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ABSZTRAKT

Jelen doboztankönyv-fejezet Lakatos István Dobozváros című meseregényét
vizsgálja. Elemzi a mű világának transzcendens megszerkesztettségét s a szereplőként is megjelenő isteni instancia karakterét. A bibliai áthallásokon túl korunk mindennapi problémáinak taglalására ugyancsak sor kerül. Az elemzés egyaránt kitér a
könyv nyelvi megoldásaira és mediális váltásaira is.
A munka ebben a formában tanórai segédeszközként, illetve egy új, folyamatosan bővülő irodalomtankönyv, azaz doboztankönyv szerves fejezeteként fogható
fel, amely a Dobozvárost hermeneutikai, közösségépítő és képzőművészeti gyakorlatokkal fűszerezve tárgyalja.
Kulcsszavak: meseregény, doboztankönyv-fejezet, DIY, uniformizálódás, emberi kapcsolatok kiüresedése

ABSTRACT

The packetbook chapter analyzes István Lakatos’s fable novel: Dobozváros [Box
city]. The work details the transcendental construction of the novel’s world. It also
discusses the god-like figure appearing in the story in the form of a character. In addition to the examination of the Biblical references, the problems of daily life are discussed too. The analysis touches upon the language use of the book and the medial
shifts as well. The work, in this form, serves as a teaching aid; it is an essential part of
a continuously expanding literature packetbook, which discusses Dobozváros and
includes hermeneutical, community-building as well as graphic arts exercises.
Keywords: fable novel, packetbook chapter, DIY, uniformization, human relationships becoming empty
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ISTENI BARKÁCSMUNKA.
LAKATOS ISTVÁN: DOBOZVÁROS
(DOBOZTANKÖNYV-FEJEZET)
Božansko majstorisanje. Ištvan Lakatoš: grad od kutija (poglavlje džepnog
udžbenika)
Divine Gadgeteering – István Lakatos: Dobozváros [Box city] (Packetbook
chapter)
Baka L. Patrik
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Révkomárom, Szlovákia
baka.l.patrik@gmail.com
1. Keretek
Jelen doboztankönyv-fejezet a XXI. századi magyar gyermekirodalom egyik
kimagasló teljesítményét, Lakatos István Dobozváros (Lakatos 2011) című meseregényét helyezi vizsgálódásának centrumába. A munka részletesen tárgyalja a mű
világának transzcendens megszerkesztettségét, a főhős kisfiú, Zalán helyett azonban inkább foglalkozik a szereplőként is megjelenő isteni instanciával, Széklábbal. A
bibliai áthallásokon túl kitérünk a regény által előtérbe állított kortárs problémákra
is, például az emberi kapcsolatok kiüresedésére, valamint az uniformizálódás jelenségére, mely utóbbi maga után vonja az egyediség mint érték háttérbeszorulását is.
A regény a csodába vetett hitet kínálja fel ezek megoldásaként, ami által egyszersmind a kreativitás fontosságát is hangsúlyozza, mindezt pedig rendkívül humoros
környezetben valósítja meg. Az elemzés kitér a könyv nyelvi megoldásaira és medi-
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ális váltásaira is. Az opus ezen jellegzetességei révén érdekessé, s az irodalomoktatásba való integrációra is érdemessé válik.
A munka ebben a formában óratervként, illetve egy új, folyamatosan bővülő irodalomtankönyv, azaz doboztankönyv szerves fejezeteként fogható fel, amely a Dobozvárost hermeneutikai, közösségépítő és képzőművészeti gyakorlatokkal fűszerezve tárgyalja. A projektbe (alapvetése itt: Baka 2016a) bekapcsolódott Baka Vida
Barbara (Vida 2017a, 2017b, 2018), valamint a jelen sorok szerzőjének önállóan (Baka
2016b, 2017, 2018a, 2018b, 2018c, 2019), illetve közösen jegyzett doboztankönyv-fejezetei (Baka Vida – Baka 2019) mindezidáig több különböző fórumon és formában
is napvilágot láttak már.
Az itt olvasható doboztankönyv-fejezet alapjául szolgáló tanulmány a szerző
Magánuniverzumok I. – Gőz, kávé, kolbász és a világ nagy építőmestere(i) című munkája, mely a Prae folyóirat 2016/2-es számában jelent meg (Baka 2016c); jelen dolgozat
bibliográfiája elsőrendűen ezen elemzőszöveg szakirodalma által meghatározott.
2. Isteni barkácsmunka – Lakatos István: Dobozváros (Doboztankönyv-fejezet)
[1. ábra]
[1. ábra]

I. Együttgondolkodás:
Mittalálni
találni egy
I. Együttgondolkodás:
Mit
egybarkácsműhelyben?
barkácsműhelyben?

EGYÜTTGONDOLKODÁS
Biztosan mind jártatok már nagyapa
barkácsműhelyében, de ha mondjuk, a
lakásban romlott is el valami, apának
ugyanúgy kéznél volt a szerszámosládája.
Emlékeztek, milyen eszközök voltak
benne? Mit lehetett kezdeni velük?
Egyesével mondjatok párat!

