlat alapján tartják meg a foglalkozást. A papirológia, a ―
fehéren a fekete‖ ördögi körétől sohasem szabadulunk meg. Ugye nem kérdés tárgya,
hogy sorrendbelileg melyiknek kellene az első helyen állnia? De a gyakorlatban nincs is
primáris és szekundáris hely. Egyetlen hely van : a papirológia. Az oktatás
színvonalátnak hanyatlását már senki sem állíthatja meg addig, míg a tantervet, annak
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menetét olyan személyek írják elő, akik soha nem tanítottak. Így a tanítók, tanárok
részéről a motiváció Petőfi versének címét idézve gyakran marad― Füstbe ment terv‖.
Abban reménykedem, hogy a tanárok zöme felméri ezt a helyzetet s megtalálja a
―kiskaput‖ , az ― arany középutat munkája sikeres elvégzéséhez.
Szakirodalom
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Ispánovics Csapó Julianna: BIBLIOGRÁFIA ÉS KONCENTRÁCIÓ
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR, ÚJVIDÉK, SZERBIA
csapo@eunet.rs
A bibliográfia tudománya a felhasználó igényeit szem előtt tartva teremtette meg
a bibliográfia eltérő metodikájú és funkciójú műfajait, a bibliográfiakészítés
egységesített, szabványosított eljárásait. A bibliográfiakészítés munkafolyamta
(részleteiben vagy egészében) beiktatható/beiktatandó az egyetemi képzés
(tanítási/tanulási) menetébe. Egy-egy bibliográfia korpuszának a felkutatása, begyűjtése
nagyfokú kitartást, koncentrációt igényel. A különféle információhordozók regisztrálása
(számbavétele), a korpusz rendszerezése, a dokumentumokban rejlő információk
feltárása, visszakereshetővé tétele komplex kutató- és feldolgozómunkára tanít, ami
nem végezhető el pontosság, odafigyelés nélkül. A bibliográfiakészítés egyfajta
„koncentrációs gyakorlatként‖ is kezelhető az egyetemi oktatás folyamatában, másrészt
tudományos kutatómunkára motiválhat, s mint ilyen támogatja az élethosszig tartó
tanulás elvének a megvalósítását.
Kulcsszavak:
bibliográfia,
rendszerezés, feltárás

koncentráció,

bibliográfiakészítés,

regisztrálás,

BIBLIOGRAPHY AND CONCENTRATION
By bearing in mind the user‘s claims, the science of bibliography created the
genres of bibliography with different methodology and function, generated the unified,
standardised procedures of bibliography making. The working process of bibliography
making (in its details or in its entirety) can be enrolled/is to be enrolled in the
(tutorial/learning) course of university training. Tracing the corpus, gathering each
bibliographies demand intense persistence, concentration. The registration of the
various information carriers (their accounting), systematisation of the corpus,
exploration and retrieval of the information implied in the documents lead to complex
research- and processing work that can not be accomplished without accuracy and
attention. Creating bibliography can be treated as a certain kind of ―concentration
practice‖ in the process of the university training, respectively it can motivate to scientific
research work, and hereby it supports the realisation of the principle of lifelong learning.
Keywords:
bibliography,
systematisation, exploration

concentration,

bibliography

making,

registration,

1. Figyelem, fegyelem, koncentráció
Az iskolai tanulás a tanulási folyamat legfontosabb része. „Kissé triviális
hasonlattal élve, a szellemi táplálékot az iskolában esszük meg, otthon csak
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megemésztjük. Az otthoni munka tulajdonképpen csak az iskolában szerzett ismeretek
átismétlése, bevésése. Az írásbeli feladatok célja a tanultak begyakorlása, elmélyítése,
néha előkészítés a következő óra anyagának megértéséhez‖ (OROSZLÁNY 1998: 27).
A tanuló helyes hozzáállása tehát, ha azzal a szándékkal megy iskolába, hogy ott
figyelni és tanulni akar.
Figyelem nélkül nincs megértés. A tanuló figyel a tanárra, a tanulótársak
feleletére. A tanár magyarázata a tankönyv „hipertextje‖, teljesebbé, érthetőbbé teszi
azt, de csak írásbeli rögzítés, jegyzetelés révén válik igazán hasznossá és
alkalmazhatóvá. A tanulótárs által felmondott anyagra való odafigyelés jó alkalom az
ismétlésre, a tanultak bevésésére. „Aki óra alatt figyel, az leckéjének felét legtöbbször
az iskolában megtanulhatja‖ (OROSZLÁNY 1998: 26). Ajánlott a háromszoros
kontaktus elve: előzetes ismerkedés az új anyagrésszel (otthon), aktív figyelés a
tanórán, ismétlés otthon (VELIĈKOVIĆ 1991).
„A koncentráció azt jelenti, hogy figyelmünket egy adott dologra irányítjuk, nem
térünk el onnan másfelé. Ellentéte a gondolatok csapongása…‖ (OROSZLÁNY 1998:
31). A tanulás lényeges mozzanata az osztatlan figyelem folyamatos ébren tartása.
Figyelni, egy dologra koncentrálni akkor is nehéz szellemi munka, ha érdekel bennünket
a téma. Sokkal nehezebb, ha az adott anyagrész nem kelti föl a tanuló érdeklődését, s
így a figyelmet erőszakkal kell ébren tartani. Milyen belső motivációs lehetőségekkel
élhetünk? Gyakori eset, hogy az új ismeret egy hiányzó logikai láncszem, amely nélkül
nem érthető a tananyag egésze. A tanulónak azt is tudnia kell, hogy a számára
feleslegesnek tűnő tananyagrész soha sem funkciótlan, olykor a jelenben ugyan nem,
hanem csak a távolabbi jövőben veszi majd hasznát az új tudásanyagnak. Az iskolában
elsajátított ismeretek nem feleslegesek, valahol, valamikor hasznosulnak.
Az osztatlan figyelem képessége életkori sajátosság is, a gyermekkel együtt alakul,
fejlődik. Egy elsős diák 15 percig képes zavartalanul egy dologra fókuszálni. A tanulók a
második osztálytól már 20–25 percig tudnak szünet nélkül egy témára koncentrálni
(SAVIĆ 1990).
A koncentrálóképesség fejleszthető. A pontos és gyors megfigyelés készsége, a
figyelem fenntartása megszokás dolga is, koncentrációs gyakorlatokkal fejleszthető.
A figyelem fenntartását a fegyelem támogatja, az a képesség, amely szükséges
ahhoz, hogy a tanuló kitartóan, kötelességszerűen, teljes erőbevetéssel oldjon meg egy
feladatot a felmerülő nehézségek dacára (DEZSŐ 1985). A fegyelem egyrészt a tanár
által megtestesített külső fegyelmező erő, másrészt belső indíttatás, az önfegyelem
képessége. „Akarat és fegyelem édestestvérek, szülőjük lehet valamely világos cél,
elhatározott törekvés, belátás vagy külső-belső kényszer‖ (OROSZLÁNY 1998: 50).
Fegyelem és figyelem sajátos keverékén, egy magasabb szintű koncentrációs
képességen alapszik korunk új, folyamatosan terjedő tanulási formája, az elektronikus
tanulás. A fent vázolt, hagyományos értelemben vett koncentrálóképesség és
önfegyelem nélkül a tanuló nem képes az elektronikus eszközök tanulási célzattal
történő használatára, mert nem pusztán önállóságról van szó, hanem „a tanulásra
fókuszáló önirányításról‖ (KOVÁCS 2007).
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2. A bibliográfiakészítés munkafolyamata
A bibliográfiai korpusz előmunkálatai többrétűek, többféle készséget
feltételeznek, mozgósítanak, fejlesztenek.
A bibliográfiakészítés munkafolyamatának első szakasza a bibliográfiai anyag
(információhordozók) begyűjtése. A források hozzáférhetősége nagyon sokszor
problematikus, a dokumentumok általában több információs központ (könyvtár)
gyűjteményén keresztül érhetőek csak el.
A dokumentumok adatainak a bibliográfiai leírása egységesített, az ISBD
nemzetközi szabványt követi. A leírás nyelve az adat nyelve. A külső forrásból
származó kiegészítéseket, betoldásokat is az adat nyelvén adjuk meg. A bibliográfia
nyelvén jegyezzük föl az információhordozó általános megnevezését, fajtáját, a fizikai
jellemzőket. Ugyanezen a nyelven fogalmazzuk meg a megjegyzéseket, amelyek
többnyire kiegészítik a leírás adatait (pl. a szerző teljes neve, a fedőlapon és a
főcímlapon szereplő címadat eltérései, idegen nyelvű összefoglaló stb.), feltárják,
pontosítják a részdokumentum tartalmát vagy a részdokumentum bibliográfiai
kapcsolatait fejezik ki a bibliográfiai egységek rendszerében (további megjelenési
helyek, sorozatok egybekapcsolása, átdolgozott, bővített változatok). A bibliográfiai
leírás adatelemei különböző típusú, leíró és technikai metaadatokat (ISPÁNOVICS
CSAPÓ 2011) jelenítenek meg.
Ahol szükséges, a tételek annotáltak. A dokumentumok tartalmi feltárása növeli a
bibliográfia értékét, használhatóságát. A formális szakannotáció a szerzővel, a címmel
és a kiadvány sajátosságaival kapcsolatos információkat teszi teljesebbé, a témaköri
szakannotáció a nem beszélő címet pontosítja, egészíti ki, tudományos munkák
esetében a vizsgált problémát, a célokat, a terminológiai eltéréseket, újításokat, a
kutatástörténeti hátteret, az alkalmazott módszereket, az eredményeket ismerteti, azaz
röviden, de velősen, lényegre törően tárja fel a dokumentumot (ISPÁNOVICS CSAPÓ
2012).
A bibliográfiai tételháló (mátrix) megszerkesztése általában tematikus, az anyag
szakrendi elrendezésén alapszik. A szerkezetépítés folyamatában a közlemények
terjedelme, műfaja az anyag tárgykörök szerinti felosztása miatt másodlagos
jelentőségű. A műfaji szóródás elég tág határok között mozog, a tanulmánytól az
esszén, a recenzión, a kritikán, a cikken, a riporton, az interjún, a jegyzeten át a
híranyagig igyekszek minden használható, információértékű közleményt bevonhatunk a
gyűjtés körébe. A nagyobb részek – az áttekinthetőség kedvéért – kisebb tematikai
egységekre, fejezetekre és alfejezetekre oszlanak. Az utóbbiak anyagközlése időrendi,
s ahol lehetséges, a betűrendet követi.
A bibliográfiai korpusz megszerkesztését a korpuszban megjelenő tulajdonnevek
strukturálása és kontrollálása, autorizálása, végül a tételek indexelése zárja.
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3. Bibliográfia és koncentráció – egy dokumentációs műfaj módszertani
lehetőségei
Az általános és középiskolai tanulók, egyetemi hallgatók kreativitása adekvát
módon fejleszthető a kutatásmódszertan eljárásaival, eszközeivel. „A kreatív
gondolkodási folyamat szakaszaiból, a gyermek/tudós egybevágó személyiségjegyeiből
kiindulva alakíthatjuk ki az iskolatípusoknak, oktatási szinteknek, szakterületnek, a
populáció képességeinek, érdeklődési körének megfelelő kutatásmódszertani
gyakorlatokat, amelyekkel az egyes oktatási feladatok megvalósítása mellett a kreatív
személyiség kialakítása, fejlesztése érdekében is sokat tehetünk. Ezek a gyakorlatok
beépülhetnek a tanóra megfelelő részeibe, alkalmazhatóak önképzőköri
foglalkozásokon, végül kifejezetten ajánlottak tudományos diákköri konferenciák,
pályázatok szakdolgozatainak a mentorálása során‖ (ISPÁNOVICS CSAPÓ 2009a:
161).
A
kreativitásfejlesztő
kutatásmódszertani
tréning
fontos
eleme
(a
problémaérzékenység fejlesztése, az önálló tájékozódás, az infromációgyűjtés
képességének a kialakítása, a szellemi munka technikája mellett) a bibliográfia
készítésének a módszertana. „A szekundáris információforrások egyik típusának, a
bibliográfiának a megismerése, használata és készítése fontos eleme a korszerű
tanulásnak, információkeresésnek. A könyvhöz, szakmunkához csatolt bibliográfia a
felhasznált munkák, forrásmunkák jegyzéke. Általában a szöveg vagy a könyv végén
található, de lehet az egyes fejezetek végén is. Az utóbbit rejtett bibliográfiának hívjuk.
Bibliográfiának hívjuk a segédkönyvek egyik fajtáját is, melyekből egyrészt az önálló,
primer, másrészt a szekunder bibliográfiák (a bibliográfiák bibliográfiája) állnak a
rendelkezésünkre (ISPÁNOVICS CSAPÓ 2009b: 230).
A bibliográfiakészítés munkafolyamata, ennek összetevői (az egyes
iskolatípusokhoz, oktatási szintekhez, a tanulók érdeklődési köréhez, képességeihez
igazítva) koncentrációs gyakorlatokként is alkalmazhatóak.
A bibliográfiai anyag (információhordozók) begyűjtése az önálló tájékozódó és
kutatókészség kialakítását, fejlesztését segíti – ismerkedés az információs központok
típusaival és azok belső szerkezetével, működésével.
A szabványszerű bibliográfiai leírás módszertana, elméleti és gyakorlati
tudnivalói első szinten dokumentumismeretre tanítanak. Az elméleti tudás adekvát
gyakorlatbeli alkalmazása, a kiadványműfajok felismerése (pl. monografikus és időszaki
kiadványok, a monografikus kiadványok típusai) elmélyült figyelmet igényel. A
„szabványnyelv‖ elsajátításához, a szabvány elemeinek, az elemek sorrendjének a
begyakorlásához koncentráció szükséges. A legnagyobb figyelmet az adott leírási mód
következetes és pontos alkalmazása követeli meg. Egységesen, mindig ugyanúgy, a
visszakeresés érdekében pontosan leírni különböző dokumentumok adatait. Osztatlan
figyelem szükséges ahhoz, hogy a leírót ne térítsék el az egyes dokumentumok eltérő
adatközlési gyakorlatai.
A bibliográfiai tételek annotálása elképzelhetetlen koncentráció nélkül. A
dokumentumok tartalmi feltárása az olvasás- és jegyzeteléstechnikai tudnivalók mellett
a kivonatolás eljárásaiban is jártassá tesz. A különféle szövegek többlépcsős
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tömörítése (jegyzet, annotáció, tárgyszó) maximálisan mozgósítja a tanulók,
egyetemisták koncentrálóképességét. A publicisztikai műfajok annotálása kevésbé
időigényes. Nem mondható el ugyanez a tudományos műfajokról. Tanulmányok, esszék
esetében Rónai a kivonatolás specifikus módszertanát javasolja. A tudományos
műfajok szerkezeti sémájának a követése mellett a redundáns információk elhagyását,
az adott közleményből kiemelt kulcsszavak használatát tartja optimálisnak (RÓNAI
1990). Lengyelné Molnár Tünde felmérése Rónai javaslataival összhangban megerősíti
„a szignifikáns szavak alapján történő kivonatolás létjogosultságát‖ (LENGYELNÉ
MOLNÁR 2007: 247).
A bibliográfia szerkezetének, a tételek rendjének a kialakítása (megadott minták
alapján vagy szabadon) ugyancsak idő- és figyelemigényes. A szerkezetalkotás, az
osztályozás, a részek, fejezetek és alfejezetek kialakítása, a tételek egységes
besorolása, az utalások létrehozása figyelemre, pontosságra tanít.
A bibliográfiai anyagban megjelenő tulajdonnevek strukturálása és kontrollálása,
egységesítése és egyértelműsítése alapfeltétele a dokumentumok majdani
visszakereshetőségének. Az egyértelműséget biztosító kiegészítő adatok (személyek
születési és halálozási évszáma, foglalkozása, a teljes, hivatalos, eredeti nyelvű nevén
nevezett testületek székhelye) beiktatása (UNGVÁRY–VAJDA 2002) nemcsak
tájékozottság kérdése és kutatásmódszertani probléma, hanem újabb szerkesztési,
rendszerépítő feladat, amely osztatlan figyelem nélkül nem végezhető el.
A névállomány gondozása, a műveltségi tudásanyag, a tájékozottság és a szakértelem
mellett tehát fokozott koncentrációt, sok időt igényel.
Az egyazon entitásokra utaló személymegjelölések egyidejűleg több tételben is
előfordulnak. Ezért szükséges a személyneveknek, az álneveknek és a szignóknak az
azonosítása, az ismeretlen szerzőjű cikkek szerzőségi adatelemének a feloldása, az
azonos nevű személyek, entitások, megjelölése, a homonimák megkülönböztetése. A
név-egységesítési eljárás menetében a névváltozatok közül egyetlen névalakot
emelünk ki, ehhez kötjük a feloldás során a szignókat és az álneveket.
A tuljadonnévi korpusz egyéb elemeinek (intézménynevek, kiadók nevei, folyóiratcímek,
műcímek, helynevek stb.) az autorizálása szintén fontos mozzanat. A sajtó
névhasználata sokszor nem pontos, nem következetes (pl. irodalmi díjak, emléknapok
megnevezése, egyesületek, intézmények elnevezései). Gyakran szükséges a
névváltoz(tat)ások során kialakuló változatok követése, azonosítása.
A bibliográfiát a pontos és lehetőleg információgazdag bibliográfiai egységekből
levezetett, felhasználóbarát mutató(k), index(ek) teszi(k) átjárhatóbbá, könnyen
használhatóvá. A tétel adatsora és annotációja a mutató alapja is, hiszen „...a
mutatórendszer nem más, mint a leírások más rendszerű leképezése‖ (GYURIS 1996:
9). Azt lehet csak visszakeresni, amit a leírásban közlünk! A mutató nélküli nyomtatott
bibliográfia használata igen nehézkes. A mutatógazdagsággal 50 egyenes arányban nő a
bibliográfia információs értéke. Az index teszi lehetővé, hogy az azonos művek
különböző megjelenéseit „összekeressük‖. A mutató általában a tételek teljes
50

Alapmutató a név-, tárgy és címmutató, az anyag jellegének és a terjedelmi lehetőségeknek a
függvényében másféle indexek is készíthetők.
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névanyagát tartalmazza. Szerkezete a magyar betűrendet követi. A tételek közötti
utalórendszer kialakításával „kereshetők össze‖ az azonos művek, ha azok több helyen,
periodikában és önálló művekben is megjelentek. Így lesz mélyen tagolt egy
bibliográfia.
Az indexelés összetett feladat. Egyrészt, mert gyakran egybekapcsolódik a
tulajdonnevek strukturálásának és kontrollálásának a munkafolyamatával, másrészt,
mert két különálló (numerikus és alfabetikus) jelrendszert szervez egységbe. A
mutatókészítés gyakoroltatása a fentiekből adódóan (a műfajismereti és
kutatásmódszertani vonatkozások mellett) szintén nagyon jó koncentrációfejlesztő
tréning lehet.
Tanulság
A kutatásmódszertan kreativitásfejlesztő lehetőségeiből kiindulva javasoltam
2009-ben tanulásmódszertani, könyvtárhasználati és kutatásmódszertani ismeretek
oktatását kötelező vagy választható tárgyak keretében alap-, közép- és felsőfokon
(ISPÁNOVICS CSAPÓ 2009b). Az említett tárgyak, tréningek jogosultságát és hasznát
ezek koncentrációfejlesztő lehetőségei is indokolják. A bibliográfiakészítéssel
kapcsolatos ismeretek, gyakorlatok önálló tárgy hiányában az egyes tantárgyak keretein
belül is elképzelhetőek, megvalósítandók, különösen akkor, ha oktatási rendszerünk
elsődleges célja úgymond a készségfejlesztés az élethosszig tartó tanulás jegyében. A
fent javasolt ismeretek oktatása, az említett képességek, készségek fejlesztése alap-,
közép- és felsőfokon azért is indokolt lenne, mert ily módon zökkenőmentesebbé
válhatna a három képzési fok közötti átmenet.
A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományügyi Minisztériuma 178017.
számú projektumának keretében készült.
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Kalmár Sándor: A HIT HIÁNYA, A NEM KELLŐ HATÉKONYSÁG, A MOTIVÁCIÓ
HIÁNY, A NEGATÍV ÖNÉRTÉKELÉS, ALKALMAZKODÁSI ZAVAROK ÉS
FÁRADÉKONYSÁG VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGI KÖZÉPISKOLÁSOKNÁL
KALM-R-PSZICHIÁTRIAI BT. KECSKEMÉT, MAGYARORSZÁG
kalm-r@t-online.hu
Összefoglaló
A szerző megvizsgált 780 középiskolás tanulót (347 fiú, 433 lány) önkitöltő
kérdőíves vizsgálattal, amelynek során választ keresett arra, hogy a tanulók hogyan
ítélik meg a spiritualitásukat, a hatékonyságukat, a motivációjukat, pszichológiai
immunrendszerüket, hogyan vélekednek a különböző depressziós tünetek saját
magukon történő megjelenésén. Vizsgálata során azt találta, hogy magas azoknak a
tanulóknak a száma, akiknek alacsony a spiritualitás szintje, nem kellő a hatékonysága,
alacsony a motivációja.Magas a negatívan gondolkozó, önértékelési zavarokkal
küszködő, kitartással nem rendelkező, alacsony érzelmi kontroll és impulzuskontroll
szinten lévő és alacsony frusztrációs toleranciájú tanulók aránya. Ezek az eredmények
felhívják a szülők és a pedagógusok figyelmét a magas színvonalú nevelés
fontosságára és hasznosíthatóak a pedagógusképzésben, hogy minden pedagógus
legyen képes arra, hogy minél több boldog gyermeket engedjen a felnőtt korba lépni.
Kulcsszavak: hatékonyság hiánya, motiváció, negatív önértékelés, alkalmazkodási
zavarok, fáradékonyság, középiskolás életkor/adolescens kor.
LACK OF FAITH, INEFFECTIVENESS, LACK OF MOTIVATION, NEGATIVE SELFESTEEM, THE EXAMINATION OF ADJUSTMENT DISTURBANCES AND
EXHAUSTION WITH SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN HUNGARY
Abstract
The author has examined 780 secondary school students (347 boys, 433 girls)
with a self-rated questionnaire, as he was looking for an answer on how the students
form a judgement on their spirituality, their ineffectiveness, motivation, psychological
immune system and what they think about the different depressive symptoms
appearing on themselves. During examining these self-rated scales he has found that
there is a high number of students who have low level of spirituality, lack of motivation,
who think negatively, struggle with negative self-esteem and adjustment disturbances,
do not have enough elasticity and perseverance, and they are on a level of low
emotional control, low impulsion control and low frustration tolerance. These results call
the parents and teachers‘ attention to the importance of the high level education and
can utilize in the teacher training that every teacher will be able to let more and more
happy children go to adulthood.
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Keywords: ineffectiveness, motivation, negative self-esteem, adjustment disturbances,
exhaustion, adolescence.
Bevezetés
Teljesítmény orientált világunkban óriási jelentősége van a tevékenységre
fordított intenzív figyelemnek és az éberségnek minden munkakörben. A figyelem, az
éberség növeli a hatékonyságot és a kreativitást, fokozza a motivációt, a kitartást,
hatékonyabbá, rugalmasabbá teszi a gondolkodást, a tanulást, intenzívebben gyarapítja
a tudást, fokozza a teljesítményt. A pedagógiai munka egyik legfontosabb, ha nem a
legfontosabb feladata, hogy tanítsuk meg a gyermekeinket a koncentrált figyelemre, az
éberségre a testüket, lelküket, (gondolataikat, érzelmeiket, indulataikat) környezetüket
és a spiritualitásukat illetően. Csak ennek a segítségével, a minden tevékenységbe való
tökéletes belefeledkezéssel válhatnak boldog gyermekekké és majd felnőttekké. Annak
ellenére, hogy sok kiváló pedagógus rendelkezik olyan sajátos módszerekkel, amelyek
segítségével ezt elérik, a legtöbben még segítségre szorulnak, hiszen őket sem
tanította meg senki a koncentrált figyelemre. Ezért fontos ez a mai konferencia.
Az utóbbi évtizedekben a társadalmi változások felgyorsulása következtében
egyre nagyobb teher hárul az egyének lelki működésére, és a fiatalok mentális
fejlődésére. Az idegrendszer kutatásban bekövetkezett hatalmas fejlődés ellenére,
sajnálatos módon a családi, az iskolai gyermeknevelés, a gyermekpszichológiai ellátás,
gyermek és ifjúságpszichiátriai ellátás nem képes ezzel a megnövekedett feladattal
megbirkózni. Nem képes biztosítani, hogy valamennyi gyermek egészséges felnőtté
váljon és kialakuljanak náluk az egészséges személyiség kibontakoztatásához
szükséges tulajdonságok. (Kalmár P, 2011)
Magyarországon válságban van a pedagógus társadalom. A hatékony
nevelésnek legalább az alábbiakat kell biztosítani: pozitív gondolkodás, autonómia,
identitás, érzelmi függetlenség, önbecsülés, önbizalom, önmagunk elfogadása,
integráltság, kedvező ÉN-kép, ÉN- hatékonyság, örömérzésre való képesség, az
érzelmi stabilitás és kontroll, impulzus kontroll, frusztrációs tolerancia, koncentrált
figyelem, megfelelő motiváció, a tevékenységekbe való belefeledkezés megtanulása,
(flow) kreativitás, produktivitás, leleményesség, a kihívások megoldásához szükséges
intellektuális képességek, nyitottság, rugalmasság, jó memória, világos gondolkodási
képesség, hatékonyság, általános alkalmazkodó-képesség, kompetens interperszonális
viselkedés, együttműködési képesség, szociális alkotókészség, önzetlenség, empátia,
kapcsolat teremtési és tartási képesség, etc. A magyar iskolarendszer ezt nem tudja, és
az átlagosnál drágábban az átlagosnál gyengébb eredményeket produkál az átlagosnál
nagyobb egyenlőtlenségek újratermelődése mellett. A statisztikai adatok ugyan azt
igazolják, hogy a népesség 99%-a tud írni és olvasni, de a valóságban a funkcionális
analfabétizmus a lakosság egy negyedét érinti, annak ellenére, hogy ezeknek az
embereknek van bizonyítványuk arról, hogy tudnak írni és olvasni.
(http://data.euro.who.int/hfadb) Amentális, kulturális és spirituális analfabétizmusról
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nincsenek adataink, de a következményeivel találkozunk a mindennapi életünkben.
(Kalmár S, 2011. b.)
Budapesti középiskolások körében végzett kutatás az iskola, mint szocializációs
közeg relatív szerepvesztésére mutatott rá. Az iskola értékközvetítő funkciójával
szemben a diákok fenntartásai fogalmazódtak meg, arra utalva, hogy a magyar
iskolarendszerben az értékátadó, értékközvetítő működésmód alacsony hatékonyságú,
és/vagy az iskola értékátadó szerepéhez alacsony hatékonyságot társító képzetek
tapadnak, annak ellenére, hogy a pedagógustársadalom önértékelése az
átlagnépességnél kedvezőbb. A vizsgálat alapján a pedagógusok számára az iskola
nevelési és oktatási feladata egyértelműen szétválik. A megkérdezettek szavaiból
kitűnt, hogy a nevelési feladatok, az elemi kulturális technikák átadása nem minősül
szakmai munkának, az oktatás és az azon kívüli feladatok megvalósítását a
pedagógusok csak egymás kárára tartják kivitelezhetőnek, szinte utalás sem található
arra vonatkozóan, hogy a nevelési tevékenység sajátos oktatási potenciált is hordoz. A
kutatás adatai azt is jelzik, hogy a középfokú oktatásban dolgozó pedagógusok közül
azok sem terjesztik ki tevékenységüket az átlagnál nagyobb arányban a diákok
jövőképének alakításával, készségeik fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására,
akik rendelkeznek az oktatói munkán túlmutató nevelési dimenziókra fókuszáló
valamilyen speciális képzettséggel (Paksi, Schmidt, 2006)
Az ember valójában egy különleges, egyedi, bonyolult, komplikált kifinomult, több
dimenziós fizikai, biológiai, szomatikus, mentális, pszichés, kulturális, szociális és
spirituális lény. Törékeny és gyenge teremtés, idegen, nincs igazán otthon ebben a
világban, ezernyi veszélynek és szenvedésnek van kitéve, és állandó küzdelmet folytat
a fizikai, mentális, kulturális-társadalmi és metafizikai dzsungelekben - amelyek egy
részét maga az ember hozta létre. - (Hankiss, 2006) Teljesen kiszolgáltatottan,
éretlenül, félbe maradtan a fejlődésében, önállóan életképtelenül, magatehetetlenül, de
hatalmas egyéni testi és lelki adottságokkal jön a világra. Megismerkedik a szülői házzal
és annak szellemével, de individualitása következtében azzal csak feltételesen
azonosul, és csak a nevelés segítségével válik életképessé. Ha az otthon és az iskola
kusza, nem nyújt biztonságot, akkor a világ bizonytalanságának az érzését kelti. Mindez
hihetetlenül megnöveli a nevelés jelentőségét, amelynek során időt és lehetőséget kell
biztosítani a gyermekeink számára, hogy a születéstől a felnőtté válásig tartó krízisek
során ne korlátozzuk, hanem segítsük kifejlődni bennük az érdeklődést, a
kíváncsiságot, hogy képesek legyenek arra, hogy önmagáért élvezni tudják az életet. A
születéstől a felnőtté válásig tartó út rendkívül göröngyös, azon számos buktató,
biológiai-pszichológiai-szociális és spirituális krízis található, amelyet a gyermek a
felnőttek, a család, az egészségügyi és oktatási-nevelési intézmények segítségével tud
csak leküzdeni, és egészséges ép személyiségű felnőtté válni. (Kalmár, 2011. a.) A
középiskolában a serdülő már túljutott az élete első négy krízisén, és szerencsés
esetben rendelkezik kellő bizalommal, nem szorong, töretlen benne a remény,
autonóm,
nincsen
szégyenérzése,
tudja
mit
akar,
kreatív
kiváló
a
kezdeményezőkészsége, hatékony, nincsen bűntudata, teljesítményre törekszik,
megfelelő az önértékelése, nincsen kisebbrendűségi érzése, és belépett életének az
ötödik krízis időszakába, a kamaszkorba. (Révész, 2007) Most kezdi el igazán
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megismerni a világot a másik ember szempontjából, és tanul meg helyesen viselkedni a
különböző élethelyzetekben. Megtapasztalja saját azonosságát, amely mindenki mástól
különbözik, és megpróbálja elfogadtatni önmagát másokkal. Ennek a krízisnek a
megoldása óriási türelmet és szakértelmet igényel mind a szülő, mind a pedagógusok
részéről. Nagyon nehéz elfogadtatni a serdülővel, hogy őt elfogadja a szülő és a
pedagógus, csak az aktuális viselkedését nem! Az itt elkövetett szülői és pedagógiai
hibák további súlyos károsodások okozói. Ebben a korban megjelennek a korábbi
krízisek nem megfelelő megoldása következtében kialakult zavarok és károsodások,
amelyek
megnehezítik
az
egészséges
személyiségfejlődést,
különböző
pszichopatológiai tünetek jelennek meg, - hangulatzavarok, szorongásos tünetek,
kényszeres tünetek, percepciózavarok, sőt pszichotikus tünetek is – amelyek többnyire
nem kerülnek sem felismerésre sem kezelésre.
Különböző időkben, különböző iskolákban végzett vizsgálatok, és az
egészségügyi statisztikai mutatók azt bizonyítják, hogy a gyermekeink jelentős része
segítségre szorul, de ezt a segítséget nem mindenki kapja meg. Kevés és elégtelen a
gyermekpszichiátriai ellátás. Az iskolákban nincs mentális egészségnevelés, a
pedagógusok mentális ismeretei hiányosak, magas a népesség körében a mentális
analfabétizmus. (Kalmár S, 2011. b.) Vetró Ágnes vizsgálatai alapján a magyarországi
gyermek és adolescens populáció 24,7%-a szenved valamilyen magatartás, viselkedés
vagy
más
pszichiátriai
megbetegedésben,
(Vetró,
1997)
A
dolgozó
gyermekpszichiáterek száma a KSH adatai szerint 2010-ben negyvenhét fő volt, ez
57,3%-kal kevesebb, mint 2000. évben. A Gyermekpszichiátriai Gondozók száma
33,0%-kal, a betegforgalom 29,2%-kal csökkent. Az öngyilkossági halálozás aránya
mindig magas volt, és 2007. év óta ismét növekszik. (KSH Statisztikai Évkönyvek,
2010)
Saját korábbi vizsgálataink középiskolás tanulóknál elsősorban a depressziós
tünetek jelenlétének a vizsgálatára irányultak, ezen belül a Kovács Mária által
kidolgozott CDI segítségével, 27 tünet megkérdezésével, öt depressziós tünetcsoportot
vizsgáltunk. A: Rossz hangulat. B: Társas kapcsolati zavarok. C: Nem kellő
hatékonyság, (ezen belül a kisebbrendűségi érzés, érdeklődés, motiváció hiány,
tanulási zavar, nem hatékony viselkedés, alacsony önértékelés tüneteit.) D:
Örömérzésre való képtelenség. E: Negatív önértékelés. (Kalmár, Fischer, 1999) A
legrosszabb eredményeket a C: Nem kellő hatékonyság tünetcsoportban találtuk mind a
kiskunhalasi, mind a kecskeméti vizsgálatok során, és ezt erősítette meg Kalmár
Patrícia budapesti vizsgálata is 2010-ben.(Kalmár Patrícia, 2011)
Ezek a tünetek megnehezítik a gyermekek önértékelését, amely lényegében az
iskolai teljesítmény függvénye. A számos kudarc következtében olyan önsorsrontó
folyamatok indulnak el bennük, amelyek egész életében ronthatják az esélyeiket.
(Meleg Csilla, 2006) A kamaszok többsége ebben a nehéz korszakában magára marad,
nem tudnak megfelelő viselkedést kialakítani, nem tudnak a helyzetnek megfelelően
viselkedni, csökken a teljesítményük, szereptévesztés alakulhat ki náluk. A
szereptévesztés negatív identitáshoz vezet, amit a környezete, a család, a társadalom
nem tud elviselni, és a kamaszt a közösség nem fogadja be. Ha kirekesztődik a
családból, a közösségekből, helytelen utakra téved, galerikhez, kábítószeres
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csoportokhoz csapódik és megtörik a személyiségfejlődése. Ebben az időszakban (is)
hihetetlenül fontos a pedagógus szerepe. Egy jó tanár csodákra képes, ha észreveszi a
tanuló problémáit, érzéseit, gondjait, szorongásait, testi, mentális, kulturális és spirituális
kríziseit, mert tud rajta segíteni. Ehhez rendkívül fontos a tanár magas fokú
hivatástudatán kívül a megfelelő önismerete, kellő motivációja, egészségügyi, mentális
és spirituális ismeretei, amelyek helyes útra terelhetik a gyermeket, biztosítva az
egészséges személyiségfejlődését. Szerencsére számos kitűnő pedagógus és iskola
működik az országban, ahol rendkívül magas színvonalon, a nevelést a gyermekek és
az élet szolgálatába állítják. (Uzsayné Pécsi Rita, Meleg Csilla 2001) Ebben az
életkorban, ami érdekli a serdülőt, arra odafigyel, amire koncentráltan odafigyel, az
érdekesnek fogja találni. Circulus vitiosus.Minden unalmasnak tűnik addig, ameddig az
ember nem fordít rá annyi figyelmet, amely segítségével izgalmas összetettséget fedez
fel benne. (bélyeggyűjtés, bogarak, lepkék, növények gyűjtése, sporttevékenységek,
hegymászás, sakkozás, kártyajátékok, tánc, olvasás, meditáció etc.) Ha a kellően
motivált gyermek bármire koncentrál, akkor a fizikai, szellemi, érzelmi, kulturális,
szociális és spirituális lehetőségek kimeríthetetlen tárháza tárul fel előtte, amelyben
kifejtheti képességeit, megvalósíthatja önmagát. (Csíkszentmihályi, 2010) A nevelés
fontosságát jelzi, hogy a Brüsszeli Paktum a prioritások sorrendjében második helyen
jelöli meg ‖a fiatalok lelki egészsége és lelki egészség az oktatásban‖ célt. Az egész
életre szóló lelki egészség megalapozása a korai életévekben történik. A mentális
zavarok mintegy 50%-a serdülőkorban jelentkezik először. Európában a fiatalok
körében 10-20%-ra tehető a lelki zavarban szenvedők aránya, és ez az érték magasabb
lehet a hátrányosabb helyzetű országokban és népességi csoportokban. (Brüsszeli
Paktum, 2008, Kalmár 2013) A 18 éves korig előforduló depressziós epizód élettartam
prevalenciája 18-20. Számos epidemiológiai vizsgálat igazolta, hogy a gyermekkori
depresszió gyakorisága évről évre növekszik, és a kezdete egyre korábbi életkorra
tolódik. (Pászthy, 2005)
A spiritualitás vizsgálatát azért tartottuk fontosnak, mert a valódi HIT megvédi az
embert, hozzájárul az érzelmi stabilitáshoz, az egészséges élet egyensúlyához.
Megváltoztatja az egyén viszonyulását a kudarcokhoz oly módon, hogy azok
megelőzhető, leküzdhető problémák legyenek. Hihetetlenül nagy a spiritualitás és a
vallás védő szerepe az egészség fenntartásában, megőrzésében, a betegségek
megelőzésében és gyógyításában, a szenvedés és fájdalom elviselésében. A vallási
közösségek értékes támogatást nyújtanak a fiataloknak a személyiségfejlődésben,
segíthetnek a konfliktusok és problémák megoldásában, a betegségek megelőzésében
és kezelésében. Azonosíthatják és felismerhetik a kockázati tényezőket. Bátorítják a
bizonytalan egyéneket a segítség igénybevételére. Biztosítják az egészségügyi
védőfaktorokat. Támogatást és segítséget nyújtanak a bajba jutottakon a kritikus
helyzetekben és időszakokban. A hit segít a mentális zavarok esetén a
destigmatizációban, annak a tévpercepciónak a megváltoztatásában, hogy az
öngyilkossági gondolat nem szégyellnivaló, hanem egy megoldható probléma. (Praag,
2009)
A serdülő- és fiatal felnőttkor fejlődési jellegzetességei alapján Crawford és
munkatársai (2006) négy fő pontban foglalták össze azokat a folyamatokat, amelyeken
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keresztül a vallás a fiatalok alkalmazkodási képességet növelhetik; ezek a kötődés, a
társas támogatás, a magatartási előírások és erkölcsi értékek, valamint a személyes
növekedést, átalakulást biztosító lehetőségek. (Kézdy, 2010)
Magyarországon mind a testi, mind a lelki, pszichés, mentális, mind a kulturálisszociális, de a spirituális/szellemi/vallásos nevelés is elégtelen. Számos kitűnő
pedagógus működése mellett a pedagógusok jelentős része elméleti tudással sem
rendelkezik a szellemi/spirituális téma- körökben, de a mentális problémák felismerése
és kezelése területén sem. Paksi és Smidt az értékorientációt a Melvin Cohn által
kidolgozott gyermeknevelési elvek tesztje (Hankiss–Manchin–Füstös–Szakolczai 1982;
Füstös–Szabados 1998) segítségével vizsgálták. Azt találták, hogy a pedagógusok több
mint fele nem sorolja a leginkább fontos értékek közé a függetlenséget, önállóságot, az
önfegyelmet, a határozottságot, a kemény munkát, illetve a képzelőerőt, és csak
kevesebb, mint minden ötödik pedagógus tartja értéknek az önzetlenséget, a vallásos
hitet, a takarékosságot, a türelmet, a jó magaviseletet és a lojalitást. (Paksi, Schmidt,
2006) A pedagógusok egy része nem tudja, vagy nem akarja tudni, hogy az ember
életében, a személyiség fejlődésében a hit nem csupán ‖kiegészítő elem,‖ hanem a
legfontosabb érték. A pedagógus-hivatás kulturális, szociális, mentális, spirituális
aspektusának fontos része az életben való eligazodás, az értékorientáció és az
elvárható normarendszer megtanítása a felnövekvő nemzedékkel, valamint az
egészséges személyiség kifejlődésének elősegítése és segítségnyújtás a különböző
életkorok biológiai-pszichológiai, kulturális, szociális és spirituális kríziseinek a
leküzdésében.
A spiritualitás/vallásosság, hatással van az ember fizikai- szomatikus- biológiai,
mentális – pszichés, szociális és kulturális életére. Az egyén spiritualitás nélkül elveszíti
az egyensúlyát, és csupán fizikális, pszichés, kulturális-szociális viszonyulással,
értelemmel és akarattal képtelen a világban boldogulni. A spirituális/vallásos nevelés
elengedhetetlen az egészséges felnőtt személyiség kialakulásához. Jung szerint a
LÉLEK: ‖naturaliter religiosa‖, vagyis a természeténél fogva vallásos. (Jacoby, 2013) A
vallás az embernek a legnagyobb és legerősebb értékhez fűződő kapcsolatát fejezi ki.
2. A vizsgálat indokoltsága
A hit hiánya, a nem kellő hatékonyság, a motiváció hiánya, a negatív
önértékelés, a rugalmasság és a kitartás hiánya, a negatív gondolkodás a
középiskolások körében felhívja a szülők és a pedagógusok figyelmét a magas
színvonalú nevelés fontosságára. A nevelési rendszernek kell biztosítani, hogy minden
gyermek egészséges felnőtté váljon és kifejlődjenek náluk az egészséges személyiség
jellemzői.Az utóbbi időben egyre növekvő pszichiátriai zavarok, mentális, kulturális és
spirituális analfabétizmus eredete a legtöbb esetben a kora gyermekkori nevelési
hiányosságokra és lelki sérülésekre vezethető vissza. (Kalmár, 2013) A jelenlegi
iskolarendszer számos területen segítségre szorul.Hiányosságai miatt fontos
megismerni, hogy milyen a fiatalok spirituális és mentális állapota, hogy segíteni tudjunk
rajtuk.
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3. Célkitűzés
Középiskolások körében megvizsgálni a spiritualitás és a hit jelenlétét és hiányát,
a hatékonyság és a motiváció hiányát, a negatív önértékelést, a pozitív gondolkodást,
az önbecsülést, az ÉN hatékonyságot, a kitartást, a rugalmasság hiányát, a fáradtság
előfordulását és az ingerlékenység gátlás szintjét. A vizsgálat során megkérdeztük a
tanulókat a szorongásos tüneteikről, a dohányzási. alkoholfogyasztási és pszichoaktív
szerfogyasztási szokásaikról, a reménytelenségükről és a babonás szokásaikról is, de
ezek eredményeivel a jelen előadásban nem foglalkozunk.
4. Módszertan
Önkitöltő kérdőívek segítségével on-line módszerrel vizsgálatot végeztünk a
célkitűzésben szereplő témák megvizsgálása céljából. A vizsgálat során nem
betegségeket, csupán tüneteket vizsgáltunk a tanulók válaszai alapján. A vizsgálatokat
előzetes szülői hozzájárulással, név nélkül végeztük, de a tanulóknak adtunk
lehetőséget ‖jelige‖ megadására, és aki adott jeligét, az egyéni értékelésben részesült,
amelyet az iskolák rendelkezésére bocsátottunk azzal, hogy azokat az iskola orvosa
és/vagy pszichológusa ismertesse a tanulókkal, és adja meg részükre a szükséges
segítséget. A jelenlegi közlemény eredményei ebből az adatbázisból származnak.A
vizsgálatokat hét különböző típusú középiskolában 780 tanulónál végeztük. (347
fiú+433 lány) Jeligét adott 400 tanuló (170 fiú+230 lány)Spiritualitás vizsgálatára a
‖Mindennapi Szellemi/Spirituális Tapasztalatok Skálát‖ használtuk. (Daily Spiritual
Experiences Scale) (Pauwlik, 2008. Underwood, 2002, 2012) A reménytelenség
vizsgálatára használtuk még a Beck által kidolgozott Reménytelenségi Skálát. A
depressziós tüneteket elsősorban a CDI kérdőív (‖Children‘s Depression Inventory‖,
Kovács Mária) segítségével végeztük. (Perczel, Kiss, Ajtay, 2007) A pszichológiai
immunrendszer vizsgálatát Oláh Attila által kidolgozott ‖Psychological Immun System
Inventory‖ segítségével végeztük, és az eredményeket az általa megadott standard
értékekhez hasonlítottuk. (Perczel, Kiss, Ajtay 2007)
5. Eredmények
a.) Népmozgalmi adatok
1. táblázat
A vizsgálatban résztvevő tanulók iskolánként és nemenként
iskola
fiú
lány
összes