[2. ábra]

Kétségtelen, hogy az általatok összegyűjtött szerszámokkal sok mindent meg leI. szemelvény a Dobozváros c. regényből: A dolgok megjavításáról
het javítani, de mihez kezdenétek velük akkor, ha mondjuk, elromlana egy tó? Vagy
– Mit csinálnánk? Hát javítunk. […] Közben Székláb lehajolt, megkereste a
vízfelszín szélét, és egy hirtelen mozdulattal beakasztotta az emelő végét.
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Zalán megrökönyödve nézte, hogy a tó vize, ha csak egy centire is, de elválik
az iszaptól, és úgy lóg a levegőben, ahogy azt a víznek nagyon nem szabadna
tennie. […] [A] feje fölött, a vízréteg túloldalán egy halraj gyűlt össze, és – és
rajta nevettek. (D: 29–30.)

I. Együttgondolkodás: Mit találni egy barkácsműhelyben?

[1. ábra]

EGYÜTTGONDOLKODÁS

I. Együttgondolkodás: Mit találni egy barkácsműhelyben?

Biztosan mind jártatok már nagyapa

ha a kecskék felejtenék el,barkácsműhelyében,
hogyan kell megenni
káposztát,
de haamondjuk,
a helyette pedig mindlakásban
romlott
is el valami,
apánaka helyzeteket meg tudnáegyik a tévétek távirányítóját
szeretné
megrágni?
Ezeket
ugyanúgy
kéznél
volt baj,
a szerszámosládája.
tok oldani velük? Ha nem,
akkor sincs
nagy
mert Lakatos István ismer valakit, aki
Emlékeztek, milyen eszközök voltak
igen. Ez a fejezet róla, Széklábról fog szólni. Nem, nem a székek lábára kell gondolni,
benne? Mit lehetett kezdeni velük?
EEgyesével
GYÜTTGONDOLKODÁS
hanem egy olyan öregúrra, aki
leginkább
Gandalfra
vagy Dumbledore-ra hasonlít,
mondjatok
párat!
csak valamivel alacsonyabb,
rövidebb
a
szakálla,
és
nagyobb hasat eresztett (MTI
Biztosan mind jártatok már nagyapa
2012). A kisfiút pedig, akibarkácsműhelyében,
a segítségére van, Zalánnak
hívják.aÉrdemes megkérdezni
de ha mondjuk,
őket, mivel foglalkoznak:lakásban romlott is el valami, apának
ugyanúgy kéznél[2.
volt
a szerszámosládája.
ábra]
[2. ábra]eszközök voltak
Emlékeztek, milyen
benne?
Mit lehetett
kezdeni
velük?
I. szemelvény
a Dobozváros
regényből:
A dolgok
megjavításáról
I. szemelvény
a Dobozváros
c.c.regényből:
A dolgok
megjavításáról
Egyesével mondjatok párat!
– Mit csinálnánk? Hát javítunk. […] Közben Székláb lehajolt, megkereste a
vízfelszín szélét, és egy hirtelen mozdulattal beakasztotta az emelő végét.
Zalán megrökönyödve nézte, hogy a tó vize, ha csak egy centire is, de elválik
az iszaptól, és úgy lóg a levegőben,[2.ahogy
ábra]azt a víznek nagyon nem szabadna
tennie. […] [A] feje fölött, a vízréteg túloldalán egy halraj gyűlt össze, és – és
rajtaI.nevettek.
(D: a29–30.)
szemelvény
Dobozváros c. regényből: A dolgok megjavításáról

[3. ábra]

Most már nem nagy titok, Székláb bizony meg tudná javítani az el– Mit csinálnánk? Hát javítunk. […] Közben Székláb lehajolt, megkereste a
II.
a Dobozváros
c. regényből: A
romlottvízfelszín
tavat és
a szemelvény
távirányítóevő
kecskéket
is,kiválasztottságról
hiszen az
azemelő
egészvégét.
világ az ő
szélét,
és egy hirtelen mozdulattal
beakasztotta
barkácsműhelyében
készült!
Dehogy
mielőtt
méghatöbbet
érdemes
Zalán megrökönyödve
nézte,
a tó vize,
csak egybeszélnénk
centire is, deerről,
elválik
kitérni arra,
hogyan
ismerkedtek
megahogy
hőseink.
valami
Miért
talán kiválasztott
vagyok?
az iszaptól,
és –is
úgy
lógén,
a levegőben,
azt aZalán
vízneképp
nagyon
nemmegszokott
szabadna napi
Márfölött,
miért
az? Arra
jártam, ésegy
kész.
21.)
teendőjét
végezte,
is lennél
az
öregúr
kopogtatott
az(D:ajtajukon,
és és
elkezdett
feltennie.
[…] [A]–amikor
feje
a vízréteg
túloldalán
halraj
gyűlt össze,
– és
pumpálni
Zalánra
rajtaegy
nevettek.
(D:nagyon
29–30.) is… szóval, inkább teljesen hasonlító figurát, és azt
javasolta a kisfiúnak, hogy menjen vele.
[3. ábra]
[3. ábra]

II. szemelvény
a Dobozváros
kiválasztottságról
II. szemelvény
a Dobozváros c.
c. regényből:
regényből: A A
kiválasztottságról
– Miért én, talán kiválasztott vagyok?
– Már miért lennél az? Arra jártam, és kész. (D: 21.)