1
50
111
161

2
28
66
94

3
27
76
103

4
89
34
123

5
51
70
121

6
102
34
136

7
0
42
42

összes
347
433
780

A vizsgálatban résztvevők között a lányok aránya magasabb volt. A tanulókat az iskolák
választották ki, a teszteket önkéntességi alapon töltötték ki.
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2. táblázat
A vizsgálatban résztvevő tanulók tanulmányi eredménye iskolánként és nemenként
jeles
jó
közepes
elégséges
elégtelen
fiú
lány
fiú
lány
fiú
lány
fiú
lány
fiú
lány
1
11
27
29
50
10
31
0
2
0
1
2
16
58
12
18
0
0
0
0
0
0
3
4
4
6
31
14
38
2
2
1
1
4
7
3
24
16
39
12
16
0
3
3
5
11
36
38
33
2
1
0
0
0
0
6
2
5
19
13
54
11
25
5
2
0
7
0
13
0
6
0
13
0
5
0
5
összes
51
146
128
157
119
106
43
14
6
10
%
14,7% 33,7% 36,9% 36,3% 34,3% 24,5% 12,4% 3,3% 1,7% 2,3%
iskola

A vizsgálatban résztvevő fiúk több mint fele, a lányok 70%-a jeles vagy kitűnő tanuló
volt, a fiúk 14,1%-a, a lányok5,6%-a elégséges vagy elégtelen.
3. táblázat
Az egészségi állapot megítélése iskolánként és nemenként
iskola
1
2
3
4
5
6
7
összes
%

kiváló
fiú
lány
23
36
15
21
9
23
26
3
27
26
26
4
0
8
126
121
36,3% 27,9%

jó
fiú
21
9
17
38
15
52
0
152
43,8%

lány
62
37
39
17
32
19
17
223
51,5%

elfogadható
fiú
lány
5
12
4
7
0
13
25
12
9
11
20
8
0
16
63
79
18,2% 18,2%

rossz
fiú
lány
1
1
0
1
1
1
0
2
0
1
4
3
0
1
6
10
1,7%
2,3%

A vizsgált tanulók mintegy 80%-a kiválónak vagy jónak ítélte meg a saját egészségi
állapotát.

673

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

4. táblázat
Jeligét megadó tanulók száma és aránya iskolánként és nemenként
1. egyházi iskola
2. állami
gimnázium
3. humán
középiskola
4. műszaki
középiskola
5. egyházi iskola
6. állami
középiskola
7. leány-iskola
összesen

fiú
47 (94,0%)
10 ( 35,7%)

lány
89 (80,2%)
30 (45,4%)

összesen
136 (84,5%)
40 (42,5%)

4 (14,8%)

16 (21,0%)

20 (19,4%

31 (34,8%)

23 (67,6%)

54 ( 43,9%)

25 ( 49,0%)
53 (52,0%)

40 (57,1%)
19 (55,9%)

65 (53,7%)
72 (52,9%)

0
170 (49,0%)

12 (30,9%)
230 (53,12%)

400 (51,3%)

A jeligét megadó hallgatók arány azt jelzi, hogy a tanulóknak mekkora az
önismereti igényük. Elgondolkoztató, hogy a jeligét megadó tanulók létszáma a jövő
egészségügyi dolgozóit is képező Humán szakközépiskola tanulói között volt a
legalacsonyabb, ők mutatták a legkisebb érdeklődést önmaguk megismerése
irányában. A középiskolák közül a legnagyobb érdeklődést az egyházi iskolák mutatták.
[Sokkal jobb volt a helyzet az egyetemisták és főiskolások körében. A Szabadkai
Magyar Tannyelvű Óvónőképző Kar hallgatói 96%-os arányban, (fiúk: 100,0%, lányok:
95,4%; a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatói 96%-ban adtak jeligét
(fiúk:95,4%, lányok: 96,1%. Dicséretes az önismereti igény ezek között a hallgatók
közt.]
b.) A spiritualitás, a hit, a lelki béke és a remény vizsgálata
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5.táblázat
A spiritualitás jelenléte és hiánya iskolánként és nemenként. (%)
iskolatípus

1. egyházi iskola
2. állami gimnázium
3. humán középiskola
4. műszaki középiskola
5. egyházi iskola
6. állami középiskola
7. leány-iskola

spiritualitás: 6-5-4 pontot
adók
fiú
lány
összese
n
52,02
55,13
54,17
34,76
40,5
38,79
33,33
24,21
26,61
12,96
18,04
14,36
45,23
61,9
54,88
24,51
19,61
23,28
21,74
21,74

spiritualitás: 1 pontot adók
fiú

lány

összesen

10,05
28,1
23,27
52,87
12,55
41,63

5,59
23,03
33,86
40,0
5,81
41,37
44,13

7,12
24,54
31,2
49,33
8,65
41,57
44,13

Jelentős különbségek találhatóak a különböző középiskolák tanulóinál a
spiritualitásuk szintjében. (14,36%-54,88%) Az egyházi fenntartású iskolákban találtuk a
legmagasabb értékeket, amelyek a többi iskola értékeinek a többszöröse. Az iskolákban
a fiataloknak különböző mértékben egyáltalán semmiféle spirituális élménye, érzése
nincs. (7,12%-49,33%)
A továbbiakban a vizsgált tíz dimenzió közül a hit, a lelki béke és a remény
jelenlétét és hiányát mutatjuk be iskolatípusonként. Összehasonlításként feltüntetjük
egy 2004. évi USA felnőtt lakosságánálkapott eredményeket. (Pauwlik, 2008)
6. táblázat
A spiritualitás néhány dimenziójának jelenléte és hiánya a különböző középiskolákban
(%)
(III. Hitből eredő erő és vigasz jelenléte és hiánya. 4. Erőt merítek a vallásomból vagy a
spiritualitásomból.5. Vigaszt találok a vallásomban vagy a spiritualitásomban. IV. Lelki
béke, harmónia jelenléte és hiánya.6. Mély belső békét, harmóniát érzek. V. Remény
jelenléte és hiánya.7. Isten segítségét kérem napi tevékenységeim közben. 8. Úgy
érzem, Isten vezet a napi tevékenységeim közben
HIT: 4-5.
jelen van
hiányzik
LELKI BÉKE: 6.
jelen van
hiányzik
REMÉNY: 7-8.
jelen van
hiányzik

1.
53,73
7,14

2.
29,26
31,38

3.
18,45
42,23

4.
7,32
62,6

5.
54,54
6,2

6.
16,17
54,78

7.
15,47
50,0

USA
63.1
19.1

49,69
4,35

45,74
7,45

37,86
12,62

13,01
43,09

52,06
7,44

23,53
30,15

9,52
40,48

34.1
14.7

54,35
8,69

33,51
29,25

17,96
32,52

11,78
52,44

54,96
10,74

19,48
43,38

28,56
41,66

41.7
19.85
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Az az eltérés, amely a hit hiánya esetében a különböző iskolák között található,
egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az iskolákban nincs egységes értékrend, és egyes
iskolákban a spiritualitás nem érték.
Jelentős különbségek találhatóak az egyes dimenziók jelenléte és hiánya között
a különböző iskolákban. Különösen aggasztó a hitetlenség és a reménytelenség.
Mindkettő szerepet játszik a tanulók önértékelésben, motivációjában és
hatékonyságában. Nagy kérdés: milyen felnőttek lesznek ezekből a gyermekekből?
A reménytelenséget vizsgáltuk a Reménytelenségi Skála segítségével is, ahol az
‘enyhe‘ (4-8 pont), a ‘magas‘ (9-14 pont) és a ‘súlyos‘ (15-20 pont) reménytelenség
jelenlétére kerestük a választ.
7. táblázat
A reménytelenség iskolánként és nemenként a Reménytelenségi Skála alapján. (%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

enyhe
32,0%
25,0%
44,4%
32,6%
25,5%
32,4%

fiú
magas
18,0%
17,9%
22,2%
49,4%
9,8%
24,5%

súlyos
2,0%
0,0%
3,7%
2,2%
0,0%
2,0%

enyhe
28,8%
22,7%
28,9
38,2
35,7%
14,7%
31,0%

lány
magas
16,2%
1,5%
5,3%
41,2%
8,6%
17,6%
26,2%

súlyos
4,5%
0,0%
2,6%
0,0%
1,4%
8,8%
4,8%

A Reménytelenségi Skála 2,3,9,11,12,16,17,20 tétele motivációs faktor, a
motiváció hiányát jelzi, az 1,5,6,13,15,19 affektív faktort, a jövővel kapcsolatos
érzéseket jelzi, a 4,7,8,10,14,18 kognitív faktor, a jövővel kapcsolatos elvárásokat jelzi.
A motiváció hiánya jelentősen fokozza a reménytelenséget, amely valójában spirituális
tényező.
Érdemes elgondolkozni azon a tényen, hogy a 9 <feletti pontszámok, a magas és a
súlyos
reménytelenség
hajlamosító
tényező
az
öngyilkos
magatartás
kialakulásában.Kevesen tudják, hogy Magyarországon a 14-25 éves korcsoportban az
öngyilkosság okozta halálozás 21,1%-os, ebben a korcsoportban ez a vezető halálok.
(férfiaknál 25,4%; nőknél: 11,6%)
c.) Hatékonyság, motiváció, negatív önértékelés, alkalmazkodási zavar és
fáradékonyság
A hatékonyság vizsgálatára a CDI kérdőívet használtuk, a kérdőíven az egy
pontot jelölőket az enyhe-közepes csoportba soroltuk, a két pontot jelölőket a súlyos
csoportba. A tünetcsoporthoz a 3. (kisebbrendűségi érzés) 15. (érdeklődési hiány,
motiváció hiány, indítékszegénység, iskolai nehézségek) 23. (tanulási zavar) 24. (nem
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hatékony viselkedés) tételek tartoznak. A 780 tanuló (347 fiú, 433 lány) között az alábbi
%-os előfordulásokat találtuk.
8. táblázat
Hatékonyság hiánya, kisebbrendűségi érzés, motiváció, érdeklődés hiánya, tanulási
zavar, nem hatékony viselkedés előfordulása középiskolásoknál nemenként
fiú
C: Hatékonyság hiánya
3. kisebbrendűségi érzés
15. motiváció hiánya
23. tanulási zavar
24.
nem
hatékony
viselkedés,
alacsony önértékelés

közepes
47,77%
49,86%
42,65%
42,01%
56,48%

lány
súlyos
14,99%
2,59%
29,39%
15,27%
12,68%

közepes
45,21%
64,43%
36,03%
38,57%
41,8%

súlyos
13,57%
3,46%
21,94%
16,4%
12,47%

9. táblázat
Negatív önértékelés, önbizalom hiány, öngyűlölet, öngyilkossági gondolatok és
szándék, negatív önértékelés, negatív testkép és szeretethiány előfordulása
középiskolásoknál nemenként
fiú
E: Negatív önértékelés
2. önbizalom hiánya
7. öngyűlölet
9. öngyilkossági gondolat
14. negatív önértékelés
25. szeretet hiány

közepes
29,86%
46,4%
18,73%
26,51%
35,16%
22,48%

lány
súlyos
4,9%
4,61%
4,32%
4,61%
4,03%
6,92%

közepes
37,01%
57,51%
30,72%
33,49%
50,35%
13,39%

súlyos
5,63%
6,24%
4,16%
4,85%
10,39%
2,54%

Az öngyilkossági gondolat előfordulására érdemes jobban odafigyelni, ugyanis a
korcsoporton belüli halálozásnál, - mint azt a reménytelenség tüneteinél említettük –
Magyarországon ez a vezető halálok. A korcsoporton belüli halálozás több mint
egyötöde öngyilkosság. Volt olyan középiskola, ahol a választ adó tanulók 14,3%-a azt
a választ adta: ‖Legszívesebben megölném magam.‖ Egy iskola volt, ahol egyetlen
tanuló sem adta ezt a választ, a többi iskolában a válaszadók aránya 0,74-3,73% között
mozgott.
10. táblázat
CDI, rossz hangulat, depresszió, szorongás, önvád, sírás, ingerlékenység,
döntésképtelenség és a társas kapcsolatok zavarának előfordulása középiskolásoknál
nemenként
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fiú
CDI: Összesen
A: Rossz hangulat
1. depressziós hangulat
6. szorongás
8. önvád
10. sírás
11. ingerlékenység
13. döntésképtelenség
B:
Társas
kapcsolati
zavarok

közepes
33,24%
30,74%
25,65%
3,52%
37,75%
12,97%
36,89%
36,02%
28,1%

lány
súlyos
7,73%
7,01%
2,3%
7,49%
8,64%
4,03%
10,95%
8,64%
4,97%

közepes
35,56%
42,8%
46,19%
39,26%
51,5%
28,64%
35,8%
55,43%
24,19%

súlyos
6,26%
4,2%
1,63%
5,54%
4,85%
2,31%
8,08%
2,77%
2,19%

11. táblázat
Örömérzésre való képtelenség, anhedonia és a fáradékonyság előfordulása
középiskolásoknál nemenként
fiú
D: Örömérzésre való képtelenség
4. anhedonia
17. fáradékonyság

közepes
29,76%
30,84%
51,23%

súlyos
6,78%
2,59%
10,66%

lány
közepes
súlyos
29,77%
5,69%
24,71%
1,39%
56,58%
14,55%

A magas értékek a vizsgált tünetek és tünetcsoportok esetében a probléma
súlyosságát jelzik. Ezeknél a tanulóknál a születéstől a serdülőkorig tartó úton számos
súlyos hiba történt, ami megakadályozta az egészséges személyiségfejlődésüket.
Kialakultak náluk,enyhébb és súlyosabb formában különböző pszichopatológiai tünetek.
Fontosabbak:a hatékonyság hiánya, a motiváció hiánya, a döntésképtelenség, a
tanulási zavar. A rossz hangulat, a szorongás, ingerlékenység, a reménytelenség, a
negatív önértékelés, a kisebbrendűségi érzés, önbizalom hiánya, öngyűlölet, önvád,
öngyilkossági gondolatok, szeretethiány, az örömérzésre való képtelenség, a
fáradékonyság, viselkedési zavarok. A vizsgálat során pszichotikus tünetek jelenlétét
nem vizsgáltuk.
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12. táblázat
Pozitív gondolkodás, önbecsülés, rugalmasság, ÉN hatékonyság, kitartás és
ingerlékenység gátlás iskolánként és nemenként. (Oláh A: Pszichológiai
Immunrendszer Vizsgáló Kérdőív;Perczel, Kiss, Ajtay, 2007) [Az iskolák: 1. egyházi
gimn. 2. állami gimn.3. humán középiskola, 4. műszaki középiskola, 5. egyházi
gimnázium, 6. állami középiskola, 7. leányiskola.]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pozitív
gondolkodá
s
férfi nő
95,4 96,4
97,4 103,5
88,6 99,9
86,2 88,0
92,6 98,3
88,9 89,6
87,3

önbecsülés

rugalmass
ág

férfi
106,1
110,3
100,7
98,1
100,7
98,4

férfi
95,3
91,9
86,0
94,5
87,1
84,6

nő
95,4
99,6
98,2
96,7
92,8
86,7
87,0

nő
87,4
90,1
87,1
90,1
88,6
84,6
78,7

ÉN
hatékonys
ág
férfi nő
88,2 93,6
90,3 91,1
90,1 85,9
80,8 78,4
86,4 84,3
82,7 85,6
82,9

kitartás
férfi
68,1
66,4
68,6
65,2
66,3
64,8

nő
69,5
66,0
64,6
67,0
67,7
67,5
61,4

ingerléken
ys. gátlás
férfi
82,9
82,4
81,5
80,5
82,8
76,5

nő
83,0
77,2
78,6
75,5
85,7
78,7
81,2

A pszichológiai immunrendszer eredményei különböző mértékben, de minden
vizsgált iskolában alacsonyabb szintűnek bizonyultak a tanulók válaszai alapján. A
legrosszabb volt a helyzet a kitartás, az ingerlékenység gátlás, az ÉN hatékonyság és a
rugalmasság területén.
6. Megbeszélés
Az eredmények felhívják a figyelmet a helyzet súlyosságára, a tanulóknál
előforduló hiányos spiritualitásra, a nagyszámú pszichopatológiai tünetekre, és a
pedagógusképzés fontosságára. Érdemes lenne a közeljövőben vizsgálatot végezni a
pszichoszomatikus tünetek és a pszichotikus tünetek jelenlétének a megállapítására is,
amelyek szintén nagy számban fordulnak elő a fiatalok közt, és ezek is csökkenthetik a
tanulók hatékonyságát és motivációját.A pszichoszomatikus tünetek előfordulási
gyakorisága 891 tanulónál történt 14 tünet vizsgálata alapján 2,1-41,5% között volt, és
ezeket a tüneteket az ott dolgozó pedagógusok 23,3-50,8%-a nem tudta
kezelni.(Volentics, 2005) A pszichotikus tünetek prevalenciája a serdülők közt 7,5%.
(Keleher és mtsai, 2013) Minden szülő joggal feltételezi, hogy amikor a gyermekét egy
diplomás tanárra bízza, akkor az rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amelyekkel
képes a gyermekkel szakszerűen bánni.Ismeri a gyermek fejlődési szakaszának
megfelelő krízishelyzeteket, képes azok kezelésére, képes felismeri a gyermekeknél
jelentkező testi és lelki tüneteket, tudja azok jelentkezésekor mi a teendő. Ez sajnos
Magyarországon nem mindig igaz.Ma a képzésük során a tanárokat nem készítik fel
ezekre az ismeretekre, és azokat a későbbiekben a továbbképzések során sem szerzik
meg. A mentálisan sérült, önmagát nem ismerő, saját problémáit kezelni képtelen
pedagógustól nem várható, hogy lelkileg egészséges gyerekeket neveljen. Megtaníthat
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különböző technikákat, azonban ő, mint mintaadó személy akaratlanul is mást közvetít.
A gyermekek sokkal kevésbé reagálnak arra, hogy mit mondanak a felnőttek, mint az
őket körülvevő légkör finom rezdüléseire. Ezekhez alkalmazkodnak öntudatlanul, és
bennük kompenzáló jellegű korrelációk jönnek létre, amelyek reakciók a szülői és az
iskolai környezetre. (Kalmár, 2011. c.) Az önmaga megismerésében nem jártas
pedagógus tanítványainak sem tud segíteni énképük helyes formálásában.
Következtetések
Az eredményekből megállapítható, hogy a vizsgált tanulók spirituális és mentális
állapota, hangulata, örömérzésre való képessége, társas kapcsolatai, pozitív
gondolkodása, hatékonysága, motivációja, önértékelése, rugalmassága, kitartása,
ingerlékenység gátlása számos hiányosságot tartalmaz. Ezek a hiányosságok nemcsak
a
gyermekek
figyelmét
és
motivációját
rontják,
hanem
gátolják
a
személyiségfejlődésüket, az egészséges felnőtté válásukat, és a károsodások a
későbbi pszichiátriai zavarok melegágya. Nem szabad elfelejteni, hogy az egészség
nem csupán a betegség és a fogyatékosság hiánya, hanem a teljes testi, pszichésmentális, kulturális-szociális és spirituális jól-lét állapota, amely ma Magyarországon
egyre kevesebbeknek adatik meg. Mindezek felhívják a figyelmet a pedagógus
munkájának a rendkívüli fontosságára. Ezen hiányosságok kiküszöbölésében egy jó
pedagógus csodákra képes.
A vizsgálat eredményei számos területen hasznosíthatóak. A vizsgálatban
résztvevő iskolák képet kaptak a tanulóik pszichés, mentális, szellemi/spirituális
állapotáról, amely hasznos lehet a nevelés során. A jeligét megadó fiatalok az egyéni
értékelésüket az iskolaorvossal/pszichológussal, a szüleikkel, az osztályfőnökkel és
tanáraikkal megbeszélve jelentősen hozzájárulhatnak a szüleikkel és a tanáraikkal való
kapcsolataik jobbításához. Az eredmények segítséget nyújthatnak a pedagógus
képzésben és továbbképzésben egyaránt.
Minden ország jövője a pedagógusok kezében van, rajtuk múlik, hogy a rájuk
bízott gyermekek néhány év múlva egy rendezett, virágzó, boldog ország polgárai
lesznek, vagy mentálisan, kulturálisan és spirituálisananalfabéták, betegek, akik csak
vegetálnak egy rendetlen, anómiás társadalomban. Tudomásul kell venni, hogy a
szülők többsége nem képzett pedagógus, nincs felkészítve a gyermekei nevelésére, a
nevelésben nagymértékben segítségreszorul. A hibákat nem a külső környezetben, a
szülőkben, a gyermekekben, a pedagógus társakban, az igazgatóban, az iskola
fenntartójában, hanem önmagunkban kell keresni, és megtalálni. Az aktuális helyzet
adta lehetőségeket kell hatékonyabban kihasználni a saját lelkünkben meglévő stabil
értékrend alapján. A sötétben nem a fény hiánya miatt kell siránkozni, hanem mécsest
kell gyújtani. A jajveszékelést fel kell váltani az alázatnak és a kreativitásnak, és
törekedni kell a munkába való tökéletes belefeledkezésre, a boldogságra, mert csak
boldog pedagógus tud boldog gyermekeket nevelni. Aki nem szeretettel és teljes
odaadással munkálkodik, aki nem tud áhítattal belefeledkezni a nevelési folyamatba, aki
nem hiszi, hogy ebben a munkában eredményes lesz, nem alkalmas pedagógusnak, és
kérjen segítséget, tanuljon, vagy változtasson állást, vagy még jobb, ‖ha kimegy a
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templomkertbe alamizsnát kérni azoktól, akik örömmel munkálkodnak.‖ (Kahlil Gibran
43.o.) Ha mi magunk egészségesek vagyunk, van elég tudásunk, hitünk és reményünk,
szívünk szeretetre képes, akkor biztos győzhetünk!
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Brüsszeli Paktum 2008. European Pact for Mental Health and Well-being,
Brussels 12-13, June, 2008.
Csíkszentmihályi Mihály 2010. Az öröm művészete. Budapest: Nyitott
Könyvműhely
Gibran Kahlil (2003) A Próféta. Budapest: Édevíz Kiadó, 79.o,
Hankiss Elemér 2006. Félelmek és szimbólumok. Budapest: Osiris Kiadó
http://data.euro.who.int/hfadb(lekérdezés: 2013.08.03.)
Jacoby Mario 2013. Individuation and Narcissism: The Psychology of Self in
Jung and Kohut. Chapter six. New York:Routledge.
Kalmár Patrícia 2011. Depressziós tünetek előfordulása adolescens korú
fiataloknál Budapesten a XIV. kerületben. Egészségfejlesztés, 2011. LII.
évfolyam 5-6 szám. 12-16.o.
Kalmár Sándor Fischer László 1999. Depressive Symptoms of Adolescents in
Bács Kiskun County – Hungary. (poster) XIth World Congress of Psychiatry,
Hamburg, Germany. 6-11 August, 1999.
Kalmár Sándor 2011. a.) The relationship between education and mental health
in adolescents in Hungary. Psihiatru.Ro. Anul VI. Nr. 27. 4/2011. pp. 6-16.
Kalmár Sándor 2011. b.) About mental illiteracy: deficits of mental health
promotion
and
primordial
prevention
in
psychiatry.
www.internetandpsychiatry.com
Kalmár Sándor 2011. c. A nevelés és a mentális egészség. Üzenet a MA és a
HOLNAP pedagógusainak. (Kézirat)
Kalmár Sándor 2013. The possibilities of suicide prevention in adolescents. A
holistic approach to protective and risk factors. Neuropsychopharmacologia
Hungarica 15(1): 27-39.
Kelleher Ian, Corcoran Paul, Keeley Helen, Wigman Johanna T.W, Devlin Nina,
Ramsay Hugh, Wasserman Camilla, Carli Vladimir, Sarchiapone Marco, Hoven
Christina, Wasserman Danuta, Cannon Mary 2013. Psychotic Symptoms and
Population Risk for Suicide Attempt. A Prospective Cohort Study. JAMA
Psychiatry. 2013;():-. doi:10.1001/jamapsychiatry.2013.140.Published online
July 17, 2013
Kézdy Anikó 2010 Fejlődési krízisek késő serdülő- és fiatal felnőttkorban. A
vallásosság jellegzetességei és összefüggései a lelki egészséggel középiskolás
és egyetemista mintában. Doktori értekezés.
Meleg Csilla 2001. ‖Egészség‖. Lelki egészségvédelem és iskolafejlesztés) Pécs:
Tudományegyetem
Meleg Csilla 2006. Az iskola időarcai. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó

681

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference















MTTK
Subotica, 2013.

Paksi Borbála-Schmidt Andrea 2006. Pedagógusok mentálhigiénés állapota. Új
Pedagógiai Szemle. 2006.6.
Pászthy Bea 2005. Depresszió gyermek és serdülőkorban. Fejlesztő Pedagógia,
16. évfolyam 5-6. szám, 12-15.
Pauwlik
Zsuzsa
Orsika
2008.
Szubjektív
értékkategóriák
és
vallásosság/spiritualitás mint a mentális egészség meghatározó faktorai főiskolai
hallgatóknál. Doktori Értekezés. Debrecen
Perczel Forintos Dóra-Kiss Zsófia-Ajtay Gyöngyi 2007. Kérdőívek, becslőskálák
a klinikai pszichológiában. Budapest: Országos Pszichiátriai és Neurológiai
Intézet.63.o. 184-187.o. 130-137.o.
Révész György 2007. Személyiség, társadalom, kultúra – a pszichoszociális
fejlődés erkson-i koncepciója. In: Gyöngyösiné Kiss E. – Oláh Attila (szerk.)
Vázlatok a személyiségről. A személyiség lélektan alapvető irányzatainak
tükrében. Budapest: Új Mandátum, 224-243.
Underwood Lynn G. Teresi J.A. (2002) The Daily Spiritual Experience Scale:
Development, Theoretical Description, Reliability, Exploratory Factor Analysis,
and Preliminary Construct Validity Using Health Related Data. Ann Behav Med,
24(1): 22-33.
Underwood L. G. 2012. Using the Daily Spiritual Experience Scale to Improve
Patient Care. ‖Personality and Spirituality‖. Normal and pathological personality
between biological and spiritual dimension. Marosvásárhely. 30 May-2 June,
2012.
Uzsalyné Pécsi Rita: A nevelés az élet szolgálata. DVD
Vetró Á. (1997) Iskoláskorú gyermekek viselkedési problémáinak epidemiológiai
vizsgálata Szegeden. Psyciatria Hungarica 12 (2): 193-200. Vetró 1997 193-200
Volentics Anna 2005. A depresszió előtünetei gyermek és serdülőkorban.
Fejlesztő Pedagógia, 16. évfolyam 5-6. szám, 9-11.

682

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

NaĊ Olajoš Aleksandar: MOTIVACIONI ASPEKT UKLJUĈIVANJA RODITELJA U
NASTAVNE I VANNASTAVNE AKTIVNOSTI
SUBOTICA, SRBIJA
aleksandar@gmail.com
Saţetak
Ukljuĉivanje roditelja u razliĉite aspekte školskog ţivota predstavlja vaţan segment
vaspitno-obrazovnog procesa i u neposrednoj je vezi sa motivacijom i kvalitetom tog
procesa. Saradnja roditelja i uĉitelja predstavlja vaţan preduslov za podsticanje razvoja
deteta, budući da je dobrobit deteta centralni interes, kako porodice tako i škole.
Ukljuĉivanje roditelja moţe da ima razliĉite vidove, preko obiĉnog informativnog
razgovora, konsultovanja roditelja, pa sve do aktivnog i pasivnog, uĉešća roditelja u
nastavnom procesu. U radu su prezentovane mogućnosti ukljuĉivanja roditelja u
razliĉite vidove nastavnih i vannastavnih aktivnosti. U tom smislu izveden je zakljuĉak
da vaspitno-obrazovne aktivnosti koje su kreirane u saradnji sa roditeljima mogu da
deluju motivaciono, kako za uĉenike tako i za uĉitelje.
Kljuĉne reĉi: uĉitelj, roditelji, uĉenik, nastavne aktivnosti, vannastavne aktivnosti,
saradnja, motivacija.
MOTIVATIONAL ASPECTS PARENTAL INVOLVEMENT IN TEACHING AND EXTRA
CURRICULAR ACTIVITIES
Abstract
Involving parents in various aspects of school life is important part of the
educational process and is directly related to the motivation and quality of that process.
Cooperation between parents and teachers are important precondition for stimulating
the development the child, since the child's welfare centre of interest, such as family
and school. Parental involvement can take various forms, through regular informative
conversation, consulting parents, to the active and passive participation of parents in
the educational process. The paper presents the possibility of involvement of parents in
various aspects of teaching and extracurricular activities. In this sense, the conclusion is
that educational activities that are designed in cooperation with the parents can work
motivation, both for students and for teachers.
Keywords: teacher, parent, student, teaching, extracurricular activities, cooperation,
motivation
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Uvodna razmatranja
Ukljuĉivanje roditelja u nastavne i vannastavne aktivnosti pruţa višestruke koristi
u obrazovanju i razvoju uĉenika. Pojam roditeljstva relativno je jasno determinisan, a
njegovo suštinsko svojstvo jeste ljubav koja se temelji na uzajamnoj ljubavi roditelja „i
na meĊusobnoj ljubavi roditelja i dece‖ (Zuković, 2005: 24). Roditeljstvo je pojam koji se
odnosi na ĉitav niz procesa koji se sastoje od zadataka, uloga, pravila, komunikacije i
meĊuljudskih odnosa koje odrasli ostvaruju sa svojim detetom. Od roditelja se oĉekuje
hrabrenje i voĊenje kroz razvoj u svoj njegovoj sloţenosti - kognitivni, fiziĉki, socijalni,
emocionalni, moralni, seksualni, duhovni, kulturni i obrazovni (Arendell, 1997), a pored
razvoja od roditelja se oĉekuje negovanje unutrašnje i spoljašnje motivacije kao i
angaţovanje u školi.
Motivacija za uĉenjem je stanje kada osoba, odnosno uĉenik ima motiv da nešto
uĉi i nauĉi. U nastavi ako se obezbede povoljni uslovi, podsticajna sredina i prisustvo
roditelja, kod uĉenika se postiţe visoki stepen motivacije.
Motivacija je jedna od najznaĉajnijih tema koja zahvata sve segmente u
savremenom društvu. Ona predstavlja pokretaĉku snagu i nagon koji podstiĉe uĉenika
na akciju i delovanje. Motivacija se moţe definisati kao „proces pokretanja,
usmeravanja i odrţavanja ljudskog ponašanja ka odreĊenom cilju‖ (IvancevichKonopaske-Matteson, 2005: 137). Osnovni proces motivacije bazira se na potrebama,
pokretu i nagradi. Potreba predstavlja stanje nedostatka ili psihološkog odnosno
fiziološkog debalansa, pokret predstavlja akciju koju ĉovek preuzima da bi otklonio
nedostatak, a nagrada predstavlja postizanje onoga ĉime se nedostatak moţe otkloniti.
Za nastavni proces je od izuzetne vaţnosti neprestano podizanje motivacije kod
uĉenika. Produktivnost uĉenika zavisi od stepena motivacije, što su uĉenici motivisaniji
nastavni rad je uspešniji i kvalitetniji. Od stepena motivisanosti zavisi koliko će se
uĉenici angaţovati na obradi nastavnog gradiva, kolika će im biti ţelja da nešto nauĉe,
otkriju, sagledaju iz nekog drugog aspekta i razviju svoje sposobnosti.
U obrazovnom procesu motivacija je ono što dovodi do uĉenja i determinisana je
pravcem, intenzitetom i postojanošću (Baker-Wigfield, 1999). Ovako shvaćena,
motivacija mora imati jasno odreĊen smer, odnosno pravac kojim se usmereno postiţe
neki cilj, koliĉinu napora koju uĉenik mora da uloţi da bi zadovoljio svoje potrebe. U
koliko je intenzitet veći, u toliko će i uĉenik ulagati više napora u ostvarivanju svojih
zadataka. Najzad, postojanost motivacije pokazuje vreme ulaganja odreĊenog nivoa
napora u odreĊenom pravcu. Savremena nastava insistira na što većem angaţovanju i
ukljuĉivanju uĉenika i roditelja u realizaciji nastavnog procesa i vananstavnih aktivnosti.
U integrativnoj nastavi, zasnovanoj na principima korelacije i integracije, osigurava se
visoki stepen motivisanosti uĉenika.
U pedagoškoj literaturi razlikuje se unutrašnja i spoljašnja motivacija u nastavi.
Unutrašnju motivaciju Desajeva definiše kao „aktivnosti za koje ne postoji oĉigledna
nagrada osim aktivnosti po sebi. Ljudi se bave aktivnostima za svoj vlastiti raĉun, a ne
zbog toga što one vode spoljašnjoj nagradi. Cilj aktivnosti je u njima samima pre nego
što su one sredstvo za postizanje cilja‖ (prema Suzić, 1995). Neki autori pojam
unutrašnje motivacije oznaĉavaju terminom primarna motivacija koja podrazumeva
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„zainteresovanost za samu aktivnost zbog same aktivnosti‖ (Ryan and Deci, 2000: 58).
U nastavnom procesu ona predstavlja zainteresovanost uĉenika za samu aktivnost i
nastavnu temu, uĉenik motivisan na ovaj naĉin nastoji da otkrije i sazna više. Spoljašnja
motivacija predstavlja rezultat nametnutih aktivnosti gde je uĉenikovo ponašanje
usmeravano nagradama i kaznama.
Savremena pedagoška istraţivanja istiĉu da uĉešće roditelja u nastavnim
aktivnostima postiţe pozitivne efekte na polju motivisanosti uĉenika i postizanju boljeg
uspeha (Dempsey-Sandler, 1997), napori da se poboljšaju rezultati uĉenika su efikasniji
ako su roditelji aktivno ukljuĉeni u sve segmente vaspitno-obrazovnog rada (Henderson
-Berla, 1994). Istraţivanja (Paulson, 1994; Steinberg et al., 1992; Trusty, 1996) istiĉu da
roditeljska kontrola pozitivno deluje na motiv postignuća srednjoškolaca. Ova
istraţivanja istiĉu potreba saradnje roditelja i škole, odnosno zauzimanje aktivne uloge
roditelja u vaspitanju i obrazovanju dece izvan porodice. Veliki broj autora (Farkas,
1990; Mortimore et al., 1988; Macbeth, 1988; Janković, 2008; Daniel, 2011; Jeynes,
2005.; Kainz i Aikens, 2007) istiĉe pozitivnu korelaciju izmeĊu postignutog uspeha
uĉenika i aktivnog uĉešća roditelja u školskom ţivotu i radu. Farkaš (Farkas, 1990) u
svom radu ispitujući stavove uĉitelje dolazi do zakljuĉka da se školski uspeh etniĉkomanjinske grupe uĉenika u školi poboljšava kada su roditelji aktivno ukljuĉeni u školski
ţivot. Martimor (Mortimore et al., 1988) ukazuje na ĉinjenicu da uĉenici ostvaruju bolji
uspeh u osnovnoj školi u kojoj roditelji mogu pomoći uĉitelju u uĉionici ili uraditi neke
pomoćne poslove u školi. Istiĉe vaţnost kontinuiranih roditeljskih sastanaka i
mogućnost da u svakom momentu roditelj moţe posetiti uĉitelja, nastojeći da ukaţe da
škola treba da obezbedi raznolikost dogaĊaja za roditelje. Makbet (Macbeth, 1988)
zastupajući ideju roditeljskog uĉešća u obrazovanju istiĉe vaţnost da roditelji moraju biti
svesni svoje odgovornosti za obrazovanje svoje dece. Ukljuĉenost roditelja u školski
ţivot deteta doprinosi njihovoj obaveštenosti o obrazovnom i socijalnom napretku
deteta, kao i o teškoćama sa kojima se dete, odnosno uĉenik suoĉava u školi.
Istraţivanje koje je obavljeno u Republici Srbiji ( Maljković et al., 2009) pokazuje
spremnost većine ispitanih direktora škola za ukljuĉivanje roditelja u ţivot škole i njihovu
otvorenost za saradnju. Analiza podatak uglavnom je bila usmerena na pripremu
deskriptivne analize, koja bi struĉnjake i kreatore politika obavestila o tome kako se
roditelji mogu u većoj meri ukljuĉiti u ţivot škola. Navedena istraţivanja dovode do
konstatacije da ukljuĉivanjem roditelja u ţivot škole podiţe se kvalitet obrazovanja I
stepen motivacije kod uĉenika.
Saradnja uĉitelja i roditelja
Roditelji i uĉitelji treba da uspostave partnersku komunikaciju jer je ona imperativ
u ostvarivanju zajedniĉkog cilja. Savremena škola nastoji da uvaţi ĉinjenicu da su
roditelji prvi i najznaĉajniji faktor vaspitanja i obrazovanja. Saradnja sa roditeljima deo je
strateškog plana svake škole, a njen osnovni reprezent u razrednoj nastavi je uĉitelj.
Komunikacija je osnov meĊuljudskih odnosa, pa i odnosa na relaciji roditelj i
uĉitelj. Vaţnost saradnje i partnerstva izmeĊu roditelja i uĉitelja u školi dokazuju mnoga
teorijska i empirijska istraţivanja (Sheridan, Kratochwill, 2007; Epstein, 2001; Weiss, et
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al., 2005; Janković, 2008). Kod autora (Sheridan, Kratochwill 2007) uoĉavamo dve
relacijske orijentacije, tradicionalni i partnerski odnos roditelja i uĉitelja. Tradicionalna
orijentacija pretpostavlja odnos u kome roditelji prepuštaju odgovornost za obrazovanje
dece školi. U ovom modelu naglašena je uloga škole gde uĉitelj inicira komunikaciju sa
roditeljima. Ova komunikacija je jednosmerna i najĉešće je orijentisana na pojedine
probleme. Partnerski model naglašava vaţnost saradnje porodice, odnosno roditelja i
uĉitelja stavljajući akcenat na zajedniĉki doprinos deĉijem postignuću. U ovom modelu
komunikacija je dvosmerna i ĉesto je zasnovana na meĊusobnom uvaţavanju stavova i
mišljenja kako roditelja tako i uĉitelja. I Epstein (Epstein 2001) istiĉe vaţnost partnerskih
odnosa izmeĊu roditelja i uĉitelja u obrazovanju i socijalizaciji dece, poštujući
kulturološke razlike meĊu decom i porodicama.
Janković (2008) razmatra oblike saradnje roditelja i uĉitelja u ţivotu škole, istiĉući
da u našoj nastavnoj praksi najĉešći oblik saradnje je roditeljski sastanak. Roditeljski
sastanci (grupni, odeljenski, razredni ili opšte školski) pogodni su jer omogućavaju
„razmenu mišljenja i iskustava na širem planu, kao i kada treba pozvati struĉno lice
poput pedagoga, psihologa, lekara, defektologa‖ (Janković, 2008: 40). MeĊutim, u
nastavnoj praksi roditeljski sastanak se „svodi na informisanje o ocenama i izostancima,
te analizu disciplinskih problema‖ (Suzić, 2003: 26). Pored roditeljskih sastanaka uĉitelji
mogu obaviti i individualne razgovore sa roditeljima ili organizovati zajedniĉke akcije i
projekte. Ostali vidovi saradnje odnose se na dopisivanje, telefonski kontakt ili slanje
poruka po uĉeniku. Razvojem savremene tehnologije sve veća paţnja se poklanja
upotrebi raĉunara i Interneta, pa se saradnja uĉitelja i roditelja moţe realizovati i
pomoću elektronske pošte ili putem školske internet stranice gde roditelj moţe doći do
odreĊenih informacija, a moţe da vidi i ocene svog deteta uvidom u elektronski dnevnik.
Uvidom u dosadašnju praksu primećuju se slabosti u saradnji uĉitelja i roditelja,
Janković (2008) istiĉe da roditelji nisu dovoljno ukljuĉeni u realizaciju programskih
sadrţaja u razrednoj nastavi. Uĉitelj u svom radu ne sme dopustiti da saradnja sa
roditeljima bude formalna, oficijelna, sluţbena, hladna i zvaniĉna. Takav odnos ne
pokazuje tendenciju partnerskog rada. Roditelj koji je obiĉan prolaznik u obrazovanju
svog deteta i koji dolazi u školu samo da se informiše o njegovim ocenama i
eventualnim prekršajima treba da postane aktivan saradnik u ostvarivanju vaspitnoobrazovnog rada. Prava saradnja je kada roditelji dolaze u većem broju da se druţe,
uĉe, budu kreativni zajedno sa svojom decom, drugim roditeljima i uĉiteljima i
nastavnicima.
Ukljuĉivanje roditelja u nastavne aktivnosti
Mnogi autori ukljuĉivanje ili angaţovanje roditelja u ţivot škole razliĉito definišu.
Terminom ukljuĉenost roditelja u školu podrazumeva se stepen komunikacije roditelja
sa uĉiteljem (nastavnikom) o deci, odnosno uĉenicima (Epstein, 1991; Miedel,
Reynolds, 1999), interakcija roditelja i dece oko izrade domaćih zadataka (Clark, 1993;
Cooper, Lindsay, & Nye, 2000), aktivno uĉešće roditelja u školskim aktivnostima (Mapp,
1999; Stevenson, Baker, 1987), poštovanje roditeljskih pravila nametnutih u kući koja
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utiĉu na obrazovanje (Keith, et al.,1986) i razvijanju podrške kućnom vaspitanju
(Desforges, Abouchaar, 2003).
Savremene didaktiĉke i metodiĉke discipline preporuĉuju šire pristupe koji
podrazumevaju funkcionalno povezivanje sliĉnih sadrţaja iz razliĉitih oblasti u
jedinstvene logiĉke celine oko jednog problema ili teme. Na taj naĉin se teme ili
problemi mogu višestruko rasvetljavati i istraţivati. Ovakve, integrativne teme se mogu
realizovati u okviru jednog predmeta ili interdisciplinarno u timskom radu uĉenika,
uĉitelja i roditelja. Za realizaciju ovakvih tema potrebna je drugaĉija fleksibilnija
organizacija oblika rada u školi odnosno drugaĉije planiranje i programiranje nastave.
Neophodno je uz „analitiĉko, ukljuĉiti i tematsko planiranje i osmisliti i druga mesta za
izvoĊenje nastave osim uĉionice‖ (Petrovaĉki 2008:170), kao što su: biblioteke, muzeji,
pozorišta, manastiri, galerije i parkovi uz aktivno uĉešće roditelja u realizaciji.
Razrednu nastavu karakterišu celovitost gradiva i sama suština nastave da
većinu predmeta realizuje uĉitelj. Uloga uĉitelja je veoma bitna jer ona predaje većinu
nastavnih predmeta u toku prve ĉetiri godine osnovnoškolskog sistema. Uĉitelj, kao
prva struĉna osoba, u lancu obrazovanja, sistematiĉno izgraĊuje znanja, umeća i
stavove kod uĉenika. Rad uĉitelja zasniva se na propisanom planu i programu
Ministarstva prosvete koji se donosi na godišnjem nivou. Naravno, uĉitelji mogu svoj
nastavni program prilagoĊavati potrebama svojih uĉenika.
U razrednoj nastavi gradivo se po prirodi stvari u većoj meri prepliće, jer predmeti
koji se prouĉavaju zbog uzrasta uĉenika ne prate strogu nauĉnu podlogu. Uĉiteljima je
ostavljena mogućnost da u većoj ili manjoj meri, u zavisnosti od svog umeća koreliraju
sadrţaje razliĉitih predmeta i oblasti. Korelacijsko-integracijski sistem zahteva
kvalitetnog uĉitelja koji dobro poznaje savremene metodiĉke tendencije i zna kako će ih
primeniti u svojoj nastavnoj praksi. Primena korelacijsko-integracijskog didaktiĉkog
sistema zahteva od uĉitelja veliku inventivnost i struĉnost. Ovaj sistem treba da
doprinese boljem razumevanju i postupnom shvatanju pojedinih sadrţaja.
Uĉitelj postaje kreator i organizator, osmišljava situacije za uĉenje, stvara prilike
za uĉenje i vodi uĉenika kroz aktivnost uĉenja. Uĉitelj vodi raĉuna o tome šta će uĉenik
kroz nastavu saznati, ali i koje sposobnosti, veštine i osobine uĉenika kroz nastavu
treba da razvija. Obzirom da savremena nastava uĉenje definiše kao obostranu
aktivnost, ona postaje podrška izmeĊu uĉenika i uĉitelja na sadrţaju koji se uĉi.
Nove teme u nastavnim programima nude mogućnosti za nove, kreativnije oblike
uĉenja i istraţivanja. Stoga odreĊene nastavne jedinice moguće je realizovati u saradnji
uĉitelja i roditelja. Uĉestvovanje roditelja kao pomagaĉa u razredu omogućuje uĉiteljima
da bolje individualiziraju nastavu. Uĉitelji i roditelji mogu se u razredu meĊusobno
nadopunjavati, sprovodeći interesantne aktivnosti i projekte. Entuzijazam roditelja
podstiĉe i kod uĉitelja nove ideje. „Da bi uĉitelji bili otvoreni zaista prema roditeljima i
sami moraju verovati da je prisustvo i pomaganje roditelja u razredu korisno. Ako su
uvereni u to, uĉiniće prvi korak i ukljuĉiti roditelje u aktivnosti u razredu‖ . (Kovács,
2008:41).
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Mogućnosti ukljuĉivanja roditelja u nastavu
Roditelji, uĉitelji i uĉenici treba neprestano da iniciraju i organizuju uĉenje bez
koga nema budućnosti. Deca uţivaju naroĉito kada odrasli s njima dele svoje posebne
interese, veštine, znanja i hobije, postajući im tako pozitivni uzori. I roditelji će imati
priliku videti svoje dete u drugaĉijem svetlu, budu li posmatrali decu u razredu i radili s
njima (Mihály, 2000).
Najpoznatiji okvir za evaluaciju roditeljskog uĉešća u obrazovanju, na svim nivoima, i za
voĊenje programa za roditeljsko uĉešće je Epsteinova tipologija (1992, 1996). Epstejn
deli koncept roditeljskog uĉešća na šest kategorija:
- osnovne obaveze roditelja ( npr. pozitivno kućno okruţenje),
- pozitivne obaveze škola (npr. komunikacija sa roditeljima o programu i postignutom
uspehu deteta),
- uĉešće roditelja u školi (npr. dobrovoljno uĉešće roditelja u školskim aktivnostima,
pomaganje nastavniku),
- uĉešće roditelja u aktivnostima uĉenja i razvoja kod kuće (npr. pomoć roditeljima kako
da meĊusobno deluju sa decom i pomognu im da uĉe),
- uĉešće roditelja u organizaciji školskog ţivota (npr. savetodavni odbori, organizacije
roditelja i nastavnika),
- saradnja roditelja sa zajednicom (npr. rad sa lokalnim preduzećima).
Ove kategorije sluţe kao okvir za evaluaciju i planiranje ukljuĉenosti roditelja u
škole i obrazovanje. U obrazovnom sistemu Republike Srbije ne postoji zakonska
regulativa da roditelj prati ĉas ako mu to ne dozvoli uĉitelj. Ako roditelj sumnja da uĉitelj
ne obavlja svoj posao kako treba, neophodno je pedagogu škole izneti problem.
Primera konkretnog uvoĊenja roditelja na školski ĉas kod nas nema, ali u Americi
situacija je drugaĉija. Tamo se saradnja sa roditeljima neguje primenom više razliĉitih
strategija (dostupno na: http://www.nyspirc.org/pdf/Working%20Together%20with%20
School.pdf).
U ameriĉkom obrazovnom sistemu roditelji su dobrodošli i ukoliko imaju potrebu
mogu prisustvovati školskom ĉasu, ali roditelj ne moţe razgovarati sa uĉiteljem za
vreme
nastave
(dostupno
na:
http://www.brycs.org/documents/upload/LSSMParentOrientationManual-Bosnian.pdf).
Znaĉi, poseta školskom ĉasu svodi se na pasivnu ulogu roditelja. MeĊutim, roditelji
mogu aktivno da se ukljuĉe u nastavni proces ukoliko prethodno pohaĊaju odreĊenu
radionicu iz neke pedagoško-psihološke oblasti ( jezik, matematika, razvijanje
samopouzdanja i sliĉno). U toku radionica roditelji se obuĉavaju da asistiraju uĉiteljima i
drugom školskom osoblju. Volontiranje moţe biti nastavno ili vannastavno orijentisano.
Volontiranje u nastavnom procesu podrazumeva da roditelji pomaţu u nastavi
priĉanjem priĉe, priĉanjem o nekom poslu, sviranjem nekog instrumenta, pomoć
uĉiteljima
i
nastavnicima
oko
predavanja
(dostupno
na:
http://www
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.abc15.com/dpp/lifestyle/family/be-a-parent-volunteer-in-school,-better-for-your-schooland-child).
Autorka Vranješević (2009) istiĉe mogućnost uvoĊenja roditelja u nastavni proces
istiĉući više razliĉitih nivoa:
- roditelj kao asistent u nastavi, posebno u mlaĊim razredima,
- roditelj kao edukator u oblasti u kojoj je profesionalac/ekspert,
- uĉešća na razliĉitim obrazovnim projektima koji se odvijaju u školi i u koje je škola
ukljuĉena,
- roditelji kao evaluatori vaspitno-obrazovnog rada i kvaliteta rada ustanove (dostupno
na: http://www.see-educoop.net/aeiq/outputs/preporuke_finalno.pdf).
Uĉitelji kroz ukljuĉivanje roditelja kao pomagaĉa bolje upoznaju porodice
uĉenika, kao i ţivot lokalne zajednice, npr. bolje se upoznaju obiĉaji, aktivnosti i tradicija
zajednice gde se nalazi škola. Saradnja uĉitelja i roditelja pomagaĉa uĉenicima nudi
uzor kako odrasli mogu saraĊivati u stvaranju i kreiranju okruţenja za uĉenje i uĉiti
zajedno sa uĉenicima. Roditelji pomagaĉi mogu pomoći „uĉitelju u radu s malim
grupama ili s uĉenicima pojedinaĉno, u pripremi didaktiĉkog materijala i pribora za rad,
uĉestvujući u hobijima i interesima dece ili angaţovati se u razrednim projektima‖
(Mihály, 2000: 84).
Ukljuĉivanje roditelja u nastavne aktivnosti izuzetno je retko u našim školama.
Ova ĉinjenica i ne ĉudi s obzirom na tradicionalne obrasce prisutne u školi. Nekako
stiĉe se utisak da uĉitelji ne ţele da im se roditelji mešaju u rad, pa tako najĉešće i ne
primećuju pravu vrednost saradnje na relaciji roditelj-uĉitelj.
Metodiĉki model ukljuĉivanja roditelja u nastavu
Nastava maternjeg jezika u okviru koje je predviĊena interpretacija i tumaĉenje
bajki, veoma je pogodna za sprovoĊenje zahteva koje savremena nastava postavlja
pred uĉitelje i uĉenike. Ovoj pripovednoj formi moţe se prilikom interpretacije prići sa
razliĉitih aspekata ukljuĉujući i roditelja pomagaĉa. Uĉenici u ovom periodu, u samom
tumaĉenju teksta uoĉavaju mnoge pojedinosti, oni „dublje prodiru u skrivena znaĉenja,
ukljuĉujući i samu simboliku bajke‖ (Todorov, 2006: 96).
Narodna bajka „Pepeljuga‖ izuĉava se u ĉetvrtom razredu osnovne škole. Ova
bajka je izuzetno zahvalna za interpretaciju. Za obradu ove nastavne jedinice primenom
korelacijsko-integracijskog sistema predlaţemo jedan školski ĉas gde uĉitelj treba da
poveţe gradivo iz srpskog jezika, poznavanja prirode, likovne kulture, narodne tradicije i
verske nastave uz aktivno ukljuĉivanje roditelja. Interdisciplinarni pristup moţe dati
pozitivne efekte u pogledu kvaliteta i trajnosti usvojenih znanja. Kreativno poniranje u
strukturu narodne bajke ostvaruje se interpretacijom koja podrazumeva ne samo ĉitanje
i razumevanje teksta, već i doţivljavanje, usvajanje knjiţevnih pojmova i uoĉavanje
jeziĉko-stilskih osobenosti.
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Nekoliko dana pre realizacije nastavne teme, uĉitelj moţe pozvati roditelje
telefonom ili sprovesti anketu kako bi saznao interesovanja roditelja. Uĉitelj deli uĉenike
u pet heterogenih grupa, poštujući pri tome sposobnosti i afinitete uĉenika. Grupe
dobijaju nastavne listiće, svaka grupa dobija posebne zadatke, a svaki uĉenik unutar
grupe najpre pokušava samostalno da reši zadatke. Uĉenici uporeĊuju zadatke unutar
grupe, a voĊa grupe prezentuje rezultate rada svoje grupe. Ostali uĉenici mogu da
dodaju svoja zapaţanja. U svakoj grupi po jedan roditelj dobija zadatak. Tako prva
grupa uĉenika analizira tekst bajke, a roditelj pomagaĉ treba da podseti uĉenike na
neke od drugih varijanti bajke „Pepeljuga‖. Druga grupa uĉenika istraţuje svet ţivotinja
u bajci, a roditelj ima zadatak da priĉa uĉenicima o seoskom domaćinstvu. Treća grupa
uĉenika analizira bajku iz vizuelnog aspekta, a roditelj ima zadatak da ispriĉa uĉenicima
kako su se oblaĉili ljudi u njegovoj mladosti za sveĉane prilike. Ĉetvrta grupa uĉenika
sagledava bajku iz ugla narodne tradicije, a roditelj pomagaĉ treba da doĉara vrednost
davno zaboravljenih predmeta u domaćinstvu. Peta grupa uĉenika analizira bajku iz
aspekta veronauke, istiĉući moralne vrednosti, a roditelj pomagaĉ podseća uĉenike na
elemente liturgije.
Osnovne ideja bajke sistematizovane u zakljuĉcima biće determinisane i
uĉvršćene u svesti uĉenika, na taj naĉin postiţući trajnost znanja. Ovako obarĊena
bajka postiţe efektne i obrazovne i vaspitne i praktiĉne zadatke: da se uoĉi i odredi
osnovna struktura bajke, da se ume proceniti šta je ispravno, a šta neispravno ljudsko
ponašanje, da se otkrije simbolika skrivena u bajci. Uĉenici ulazeći u svet bajke treba da
ga doţive i razumeju.
Roditelji naravno u navedenom modelu pristupaju informalno ili neformalno, a
postoje i odreĊene razlike izmeĊu znanja steĉenog u školi, koje je po pravilu formalno
znanje. Formalno obrazovanje se odvija u odreĊenim institucijama, „zahteva postojanje
eksplicitnog kurikuluma, vremenskog struktuiranja‖ (Milutinović, 2002: 356). Roditeljska
uloga, kao informalnom pruţanju saznanja stavlja „fokus na sam proces uĉenja, a ne na
njegovom produktu u smislu taĉno- netaĉno, a ishodi uĉenja nisu unapred
determinisani‖ ( Isto, 357). Saznanja do kojih su uĉenici došli u radu uĉitelj treba da
integriše u nastavni proces. Ovako shvaćeno uĉenje iz oblika informalnog prelazi u
formalni oblik dajući dodatni kvalitet nastavnom procesu.
Ukljuĉivanje roditelja u vannastavne aktivnosti
Savremena škola nastoji da vaspitno-obrazovni rad realizuje kroz nastavne i
vannastavne aktivnosti. Pored redovne nastave u osnovnoj školi realizuju se i drugi
oblici vaspitno-obrazovnog rada: dopunska nastava, dodatna nastava i vannastavne
aktivnosti, koje dopuštaju uĉenicima široke mogućnosti da slobodno izgrade i izraze
svoju posebnost i talenat.
Uĉitelj moţe pozvati roditelja kao pasivnog posmatraĉa na dopunski ĉas
matematike. Dopunska nastava organizuje se uz redovnu nastavu za uĉenike koji u
redovnoj nastavi teţe savladavaju delove propisanog programa, pa im je potrebna
dopunska pomoć radi normalnog napredovanja u redovnoj nastavi. Poţeljno je ukljuĉiti i
roditelje u dopunski rad s detetom, na naĉin da se roditelju daju taĉna uputstva o tome
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šta i na koji naĉin da s detetom kući radi. Ova uputstva roditelj najlakše moţe savladati
na školskom ĉasu dopunske nastave. Pri tome je vaţno naglasiti da pomoći detetu oko
domaćeg zadatka ne znaĉi rešiti ga umesto njega, već mu pomoći postavljanjem pitanja
koja vode do rešenja.
Dodatna nastava pruţa mnogo veće mogućnosti za ukljuĉivanje roditelja. Vaţno
je istaći da sadrţaje dodatne nastave treba temeljiti na sadrţajima redovne nastave,
kako bi uĉenici produbili i proširili sadrţaje iz svog okruţenja. Dodatna nastava
omogućuje aktivnu ulogu darovitih uĉenika koji će, podstaknuti novim saznanjima,
zaploviti u tajni i neistraţeni svet nauke. Prilikom planiranja dodatne nastave uĉitelj
treba paţljivo da odabere sadrţaje rada i da ih predloţi uĉenicima i roditeljima.
Kada je reĉ o organizacijskim karakteristikama vannastavnih aktivnosti, vaţno je
istaći da se njihova realizacija ne odvija u razredima već u posebno formiranim
grupama. U ovim grupama ukljuĉeni su uĉenici iz razliĉitih razreda, razliĉite dobi, pa i iz
razliĉitih škola. Uĉenike u vannstavnim aktivnostima povezuju zajedniĉka interesovanja
prema nekoj aktivnosti. Program rada vananstavnih aktivnosti predlaţe se samo
naĉelno jer se rad prepušta u potpunosti uĉenicima. Putem realizacije vannastavnih
aktivnosti odvija se slobodno vreme uĉenika van redovne nastave, dok je naĉin
organizovanja zasnovan na principu uĉenikovog samoupravljanja, gde uĉitelj ili roditelj
ima samo savetodavnu ulogu. Vannastavne aktivnosti se definišu kao „razliĉite
organizacijske oblike okupljanja uĉenika u slobodno vreme u školi, koji imaju preteţno
kulturno-umetniĉko, sportsko, tehniĉko, rekreacijsko ili nauĉno (obrazovno) obeleţje‖
(Cindrić, 1992: 49). Kroz vannastavne aktivnosti uĉenici zadovoljavaju svoje stvaralaĉke
i rekreativne potrebe, a posebno stiĉu kulturu korišćenja slobodnog vremena.
U ameriĉkom obrazovnom sistemu razlikuju se tri kategorije vannastavnih
aktivnosti. Prve su deo kurikuluma, kao što je novinarstvo - uĉenik koji radi u školskim
novinama obavezan je da prisustvuje dogaĊajima kako bi mogao izvestiti o istim. Drugu
kategoriju obuhvataju kokurikularne kao što je gluma ili dodatna nastava. Treću
kategoriju obuhvataju „Cheerleading‖ (popularne navijaĉice) i akademski timovi, razni
klubovi poput jeziĉkih ili poĉasnih klubova kao što je Nacionalno Društvo Ĉasti. Postoje
društva koja su deo većih organizacija za socijalnu pomoć zajednici. Sportske aktivnosti
mogu se ubrojati u bilo koju od navedenih kategorija u zavisnosti od profila,
interesovanja
i
tradicije
škole.
(dostupno
na:
http://www.pedagog.rs/americka%20vannastava.php)
U maĊarskom obrazovnom sistemu u vannastavne aktivnosti roditelji su ukljuĉeni
aktivno i pasivno u sport (košarka, rukomet, fudbal). Kod uĉenika mlaĊeg
osnovnoškolskog uzrasta obiĉno jedan roditelj dobija ulogu trenera. Roditelj trener je
ukljuĉen u saradnju uĉitelja i nastavnika fiziĉkog vaspitanja. Kod starijih uĉenika, obiĉno
subotom u školi organizuju se utakmice izmeĊu uĉenika i roditelja (Polgár, 2004).
TakoĊe, velika paţnja se poklanja i dramskim aktivnostima, gde roditelji svestrano
pruţaju pomoć u realizaciji predstava, a pasivna uloga ogleda se u dolasku roditelja na
školske predstave (Polyák, Sófalvy, 2008).
U našem regionu posebnu paţnju zasluţuje projekat autorke A. Grman (2010),
koja nastoji da ukaţe na mogućnost primene korelacijsko-integracijskog sistema i
ukljuĉivanja roditelja u realizaciju projekta. Rad pokazuje primer saradnje uĉenika,
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uĉitelja i roditelja u izradi projekta „UreĊenje školskog cvetnjaka‖. U saradnji sa
roditeljima i drugim uĉiteljima i nastavnicima, uĉenici su prikupljali podatke i pravili
prezentacije o raznim biljkama posaĊenim u vrtu. Na nastavnim ĉasovima knjiţevnosti
obraĊivane su ekološke teme koje su motivisale uĉenike da više paţnje posvete izgledu
okoline škole. Usledio je roditeljski sastanak na kom su ideje prezentovane roditeljima,
koji su pomogli prilikom kupovine sadnog materijala i svojim liĉnim zalaganjem,
odnosno radom u bašti. Na pripremljenom zemljištu uĉenici su zajedno sa roditeljima
zasadili ruţe, a pri tome je jedna od majki, struĉnjak u tom poslu, objasnila naĉin
saĊenja i odrţavanja ruţa. Na kraju školske godine svi uĉeniĉki radovi (likovni, literarni,
prezentacije) predstavljeni su uĉenicima u školi, roditeljima i graĊanima na završnoj
sveĉanosti.
Vranješević (2008) je sprovela opseţno istraţivanje o uĉešću roditelja u
školskom ţivotu uĉenika i došla do zakljuĉka da se uĉešće roditelja uglavnom svodi na
uĉešće u Školskom odboru i savetu roditelja. Istraţivanje je potvrdilo da najbolji naĉin
angaţovanja roditelja jesu: a) proslave, priredbe, vannastavne aktivnosti, b)
organizacija ekskurzija, izleta i slobodnog vremena, c) ureĊenje škole i školskog
prostora (npr. dvorište), d) radionice, e) humanitarne akcije, f) razliĉiti projekti u školi i
sponzorstvo. Autorka istiĉe da su prve tri kategorije najuĉestalije, s tim što je brojĉano
najveća kategorija uĉestvovanje u priredbama, proslavama i vannastavnim
aktivnostima.
U okviru vannastavnih aktivnosti u osnovnoj školi mogu biti zastupljene sledeće
oblasti: nauka, kultura i umetnost, tehnika, sport, proizvodnja i oblast društvenog ţivota.
Iz navedenih oblasti proizilaze i moguće sekcije: zdravlje i sport, mali hor, mladi
prirodnjaci, mladi slikari, mali orkestar, ritmiĉka i plesna sekcija, mladi ekolozi, dramska
sekcija, recitatorska sekcija i mnoge druge. U okviru ovih aktivnosti uĉitelj moţe aktivno
i pasivno ukljuĉiti roditelje. Roditelji mogu pomoći prilikom realizacije i organizacije
odreĊenih sadrţaja: pomoć u izradi scenografije i kostima, pomoć prilikom organizacije
škole u prirodi, raznih izleta i poseta ustanovama kulture, pomoć prilikom odrţavanja
raznih sveĉanosti i proslava u školi, kao i pomoć uĉiteljima u realizaciji razliĉitih
sportskih aktivnosti, takmiĉenja ili prilikom odlaska na sportske utakmice.
Metodiĉki model ukljuĉivanja roditelja u vannastavne aktivnosti
Vannastavne i vanškolske aktivnosti najĉešće se vezuju za programski sadrţaj
knjiţevnosti i programski sadrţaj Prirode i društva. Sadrţaji ovih predmeta pruţaju
velike mogućnosti da uĉitelj i roditelji zajedno realizuju vannastavne aktivnosti koje će
podsticajno delovati na razvijanje razliĉitih sposobnosti i talenta uĉenika. Tako, na
primer, nekoliko dana pre nastavne obrade pesme Vojislava Ilića „Jesen‖, uĉitelj moţe
organizovati izlet zajedno sa roditeljima do obliţnjeg parka gde bi uĉenici uoĉili promene
nastale u ovom godišnjem dobu, sakupili jesenje lišće i jesenje plodove za nastavu
Likovnu kulture. Isti ovaj model moguće je realizovati tokom zimskih meseci prilikom
nastavne obrade pesme Mire Aleĉković „Novogodišnja pesma‖.
Nastavnim planom i programom za ĉetvrti razred osnovne škole, predviĊeno je
da se na ĉasovima srpskog jezika obrade dve epske narodne pesme: „Stari Vijadin‖ i
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„Jetrvica adamsko koleno‖. Narodna epska poezija je slabo zastupljena u niţim
razredima osnovne škole, iako je epika izuzetno pogodna za usvajanje i uĉvršćivanje
moralnih i etiĉkih normi. Školska interpretacija epske pesme zahteva valjanu pripremu
uĉitelja, s obzirom na sloţenost njene kompozicione i motivske strukture, kompleksnih
odnosa meĊu likovima i veoma raznovrsnih jeziĉko-stilskih sredstava. Narodna epika,
kao poetika istorije srpskog naroda, predstavlja vaţno podruĉje u okviru izuĉavanja
narodne knjiţevnosti.
U narodnoj pesmi „Stari Vijadin‖, za valjanu analizu uĉenici treba da pored
osnovnih znanja iz istorije imaju i odreĊen nivo saznanja o „istorijskom periodu Srba
pod Turcima i istorijsku ulogu hajduka‖ (Petrovaĉki, 2008: 211). To je neophodna
istorijska i funkcionalna podloga za razumevanje umetniĉkog predstavljanja hajduka u
narodnim epskim pesmama i shvatanje znaĉaja narodnih epskih pesama u kojima su
hajduci glavni junaci. Opredeljujući se za integrativni pristup u interpretaciji ovog
knjiţevnog dela, uĉitelj nekoliko dana pre realizacije nastavne jedinice, moţe podstaći
da roditelji sa decom posete muzej kako bi steĉeno znanje uĉenici primenili u školskoj
interpretaciji narodne pesme.
Uĉitelj predstavlja nekoga ko moţe da veoma podsticajno deluje na izgraĊivanje
stavova. Shodno tome uĉitelj treba da podstiĉe uĉenike da zajedno sa roditeljima idu u
biblioteku. Starijim uĉenicima uĉitelj moţe preporuĉiti da neku nastavnu temu dopune
ĉitanjem neke knjige. Tako na primer, ako uĉenik pokaţe interesovanje da proširi i
dopuni neku temu, uĉitelj moţe preporuĉiti da proĉita neku pripovetku koja će proširiti
njegovo znanje. Na isti naĉin je moguće i nakon obraĊene neke teme na ĉasu,
preporuĉiti uĉeniku da proĉita neko delo sa istim ili sliĉnim motivima od nekog drugog
autora. Na ovaj naĉin uĉenik upoznaje šaroliki svet knjiţevnosti. Roditelji treba da
podstaknu dete da iznese svoj komentar, utisak, da zajedno porazgovaraju o tome šta
mu se dopalo u ĉitanom tekstu. Takvim odnosom roditelji podstiĉu radoznalost,
poštujući i razvijajući kritiĉki stav i kreativnost kod deteta prema proĉitanom delu.
ZAKLJUĈNA RAZMATRANJA
Iako opšti principi Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja ukazuju
na neophodnost i znaĉaj efikasne saradnje sa porodicom i ukljuĉivanje roditelja u
vaspitno-obrazovni proces, implementacija principa saradnje predstavlja veoma sloţen i
dugotrajan proces. U savremenoj školi, zaista postoji potreba za aktivno ukljuĉivanje
roditelja u nastavne i vannastavne aktivnosti radi unapreĊenja vaspitno-obrazovnog
procesa I podizanja motivisanosti uĉenika. Naravno, kako bi došlo do ostvarivanja
ovakvog cilja neophodna je otvorenost škole za podsticanje partnerstva izmeĊu roditelja
i uĉitelja, kao i veći nivo motivisanosti roditelja za uĉešćem u ţivotu i radu škole.
Da bi uĉitelj na adekvatan naĉin upoznao svoje uĉenike neophodno je
ukljuĉivanje roditelja, jer oni predstavljaju najprimarnije uĉenikove vaspitaĉe i uĉitelje
koji razrednom uĉitelju mogu pruţiti najpotpunije informacije o detetu. Na taj naĉin se
postavlja kamen temeljac za stvaranje partnerskih odnosa izmeĊu roditelja i uĉitelja, ali i
unapreĊenje vaspitno-obrazovnog rada u celini. Kada su roditelji partneri škole i uĉitelja,
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oni su dobri pomagaĉi koji olakšavaju sloţen posao uĉitelja u celokupnom procesu
uĉenja.
Ĉinjenica je da redovna nastava moţe da realizuje samo jedan deo vaspitnoobrazovnih zadataka i da ima odreĊene ograniĉenosti, tj. njome se teško zadovoljavaju
potrebe i specifiĉna interesovanja i sklonosti dece. Zato savremena škola treba da ima
razvijen i razgranat sistem društvenih i ĉitav niz slobodnih aktivnosti uĉenika. Brojne
vannastavne i vanškolske aktivnosti pruţaju mogućnost i za aktivno ukljuĉivanje
roditelja.
Savremena škola, naţalost, još uvek najviše paţnje posvećuje redovnoj nastavi i
obrazovanju i upravo zbog toga istiĉe se i nameće zahtev otvaranja škole prema
roditeljima, lokalnoj zajednici i ostalim društvenim organizacijama. Koliko će roditelj da
uzme uĉešća u onome što se u školi nudi zavisi od njegove dobre volje, otvorenosti i
spoznaje da pruţa pozitivan primer svom detetu. Zavisi i od toga koliko je škola osetljiva
za potrebe i interesovanja roditelja, kao i da li je stvorena pozitivna i podsticajna
atmosfera. Moţda, najviše zavisi od upornosti uĉitelja da roditeljima, sa kojima je u
neposrednom kontaktu, pojasni znaĉaj i vaţnost toga da oni postanu ravnopravni
partneri u ţivotu škole i utiĉu na ono što će se u njoj dešavati. Roditelji, kao i uĉitelji
treba da idu u korak sa razvojem obrazovnog sistema, da utiĉu, koliko mogu, na
poboljšanje kvaliteta obrazovanja.
Savremeni svetski tokovi naprosto nameću nove zahteve vaspitno-obrazovnom
radu i našem društvu, tj. nameću nove zahteve obrazovnih i nastavnih strategija. Ovakvi
zahtevi podrazumevaju adekvatnu saradnju porodice i škole, odnosno ukljuĉivanje
roditelja u nastavne i vannastavne aktivnosti kako bi se obezbedila uspešna realizacija
cilja i zadatka vaspitanja i obrazovanja. U ovoj saradnji roditelj se ne pojavljuje u ulozi
uĉenika koga treba nauĉiti kako da vaspitava svoje dete, već u ulozi aktivnog uĉesnika i
pokretaĉa aktivnosti koje bi doprinele unapreĊenju te saradnje.
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Saţetak
Kvalitetni odnosi bazirani su na meĊusobnom poštovanju i mogućnosti jasnog
komuniciranja. Kvalitetan odnos ukljuĉuje obje strane. Kvaliteta meĊusobnih odnosa
nastavnika i svakog pojedinog uĉenika bitno odreĊuje klimu u kojoj se realiziraju ciljevi i
zadaci nastave svakog nastavnog predmeta.
Uĉenici prihvaćenost ili neprihvaćenost, iskustveno doţivljavaju i emotivno
proţivljavaju, te se u skladu s tim ponašaju. Osjećaj prihvaćenosti snaţno stimulira
uĉenika na uĉenje, pa će uĉenik savladati one sadrţaje koji mu nisu zanimljivi ukoliko
razvije kvalitetan odnos sa svojim nastavnikom. Osim osjećaja privrţenosti sa
nastavnikom, koji je snaţan izvor motivacije za uĉenike, ništa manje vaţna nisu ni
oĉekivanja nastavnika u odnosu na postignuća uĉenika. Kada su oĉekivanja izraţena
kroz podupiranje, ohrabrivanje, pomaganje, ona ne predstavljaju samo vjeru u njegove
mogućnosti, nego i poruku da moţe ono što se od njega traţi. Postavljena u realan
okvir znaĉe povjerenje, a povjerenje je vrlo moćna motivacija.
S obzirom na gore navedeno cilj ovog rada bio je ispitati percepciju uĉenika o
znaĉaju kvaliteta odnosa nastavnika i uĉenika na motivaciju uĉenika.
Teorijski koncept istiĉe vaţne kategorije za motivaciju kao što su: nastavnikova
toplina, sudjelovanje uĉenika u nastavi, poticanje odgovornosti uĉenika, bliskost
nastave iskustvu, pohvale i kazne, poticanje na iznošenje vlastitog mišljenja.
U skladu s tim ove kategorije su nam bile polazište za empirijsko istraţivanje
problema.
Kljuĉne rijeĉi: odnosi u odgoju i obrazovanju, kvalitet, ekstrinziĉna motivacija
QUALITY OF RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS AND STUDENTS – AN
IMPORTANT DETERMINANT OF STUDENTS MOTIVATION
Abstract
Quality relations are based on mutual respect and the possibility of clear
communication. Quality relationship involves both parties. The quality of relationships
between teachers and each student essentially determinates the climate in which is
realized the goals and tasks of each teaching subject. Students perceived acceptance
or rejection emotionally and in accordance to that they behave. The feeling of
acceptance, strongly stimulates students to learn, in accordance to that the student will
overcome those elements that are not interesting for him if he develops good
relationship with his teacher. Besides the sense that the teacher is dedicated to a
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student, who (teacher) is a powerful source of motivation for students, no less important
are the expectations of teachers in relation to student‘s achievement. When the
expectations expressed by supporting, encouraging, aiding, it does not represent the
only faith in its capabilities, but also a message that can do what he is asked. When the
expectations are expressed by supporting, encouraging, aiding, it does not represent
the only faith in its capabilities, but also a message that he can do what he is asked.
Expectations placed in a realistic frame means trust, and trust is a very powerful
motivator.
Given the above, the aim of this study was to investigate the perception of
students about the importance of quality relationships between teachers and students
because of motivation of students. Theoretical concept emphasizes an important
category for motivation, such as: teacher's warmth, student participation in the
classroom, encouraging students responsibility, familiarity teaching experience, praise
and punishment, encouragement to express their own opinions.
Accordingly, these categories were our starting point for empirical research of
problem.
Keywords: relations in education, quality, extrinsic motivation

1. Uvodna razmatranja
Interpersonalni odnos je sloţen dinamiĉki proces koji odreĊuje ponašanje
sudionika u tom odnosu. Moţe se odvijati u paru ili grupi. Svakodnevno iskustvo nam
govori da je rijeĉ o sloţenoj pojavi jer uvjetuje meĊuzavisnost osoba u odnosu.
Neminovno, ponašanje jedne osobe je uvjetovano ponašanjem druge osobe, odnosno
javlja se kao reakcija na ponašanje druge osobe. Kao što navodi Goleman (2008) mi
smo „oţiĉeni za povezivanje‖. To bi znaĉilo da postupak neke osobe prema nama ima
snaţne neurološke posljedice. Svaka interakcija ima emocionalni podtekst. Dugo nakon
onog što se zbiva u datom trenutku interakcije dvije osobe one zadrţavaju raspoloţenje
koje je donio taj susret. To je emocionalni odsjaj. Emocije su za ljude zarazne i prosto
se „kaĉe‖ kao neki virus. Preneseno na podruĉje odgoja i obrazovanja interpersonalni
odnos je proces koji se uspostavlja izmeĊu odgajatelja i odgajanika, nastavnika i
uĉenika. Upravo je taj odnos ono što školu ĉini odgojnom institucijom, jer nema odgoja
izvan meĊuljudskog odnosa.
Cijeli pojam školske nastave sadrţan je u jednom susretu izmeĊu nastavnika i
uĉenika. Neki autori ukljuĉuju u taj susret i nastavni sadrţaj, ali za odgojni aspekt
znaĉajniji je naĉin kako, nego šta nastavnik prenosi. Nastavnik se susreće s uĉenikom
cijelim svojim bićem i ostavlja utisak, prenosi vrijednosti, potiĉe, motivira ili sputava,
plaši i gasi ţeĊ za znanjem.
Inge Eidsvej navodi rijeĉi poznatog psihologa dr. Haima Ginota koji je napisao:
„Došao sam do zastrašujućeg zakljuĉka da sam ja odluĉujući ĉimbenik u uĉionici. O
mom dnevnom raspoloţenju ovisi kakav će biti dan. Kao nastavnik, imam silnu moć da
djetetov dan uĉinim jadnim ili veselim. Mogu biti sredstvo muĉenja ili instrument
699

‖MOTIVATION – ATTENTION – DISCIPLINE‖
7th International Scientific Conference

MTTK
Subotica, 2013.

nadahnuća. Mogu poniţavati ili udobrovoljavati; povreĊivati ili iscjeljivati. U svim
situacijama moja reakcija odluĉuje hoće li kriza eskalirati ili se stišavati i hoće li se dijete
humanizirati ili dehumani-zirati‖.
Susret djeteta sa dobrim nastavnikom moţe promijeniti cijeli njegov ţivot.
Istraţivanja pokazuju da razlika izmeĊu dobrih i loših škola leţe u nastavniku, a dobri
nastavnici gledaju djecu i vide one kojima trebaju prenijeti znanje, ali i vrijednosti
takoĊer. Dobri nastavnici vole djecu i daju im kroz taj odnos nešto za šta nisu ni bili
svjesni da im je potrebno. Samo ljubav omogućava dobrom nastavniku da uĉenike ne
gleda kao grupu, nego kao pojedince. Zbog toga je u nastavnom procesu ljubav toliko
vaţna. Ukoliko gleda na djecu sa ljubavlju nastavnik im omogućava da i oni sebe vide
kao osobu vrijednu gledanja. Bez ljubavi vidi samo ograniĉenja i nesavršenosti i
dijagnosticira šta je to što uĉenicima nedostaje nikada ne konstatirajući ono što
posjeduju i koje su njihove jake strane. Svi imamo potrebu da se s nama postupa s
poštovanjem pokazujući nam da imamo vrijednost. U sluĉajevima kada uĉenici otkriju
da su samo predmet, stvar u koju se proraĉunato ulaţe na isti naĉin će poĉeti gledati na
nastavnika. Otkazat će mu povjerenje, nastavnik više neće biti vrijedan, a uĉenici će
izgubiti osjećaj pripadnosti školi.
Dakle, odnos je ta vaţna karika. I kao što kaţe norveški pedagog Inge Eidsvej:
„Poka-zujući svoje vlastito lice, nastavnik poziva na povjerenje i poštovanje. On postaje
uzor prema kome se upravljamo, neko ko nam pomaţe da stvorimo svoju vlastitu
liĉnost, neko ko nam pokazuje put na uzburkanom moru ţivota‖.
U osnovi svakog odnosa je interakcija, dakle neophodno je da doĊe do „susreta‖.
Od kvalitete te interakcije ovisi i uspješnost interpersonalnog odnosa. Dakle, u
odnosima dolazi do cirkularnog stimuliranja, jednako koliko jedna osoba utiĉe na drugu,
toliko i prima uticaja od druge osobe. Osim toga znaĉajan u odnosima je i reciprocitet.
Kako će se neka osoba ponašati u odnosu ovisi od toga kako ta osoba doţivljava sebe i
drugu osobu. Doţivljaj nje same uticat će na percipiranje druge osobe i sve zajedno
uticat će na ponašanje prema drugoj osobi.
Upravo ovo saznanje je dovelo i do promjene u stavu savremene pedagogije u
odnosu na tradicionalnu u kojoj je odgajanik/uĉenik bio taj koji prima. Savremena
pedagogija u svom pristupu naglašava da odgajatelj djeluje na odgajanika, ali postoji i
povratno djelovanje odgajanika na odgajatelja. Tako sagledan odgoj usavršava liĉnost i
nastavnika i uĉenika, kada pouĉava i nastavnik uĉi, kada stvara i sam biva stvaran.
Jedna tibetanska poslovica kaţe: „Kad se smiješiš ţivotu, pola osmijeha je na tvom licu,
druga polovina na licu nekog drugog‖ (Goleman, 2008).
Reakcija uĉenika na školu, koja u znaĉajnoj mjeri ovisi o njihovom odnosu sa
nastavnicima, moţe biti indikator kvalitete meĊuljudskih odnosa u školi. Istraţivanja koja
idu u ovom pravcu mogu pomoći da se razvijanjem odnosa izmeĊu nastavnika i uĉenika
popravi slika koju uĉenici imaju u školi, te da nastavnici zahvaljujući kvalitetu svog
odnosa sa uĉenicima ostvare bolji odgojni efekat kod njih. Ovo proizilazi iz ĉinjenice da
uĉeniĉka iskustva u uĉionici imaju veliki uticaj na motivaciju za uĉenje. Bez obzira koji je
razlog uĉenikove motivacije, bilo da je to usmjerenost na postizanje rezultata ili
usmjerenost na postizanje pozitivne slike o sebi od strane drugih osoba, motivacija je
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od presudnog znaĉaja za školski uspjeh, pozitivan stav prema školi i uĉenju, a samim
tim rezultira i boljom disciplinom i zadovoljstvom školom.
Kvalitet odnosa nastavnika i svakog pojedinog uĉenika, kao i razreda u cjelini,
bitno odreĊuje klimu u kojoj se realiziraju ciljevi i zadaci nastave svakog nastavnog
predmeta i odgojnog podruĉja. Kvalitet odnosa podjednako je motivirajući i za
nastavnika i za uĉenika. Snaga tog odnosa podstiĉe nastavnika da se nesebniĉno
zalaţe u radu za dobrobit uĉenika pruţajući mu maksimum u granicama svojih
mogućnosti. Kvalitetan odnos sa nastavnikom uĉenika motivira da prihvati sve ono
prema ĉemu ga nastavnik usmjerava. Kvalitetan odnos nastavnika sa uĉenikom temelji
se na uzajamnom poštovanju i razumijevanju. Umijeća poštovanja i razumijevanja
uĉenika znatno pridonose nastavnikovoj odgojnoj funkciji.
Motivacija predstavlja jedan od temeljnih uvjeta uĉenja. To je, kako navode
Mandić i Gajanović (1991) potreba i ţelja povezana sa namjerom da se doĊe do
odreĊenog cilja.
Vaţno je razlikovati, kako smatra Kyriacou (2001), tri razliĉita aspekta uĉeniĉke
motivacije na koje je moguće uticati. To su prema ovom autoru unutarnja (intrinziĉna)
motivacija zahvaljujući kojoj uĉenici uĉestvuju u nekoj aktivnosti radi sebe, vanjska
(ekstrinziĉna) motivacija koja predpostavlja sudjelovanje u nekoj aktivnosti radi
postizanja nekog drugog cilja, te oĉekivanje uspjeha koje predstavlja stepen u kojem
uĉenici osjećaju da ĉe uspjeti u nekoj aktivnosti i u skladu s tim su i motvirani da
obavljaju tu aktivnost.
Razvijajući pozitivnu sliku o sebi na osnovu pozitivne reakcije nastavnika i
oĉekivanja koja nastavnik ima uĉenici oblikuju svoj nivo oĉekivanja, te su motivirani da
budu još uspješniji. Pozitivna oĉekivanja nastavnika na kojima je baziran kvalitetan
odnos izmeĊu nastavnika i uĉenika znaĉajan su faktor motivacije uĉenika.
Postizanje zadovoljstva i izbjegavanje neprijatnosti snaţan je izvor motivacije za
odreĊenu aktivnost. Kvalitetan odnos izmeĊu nastavnika i uĉenika baziran na
uzajamnom poštovanju i razumijevanju dovodi do pojave snaţno izraţenih socijalnih
motiva kod uĉenika koji ih potiĉu na pribiliţavanje, saradnju i ţelju za uspjehom radi
socijalne afirmacije.
2. Metodologija istraţivanja
Cilj od koga se pošlo u istraţivanje je ispitivanje percepcije uĉenika o znaĉaju
kvalitete odnosa izmeĊu nastavnika i uĉenika na motivaciju uĉenika. U ispitivanje su
ukljuĉene dvije osnovne i dvije srednje škole sa lokacijama u gradu i u prigradskoj
sredini, a ispitano je ukupno 389 ispitanika, uĉenika VIII razreda osnovne i III razreda
srednje škole. U istraţivanju je korišten
servej metod, odnosno metod
neeksperimentalnog istraţivanja, koji je bio pogodan za ispitivanje stavova velikog broja
ispitanika. Instrument istraţivanja bio je Upitnik za uĉenike u vidu petostepene skale
Likertovog tipa za ispitivanje stavova i sastojao se od općeg dijela koji je ukljuĉivao
podatke o spolu uĉenika, uzrastu, školskom uspjehu i lokaciji škole te od dva subtesta
sa po pet tvrdnji o odnosu nastavnika i uĉenika i faktorima motivacije od strane
nastavnika.
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3. Rezultati istraţivanja
U nastavku prikazujemo rezultate istraţivanja
3.1. Kvalitet odnosa nastavnika i uĉenika
Kvalitet odnosa nastavnika i uĉenika procijenjivan je kroz sljedeće ajteme: kod
većine nastavnika se na nastavi osjećam ugodno, većina nastavnika potiĉe uĉenike na
iznošenje vlastitog mišljenja i prihvaća ga, pohvale i kazne koje nastavnik upućuje su
stvarno osnovane kod većine nastavnika, nastavnici su pravedni u ocjenjivanju uĉenika
i nemaju u tom smislu svoje miljenike i sa nastavnicima moţemo razgovarati o stvarima
koje nas zanimaju, a nisu vezane samo sa nastavom i uĉenjem. Uĉenici su imali
zadatak da izvrše procjenu stanja kroz pet modaliteta: 1 - nimalo, nikad; 2 - malo,
ponekad; 3 - srednje; 4 - preteţno, ĉesto; 5 - potpuno, uvijek.
Rezultati su prikazani su pomoću operacija deskriptivne statistike na osnovu
kojih smo dobili statistiĉke mjere centralne tendencije, varijabilnosti i distribucija.
Tabela 1.
Mjere centralne tendencije, varijabilnosti i distribucija rezultata subtesta odnos
nastavnika i uĉenika
Parametar

N

M

SD

Nikad
n
%
6,2

Ponekad
n
%

Ĉesto
n
%

Uvijek
n
%

Odn1

389 3,51 1,16 24

Odn2

389 3,28 1,30 51 13,1 53

13,6 105 27,0

Odn3

389 3,18 1,17 38

17,7 123 31,6 102 26,2 57 14,7

Odn4

389 2,68 1,29 89 22,9 96

24,7

97

24,9

64

16,5 43 11,1

Odn5

389 3,25 1,31 49 12,6 67

17,2

96

24,7

91

23,4 86 22,1

9,8

48

Srednje
n
%

69

12,3 115 29,6 109 28,0 93 23,9
95

24,4 85 21,9

Na osnovu detaljne analize stavova uĉenika za ajteme subtesta Odnos
nastavnika i uĉenika zakljuĉujemo da su uĉenici dali najmanji broj odgovora nikad,
nimalo na svaki ajtem i istovremeno najveći broj odgovora uvijek na svaki ajtem osim na
ajtem nastavnici su pravedni u ocjenjivanju uĉenika i nemaju u tom smislu svoje
miljenike gdje je ovaj odnos obrnut, upravo taj ajtem i ma i najmanju srednju vrijednost
2,68.
Odgovor uvijek smo dobili od 23,9% uĉenika za ajtem kod većine nastavnika se
na nastavi osjećam ugodno i upravo taj ajtem ima najveću srednju vrijednost 3,51.
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3.2. Motivacija uĉenika
Motivacija uĉenika s obizrom na odnos sa nastavnicima procjenjivana je kroz
sljedeće pokazatelje: više sam motivisan na nastavi kada nastavnik dobro poznaje
predmet i zanimljivo izlaţe, nastavnikovo razumijevanje uĉenika i njihovih problema me
motiviše da radim kvalitetnije, nastavnikovo pravedno ocjenjivanje me motiviše da radim
kvalitetnije, nastavnikov smisao za humor je vaţan za pozitivnu motivaciju uĉenika,
nastavnikove godine radnog iskustva imaju uticaja na motivaciju. Uĉenici su imali
zadatak da izvrše procjenu stanja kroz pet modaliteta: 1 - nimalo, nikad; 2 - malo,
ponekad; 3 - srednje; 4 - preteţno, ĉesto; 5 - potpuno, uvijek;
Rezultati su prikazani su pomoću operacija deskriptivne statistike na osnovu
kojih smo dobili statistiĉke mjere centralne tendencije, varijabilnosti i distribucija.
Tabela 2.
Mjere centralne tendencije, varijabilnosti i distribucija rezultata subtesta motivacija
uĉenika

Parametar

N

M

SD

Nikad

Ponekad

Srednje

%

n

%

n

Mot1

389 4,26 1,00 13

3,3

11

2,8

46 11,8 112 28,8 207 53,2

Mot2

389 3,89 1,16 21

5,4

26

6,7

84 21,6 103 26,5 155 39,8

Mot3

389 3,67 1,29 32

8,2

50

12,9 67 17,2 104 26,7 136 35,0

Mot4

389 2,97 1,40 88 22,6 58

14,9 90 23,1

Mot5

389 3,73 1,17 23

10,0 79 20,3 126 32,4 122 31,4

39

n

85

%

Uvijek

n

5,9

%

Ĉesto

21,9

n

68

%

17,5

Na osnovu detaljne analize stavova uĉenika za ajteme drugog subtesta
Motivacija uĉenika moţemo zakljuĉiti da najveći procenat uĉenika na postavljena pitanja
odgovara sa uvijek i ĉesto. 53% uĉenika je više motivisano na nastavi kada nastavnik
dobro poznaje predmet i zanimljivo izlaţe, 39,8% ispitanih izjavljuje da nastavnikovo
razumijevanje uĉenika i njihovih problema motiviše uĉenika da radi kvalitetnije, 35,0%
izjavljuje da nastavnikovo pravedno ocjenjivanje motiviše uĉenike da rade kvalitetnije, a
31,4% uvijek smatra da nastavnikove godine radnog iskustva imaju uticaja na
motivaciju. Najmanji procenat odgovora uvijek bio je za ajtem nastavnikov smisao za
humor je vaţan za pozitivnu motivaciju uĉenika 17,5%.
3.3. Pozitivno vrednovanje faktora motivacije uĉenika s obzirom na spol, uzrast i mjesto
škole
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Ovaj istraţivaĉki zadatak imao je za cilj ispitati postoji li razlika u stavovima
uĉenika o pozitivnom vrednovanju faktora motivacije s obzirom na uzrast i spol uĉenika,
te lokaciju u kojoj se nalazi škola. Ovaj istraţivaĉki zadatak smo realizirali koristeći se ttestom za testiranje znaĉajnosti razlike aritmetiĉkih sredina nezavisnih uzoraka.
Tabela 3.
T-test parametri faktora motivacije s obzirom na spol uĉenika
Parametar

Spol

Broj
ispit.

M

SD

Razl.
M

tvrijednost

Znač.

MOTIVACIJA

M
Ţ

174
215

3,86
3,59

0,85
0,97

0,28

2,98

0,00

UtvrĊivanje znaĉajnosti t-testom razlika aritmetiĉkih sredina o pozitivnom
vrednovanju faktora motivacije, po procjeni uĉenika, s obzirom na njihov spol, pokazalo
je da Tabela 3, postoje statistiĉki znaĉajne razlike aritmetiĉkih sredina (M), i to u odnosu
na faktore motivacije (na nivou p<0,01), u korist djeĉaka.
Tabela 4.
T-test parametri faktora motivacije s obzirom na uzrast uĉenika
Parametar

Razred

Broj
ispit.

M

SD

Razl.
M

tvrijednost

Znač.

MOTIVACIJA

VIII
III

176
213

3,97
3,49

0,85
0,93

0,48

5,26

0,00

UtvrĊivanje znaĉajnosti t-testom razlika aritmetiĉkih sredina o faktorima
motivacije, po procjeni uĉenika, s obzirom na njihov uzrast, pokazalo je da u svim
parametrima postoje statistiĉki znaĉajne razlike aritmetiĉkih sredina (M), na nivou
p<0,01 i to u korist uĉenika VIII osmog razreda za sve parametre ukljuĉujući i zbirne
procjene.
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Tabela 5.
T-test parametri faktora motivacije s obzirom na lokaciju škole
Parametar
MOTIVACIJA

Mjesto
škole

Broj
ispit.

M

SD

Razl.
M

tvrijednost

Znač.

gradska
prigradska

201
187

3,68
3,73

0,94
0,91

0,05

0,55

0,58

UtvrĊivanje znaĉajnosti t-testom razlika aritmetiĉkih sredina o faktorima
motivacije, po procjeni uĉenika, s obzirom na lokaciju škole, odnosno da li se škola
nalazi u gradskoj ili prigradskoj sredini, pokazalo je da ni u jednom parametru ne postoji
statistiĉki znaĉajna razlika aritmetiĉkih sredina (M) ni na nivou znaĉajnosti od p<0,01,
niti od p<0,05 s obzirom na lokaciju škole.
3.4. Pozitivno vrednovanje odnosa nastavnik-uĉenik s obzirom na spol i uzrast uĉenika i
lokaciju škole
U ovom zadatku smo parametar odnos nastavnik-uĉenik procjenjivali s obzirom
na spol i uzrast uĉenika, te s obzirom na lokaciju škole. Dobili smo sljedeće rezultate:
Tabela 6.
T-test parametra odnos nastavnik-uĉenik s obzirom na spol uĉenika
Parametar

Spol

Broj
ispit.

M

SD

Razl.
M

tvrijednost

Znač.

ODNOS

M
Ţ

174
215

3,26
3,11

0,99
0,87

0,14

1,51

0,13

Analizirajući utvrĊivanje znaĉajnosti t-testom razlika aritmetiĉkih sredina za
parametar odnos nastavnik-uĉenika s obzirom na spol uĉenika, došli smo do sljedećih
rezultata: ne postoji statistiĉki znaĉajna razlika u vrednovanju odnosa nastavnik-uĉenik
s obzirom na spol uĉenika.
Aritmetiĉka sredina pokazuje prednost u korist uĉenika muškog spola, dakle
uĉenici više vrednuju odnose na nastavnicima kao pozitivne nego što to vrednuju
uĉenice.
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Tabela 7.
T-test parametra odnos nastavnik-uĉenik s obzirom na uzrast uĉenika
Parametar

Razred

Broj
ispit.

M

SD

Razl.
M

tvrijednost

Znač.

ODNOS

VIII
III

176
213

3,45
2,96

0,91
0,88

0,49

5,34

0,00

Analizirajući utvrĊivanje znaĉajnosti t-testom razlika aritmetiĉkih sredina za
parametar odnos nastavnik-uĉenika s obzirom na uzrast uĉenika, došli smo do sljedećih
rezultata: postoji statistiĉki znaĉajna razlika u vrednovanju odnosa nastavnik-uĉenik s
obzirom na uzrast uĉenika jer je t= 5,34 sig. 0,00 na nivou p<0,01 u korist uĉenika VIII
razreda.
Tabela 8.
T-test parametra odnos nastavnik-uĉenik s obzirom na lokaciju škole
Parametar

Mjesto
Škole

Broj
ispit.

M

SD

Razl.
M

tvrijednost

Znač.

ODNOS

gradska
prigradska

201
187

3,05
3,32

0,94
0,89

0,27

2,89

0,00

Analizirajući utvrĊivanje znaĉajnosti t-testom razlika aritmetiĉkih sredina za
parametar odnos nastavnik-uĉenik s obzirom na lokaciju škole došli smo do sljedećih
rezultata: postoji statistiĉki znaĉajna razlika u vrednovanju odnosa nastavnik-uĉenik s
obzirom na lokaciju škole (t= 2,89 sig. 0,00 na nivou p<0,01) u korist uĉenika koji
pohaĊaju školu u prigradskoj sredini.
3.5. Povezanost školskog uspjeha uĉenika i pozitivnog stava o odnosu uĉenik-nastavnik
Ovaj istraţivaĉki zadatak imao je za cilj ispitati postoji li pozitivna povezanost
izmeĊu uspjeha uĉenika i pozitivnog stava uĉenika o odnosu uĉenik-nastavnik. Zadatak
je realiziran koristeći se linearnom regresijom. Pregled rezultata regresione analize,
ukazuje da je cjelokupna regresija statistiĉki znaĉajna na nivou od 0,01 (Sig).
Koeficijent determinacije (R2) i multiple korelacije (R) pokazuju da je Odnos nastavniuĉenik moguće sa 2 odsto pojasniti sa uspjehom uĉenika u školi, jer njihova korelacija
iznosi 0,15.
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Tabela 9.
Poveznost školskog uspjeha uĉenika sa pozitivnim stavom o odnosu
nastavnik-uĉenik
R =0.15

R2=0.02

F-odnos = 8.67

Br.

Indikatori

Beta

B

1.

Odnos nastavnik-uĉenik

0.148

0.156

Znaĉ. F = 0,000
tZnaĉ. t
vrijed.
2.945
0.003

Prema tome, moţe se tvrditi da se pozitivan stav o odnosu nastavnik-uĉenik, po
procjeni uĉenika, moţe predvidjeti na osnovu škoskog uspjeha uĉenika, odnosno da je
njihova povezanost statistiĉki znaĉajna u manifestnom prostoru varijabli.
Uspjeh uĉenika u školi je pozitivno statistiĉki znaĉajno povezan sa stavom
uĉenika o odnosu nastavnik-uĉenik. Pozitivna vrijednost nam ukazuje na ĉinjenicu da se
radi o pojavama ĉije su promjene istog smjera, što znaĉi, da kada jedna pojava raste
(uspjeh uĉenika u školi) i druga raste (pozitivan odnos nastavnik-uĉenik) i obratno.
3.6. Povezanost faktora motivacije i pozitivnog stava o odnosu uĉenik-nastavnik
Ovaj istraţivaĉki zadatak imao je za cilj ispitati postoji li povezanost izmeĊu
pozitivnog stava o odnosu uĉenik-nastavnik i faktora motivacije od strane nastavnika .
Zadatak je realiziran koristeći se linearnom regresijom. Pregled rezultata regresione
analize ukazuje da je cjelokupna regresija statistiĉki znaĉajna na nivou od 0,01 (Sig).
Koeficijent determinacije (R2) i multiple korelacije (R) pokazuju da je varijansu od 5
obiljeţja koja karakteriziraju faktore motivacije moguće sa 15 odsto pojasniti sa
kvalitetom odnosa nastavnika i uĉenika, jer njihova korelacija iznosi 0,38.
Prema tome, moţe se tvrditi da se motivacija uĉenika, po procjeni uĉenika, moţe
predvidjeti na osnovu pozitivnog odnosa nastavnika i uĉenika, odnosno da je njihova
povezanost statistiĉki znaĉajna u manifestnom prostoru varijabli.
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Tabela 10.
Poveznost pozitivnog stava o odnosu uĉenik-nastavnik i faktora motivacije
R =0.38

R2=0.15
Indikatori

Br.

Više sam motivisan na nastavi kada
1. nastavnik dobro poznaje predmet i
zanimljivo izlaţe
Nastavnikovo razumijevanje uĉenika i
2. njihovih problema me motiviše da
radim kvalitetnije
Nastavnikovo pravedno ocjenjivanje
3.
me motiviše da radim kvalitetnije

F-odnos =
12.987

Znaĉ. F = 0,000

Beta

B

tvrijed.

Znaĉ. t

0.177

0.08
0

2.901

0.004

0.160

0.06
4

2.496

0.013

0.590

0.556

0.937

0.349

2.363

0.019

0.034

4.

Nastavnikov smisao za humor je
vaţan za pozitivnu motivaciju uĉenika

-0.054

5.

Nastavnikove godine radnog iskustva
imaju uticaja na motivaciju

0.137

0.01
5
0.02
2
0.05
4

Percepcija pozitivne odnosa nastavnika i uĉnika je pozitivno statistiĉki znaĉajno
povezana sa indikatorom više sam motivisan na nastavi kada nastavnik dobro poznaje
predmet i zanimljivo izlaţe na nivou znaĉajnosti p<0,01, a sa indikatorima nastavnikovo
razumijevanje uĉenika i njihovih problema me motiviše da radim kvalitetnije i
nastavnikove godine radnog iskustva imaju uticaja na motivaciju na nivou znaĉajnosti
p<0,05. Kod preostala dva indikatora motivacije regresija statistiĉki nije znaĉajna.
Pozitivna vrijednost regresije nam ukazuje na ĉinjenicu da se radi o pojavama
ĉije su promjene istog smjera, što znaĉi, da kada jedna pojava raste (pozitivna
percepcija faktora motivacije) i druga raste (pozitivan odnos nastavnik-uĉenik) i obratno.
Zakljuĉak
Na osnovu sistematski obavljenih teorijskih prouĉavanja relevantne literature
moţemo zakljuĉiti da je kvalitetan odnos nastavnika i uĉenika vaţan kako za
nastavnike, tako i za uĉenike. Ukoliko su ti odnosi loši najviše trpi odgojni aspekt
školskog rada. Moguće je pretpostaviti kakav uticaj na uĉenika ostavlja ĉinjenica da ima
loš odnos sa nastavnikom, s druge strane i nastavnik koji osjeća da nije uspio razviti
dobar odnos sa svojim uĉenicima, osjeća da je profesionalno „zatajio‖. Kao i svaki drugi
tip socijalnog odnosa i odnos u školi, odnosno izmeĊu nastavnika i uĉenika,
karakterizira jedan oblik zadovoljavanja potreba i interesa, kako uĉenika, tako i
nastavnika. Kvalitet odnosa nastavnika i uĉenika podjednako je motivirajući i za
nastavnika i za uĉenika. Na osnovu sprovedenog empirijskog istraţivanja moţemo
zakljuĉiti sljedeće:
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Analizirajući aritmetiĉke sredine i varijabilnosti rezultata za gore navedene
subtestove stekli smo uvid da uĉenici pozitivno vrednuju odnose sa nastavnicima.
Koristeći se t-testom za testiranje znaĉajnosti razlike aritmetiĉkih sredina parametri
faktora motivacije i odnosa nastavnika i uĉenika procjenjivani su s obzirom na spol i
uzrast uĉenika, te lokaciju škole. Rezultati su pokazali da postoji statistiĉki znaĉajna
razlika u stavovima uĉenika o faktorima motivacije od strane nastavnika s obzirom na
spol uĉenika i s obzirom na uzrast uĉenika i to u korist uĉenika muškog spola i mlaĊih
uĉenika, a da ne postoji statistiĉki znaĉajna razlika s obzirom na ĉinjenicu da li se škola
koju uĉenici pohaĊaju nalazi u gradu ili u prigradskoj sredini. TakoĊer postoji statistiĉki
znaĉajna razlika u stavovima uĉenika o odnosu sa nastavnicima s obzirom na uzrast i s
obzirom na lokaciju škole i to u korist mlaĊih uĉenika i uĉenika koji pohaĊaju školu u
prigradskoj sredini. Koristeći se linearnom regresijom zakljuĉeno je da postoji pozitivna
povezanost izmeĊu pozitivnog stava o odnosu nastavnika i uĉenika i školskog uspjeha
uĉenika. TakoĊer rezultati linearne regresije pokazuju statistiĉki znaĉajnu povezanost
izmeĊu pozitivne percepcije odnosa nastavnika i uĉenika i fakotora motivacije od strane
nastavnika koje uĉenici smatraju znaĉajnim. Vaţno je istaći da je cjelokupna regresija
pozitivna što ukazuje na ĉinjenicu da su pojave pozitivno povezane, dakle povećanjem
kvalitete odnosa nastavnika i uĉenika povećava se motivacija uĉenika za rad.
Zahvaljujući ovom saznanju nastavnici mogu unaprijediti svoj rad u nastavi i akademsko
postignuće svojih uĉenika radeći na kvaliteti odnosa sa njima. Iako je kvalitet odnosa
nastavnika i uĉenika od iznimnog znaĉaja za odgojno djelovanje škole, jer nema odgja
izmvan meĊuljudskog odnosa, zahvaljujući ovim rezultatima moţemo zakljuĉiti da je
jednako vaţan i za obrazovni rad škole. Uĉenici koji su motivirani za rad zasigurno će
postizati bolje rezultate u uĉenju što će se pozitivno odraziti na njihovu sliku o školi i
pozitivnu percepciju školske klime, a navedeno povratno rezultira sa još više uloţenog
truda.
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Balaţević Éva: A MOTIVÁCIÓ SZEREPE A ZENEI NEVELÉSBEN
MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR, SZABADKA, SZERBIA
evabalazevic@yahoo.com
Összefoglaló
A különböző zenepedagógiai módszerek egyaránt hangsúlyozzák, hogy a zenei
nevelés célja a zenei élmény nyújtása, amely nélkülözhetetlen a gyermekek
személyiségfejlődésében. Mindegyik módszer célul tűzi ki a zenei megismerő,
befogadó, és alkotóképesség fejlesztését is, azonban az egyes területek prioritásában
és az egyes életkorhoz való adaptálásban jelentős különbségek vannak. Kijelenthető
azonban, hogy a zenei gondolkodást és fogalomalkotást a formális oktatás fejleszti ki.
Minket elsősorban a nevelés, a személyiségfejlődés összefüggései érdekelnek,
tehát mindenekelőtt a motívumok keletkezésének és működésének legfőbb jellemzőit
kell feltárnunk.
Kulcsszavak: zenei nevelés, motiváció, személyiségfejlődés, érzelmi háttér.
THE ROLE OF MOTIVATION IN MUSIC EDUCATION
Abstract
A variety of music teaching methods equally emphasize that music education is
to provide a musical experience that is essential to the development of children's
personality. Each method aims to develop musical cognition, reception and creative
skills development. But there are important differences in the priorities for some aspects
as well as age-specific individual adaptation areas. However, it can be stated that the
musical thinking and conceptualizing is developed by formal education.
We are mainly interested in following the personal development in the context of
education, so all we have to explore the formation and the most important
characteristics of those motives.
Keywords: music
background.

education,

motivation,

personality

development,

emotional

Bevezető
Mit is jelent tulajdonképpen gyermeket nevelni, az emberi személyiséget
formálni? A neveléselmélet egyik központi kérdésfeltevése.
Az emberi személyiség fejlődésében, vagyis a benne rejlő adottságok célszerű
kialakitásában mint tudjuk, alapvető jelentősége van a céltudatosan szervezett
személyes aktivitásnak, a specifikus működésnek. A nevelés egyik lényeges feladata
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ennek a specifikus működésnek az irányítása, megszervezése. A gyermek életét úgy
kell megszervezni, mint a készségek meghatározott csoportját nevelő tapasztalatot.
A tulajdonképpeni nevelő hatás arra hivatott, hogy a neveltet meghatározott
funkcióra, aktivitásra serkentse. A szóbeli ráhatás is csak akkor nevezhető nevelő
hatásnak, ha alkalmas arra, hogy a neveltben aktív folyamatokat indítson el, akár
intellektuális, akár cselekvésben megnyilvánuló aktivitást. Aktivitáson itt természetesen
annak különböző szintjeit értjük, kezdve a figyelemben megnyilvánuló aktivitástól, az
alkotó gondolkodáson keresztül a gyakorlati alkalmazásban, alkotó tevékenységben
működő céltudatos aktivitásig.
A gyermeket jellemző személyiségjegyek, tipikus emberi funkciók, képességek,
készségek azonban nem akármilyen funkció vagy aktivitás eredményeképpen alakulnak
ki. Specifikus működés szükséges e potenciák fejlődéséhez. Ezt számos egyszerű
tapasztalat is bizonyítja. A bölcsödében lévő gyermek a mozgásos ösztön (motorikus
reflex) és környezeti ingerek hatására manipulál. Ujjaival tapint. Ez spontán módon
elvezet tapintószerveinek, mozgatóidegeinek és izmainak fejlődéséhez: koordináltabb
fogásokra, mozdulatokra lesz képes. A fejlődésnek ez a folyamata a társadalmi
környezet hatására indul el, s annak hatására éri el az emberre jellemző magatartás
színvonalát.
A külvilághoz: a társadalomhoz, annak célkitűzéseihez való helyes viszonyulás
kialakításában döntő jelentősége van a magatartás és a cselekvés motívumainak.
A motívumok fejlesztése ezért a másik fontos feladata a nevelésnek.
Motívumról sokféle értelemben lehet beszélni. A hétköznapi szóhasználatban
általában a cselekvés, illetőleg a magatartás előidéző okait értjük rajta, vagyis a
motívum révén választ várunk arra a kérdésre, miért, mi okból cselekedett valaki így
vagy úgy. Az embernek minden cselevése ilyen vagy olyan motivumokból fakad, és
meghatározott célra irányul. Ezek a motívumok azonban nem mindenkor tudatosak, s
általában komplex módon határozzák meg a tevékenyéget illetve a magatartást.
Jelentős motiváló tényezőként szerepelnek az emberi tevékenységben az
érzelmek, az emóciók is. Régi pedagógiai felismerés, hogy jelentős motiváló tényező az
érdeklődésben megnyilvánuló emocionalitás, az újdonság, a felfedezés öröme, a
jutalmazást és a büntetést kísérő érzelmek, kisgyermeknél a védettség és gondoskodás
nyomán keletkező érzelmek, később az önállóság, függetlenség büszkesége, az
aktivitás öröme. Kell hogy legyen egy bizonyos kedvet keltő és ezt hangsúlyozó
összefüggés a tanulási helyzet és a megtanulandó anyag között; az egész környezet is
barátságos kell hogy legyen. Hasonlóan motivál a tanító helyeslése, megbecsülése, a
közösség egész légköre. Nem véletlenül hangsúlyozza Makarenko a bizakodó „dúr‖
hangnem szükségességét.
Ha felelős tevékenységre és magatartásra akarjuk nevelni a gyermeket, akkor
úgy tervezzük meg a gyermek tevékenységét, hogy közben a döntéseiben fontos,
determináló szerepet játszó motívumainak rendszere oly módon fejlődjön, hogy az ilyen
motivációs bázison megvalósuló magatartás a társadalom objektív szükségleteinek
megfelelő, vagyis nevelési céljainkkal egybeeső magatartás legyen, tehát
céltudatosan kell fejlesztenünk a gyermek motivációs bázisát.
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A 2-3 éves korban lévő gyermek mint köztudomású, rendkivül intenzív
mozgásosságával tűnik ki. Ösztönösen jár, kel. Mindent megfog, próbálgatja
felhasználni a maga módján a környezetében tapasztalható tárgyakat. Ismerkedik azok
tulajdonságaival, hasznosításuk lehetőségével. Erre számos értékes reflex készteti a
gyermeket: motorikus reflex, utánzásreflex, célreflex stb. Ezt spontán végzi a gyermek.
Ha viszont ebben a periódusban megkérjük arra, hogy vegye fel és hozza hozzánk az
általunk leejtett tárgyat a gyermek ezt szívesen megteszi. Sőt felszólítás nélkül is
megismétli alkalomadtán, ha az első esettől fogva elismerjük s ezzel értékeljük
teljesítményét; örömünket fejezzük ki, megdícsérjük stb.
Hasonló feladatok sikeres elvégzése (gyakorlása) útján nemcsak új motívumok
jönnek létre a gyermekben, hanem alakul, formálódik az előzékeny, figyelmes
magatartás szokása is. Ha céltudatosan szervezzük a gyermek aktivitását, s ebben
építünk a gyermek már kialakult, meglevő motívumaira, a gyermek különböző
színvonalú szükségletei nyilvánulnak meg.
A motiváció az általános iskolai zenei nevelésben
Az iskolai tanulás során gyakran olyan nehézségekbe ütközik a tanuló, amelyet
le kell győzni. A tanulás ellen ható motívum él a gyerekben, mást szeretne csinálni.
Ekkor van szükség az akaratra. De nem elég az akarat, a kitartás is kell. Ezt gyakran a
szorgalommal azonosítjuk. Könnyen felismerhető az akarat a gyermekben, s ezt
tanítóként értékelni kell, sőt olyan esetekben is, ha magas színtű teljesítményhez nem
vezet. Azok a gyerekek, akiket a szülők, vagy a tanítók sikertelenségeikért gyakran
büntettek, szorongóvá, kudarckerülővé válnak, míg azoknál, akiket spontán sikereikért
jutalmaztak, a sikermotívum lesz erősebb. A tanulási szituáció része a pedagógus is.
Számít az ő lelkesedése vagy közömbössége. Akármilyen érdekes a feladat
megoldása, ha a gyerek azt érzi, hogy a tanítót nem érdekli, az érzelmi azonosulás
révén elmarad a kíváncsisága.
Hogy milyen főbb eszközökre építhet a tanító motiváló tevékenysége során, a
következő szempontokat kell átgondolni (Balogh, 2006):
- Meg kell találni, ki kell építeni a kapcsolatot a tanuló iskolai munkája és a benne már
működő vágyak, törekvések között.
- A legjobban az önálló tevékenységgel lehet motiválni, az önálló munka felszabadítja a
belső energiát.
- A motiváció középpontjában a pozitív motivumokat kell állítani, ezek hozhatják
közelebb a gyereket a tanuláshoz.
- Fontos motiváló tényező az igényszint, ennek fejlesztése – elsősorban a sikeres
tevékenység alapján
- komoly lendítőerőt jelenthet.
- A motiváló tényezők közül döntő szerepe van a pedagógus személyiségének, emberi
és szakmai tulajdonságaival együtt.
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- Feltétele a sikernek a megfelelő pedagógus-tanuló kapcsolat, amelyben kölcsönösen
elfogadják egymást.
Természetesen ezek érvényesítése sem hoz mindig sikert, hiszen sok iskolán
kivüli tényező is befolyásolja a gyerekeknek a tanuláshoz való viszonyát (vö: Kozéki,
1980, Réthyné, 2003).
A tanulók egyéni különbségeinek figyelembe vétele a motiválásnál (Réthyné, 2003):
-elérhető képességek, aktuális tudásszint;
-tantárgyi érdeklődés, speciális érdeklődés;
-általános kulturális, szociális, érzelmi háttér.
E felsorolás azt mutatja, hogy sokféle szempontot kell érvényesítenie a
pedagógusnak már az órára való felkészülés során – s természetesen gyakorlati
megvalósitás során is – ahhoz, hogy sikeres legyen a motiválási tevékenysége.
Kiemelt szerepe van a tanító értékelő tevékenységének a sikeres motiválásban:
ugyanazt a teljesítményt kudarcként és sikerként is megélheti a gyerek – a pedagógus
(és természetesen a szülő) értékelő módszereitől függően, ezért ennek a legfontosabb
pszichológiai és pedagógiai elveit is érdemes áttekintenünk (Balogh, 2004).
A fentiekben azt vettük szemügyre mit tehet a pedagógus a gyerekek
tanulásához fűződő viszonyának pozitívvá tétele érdekében, de nem lehet figyelmen
kivül hagyni ebben sem a család és a z iskola együttműködését (vö: Páskuné,
2004).
A szülők és pedagógusok folyamatos kapcsolata, a kölcsönös bizalom
könnyítheti meg az iskola erőfeszítéseit és hozhat igazi eredményt is. A család intim
szférájában gyökerezik elsődlegesen a gyerek emocionális egyensúlya, ezt az iskola
nem tudja pótolni, bármennyire is sikerül a gyerek gazdag motivációs rendszerét az
utóbbi helyen kialalkítani.
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