Zalánt nem kell túl sokáig győzködni, pláne, miután megtudja, hogy a szülei nem is az igazi szülei, hanem csupán a Dobozvárosban készült másolatok!
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Székláb elárulja neki, hogy a világban mindent és mindenkit lecserélni igyekvő dobozvárosiak – mivel olyan nagyon szeretik a rendet – ábécésorrendben haladnak,
ezért a szüleit, Annát és Balázst már rég lecserélték, neki pedig az volt az egyetlen
szerencséje, hogy Z-re kezdődik a neve. Székláb is csak ezért kereste fel, nem pedig
mert bármiben is különlegesebb volna a többieknél.
[4. ábra]

[4. ábra]

[4. ábra]
I. világépítő illusztráció
a műből: Zalán és Székláb

I. világépítő
illusztráció a műből: Zalán és Székláb
I. világépítő illusztráció a műből: Zalán és Székláb

[5.
[5. ábra]
ábra]

[5. ábra]
Közösségépítődrámajáték
drámajáték aaregény
apropóján
Közösségépítő
regény
apropóján

Közösségépítő drámajáték a regény apropóján

DRÁMAJÁTÉK!

DRÁMAJÁTÉK!
 A ti osztályotokból kit cseréltek volna le
utolsóként a dobozvárosiak?

 A ti osztályotokból kit cseréltek volna le
a dobozvárosiak?
 És kinekutolsóként
lett volna akkora
pechje, hogy vele kezdik?

osztálynévsorban
az utolsó
egy percig
meg

ÉsAz
kinek
lett volna akkora
pechje,
hogypróbáljon
vele kezdik?

úgy viselkedni, ahogy a névsorban legelső tenné, majd az utolsó
előtti a másodikat
utánozza!
 Az osztálynévsorban
az utolsó
egy percig próbáljon meg

úgy viselkedni,
ahogy a névsorban legelső tenné, majd az utolsó
 Ezután csoportosan mondjátok el a leutánozottak
előtti
a másodikat
utánozza!
legjellemzőbb
tulajdonságait!
 Ezután csoportosan mondjátok el a leutánozottak
legjellemzőbb tulajdonságait!
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Az olyan irodalmi műfajok, mint a sci-fi vagy a fantasy, amellett, hogy csodás, idegen fajok és technológiák népesítik be a világukat, mindig valami olyan
problémát feszegetnek és nagyítanak fel, ami a mi valóságunkban is megtalálható (Hegedűs 2012, 8–10; Mendlesohn 2008, xi–xxv). A Dobozváros esetében
ilyen volna az emberi kapcsolatok kiüresedése – hogy sokszor elhanyagoljuk
egymást – és az uniformizálódás. Tudom, ez egy csúnya szó, de könnyen kitalálhatjátok, mit jelent. Olyan helyzetre utal, mintha mindenki uniformist, egyenruhát húzna.
Tehát elveszítené az egyediségét.
Zalánra nem is az hat traumaként, hogy megtudja, a szülei másolatok,
hanem amikor tudatosítja, hogy ő maga észre sem vette, amikor lecserélték
őket. Visszaemlékezve az apró léptekben történő kiüresedésre figyel fel arra: hogy
a szülei egyre kevesebbet játszottak vele – mert nem volt rá idő a munka miatt –,
hogy az ízletes ételeket, amilyen a kolbász vagy a töpörtyű, fokozatosan leváltották
a gyorsmenük – hisz nem volt idő főzni a munka miatt –, s hogy a család „furcsább”
figuráival, mint amilyen a „kolbászos nagymama”, akinél pedig olyan jókat lehetett
enni, sorra megszakadt a kapcsolat – mondani sem kell, a munka miatt. Ilyen és
ezekhez hasonló jelenségek sajnos a mi mindennapjainkban is előfordulnak.
[6.
[6.ábra]
ábra]
II. világépítő illusztráció a regényből: Székláb háza
II. világépítő
illusztráció a regényből: Székláb háza

[7. 15
ábra]
III. szemelvény a műből: Az uniformizáltságról

Zalán viszont így is nyitott marad a csodára, a regényben pedig számos
ilyen akad. Székláb útjából egyszerűen félrehajlanak a panelháztömbök. Síneken közlekedő háza is ilyen, a melankolikus – tehát mindig panaszkodó – beszélő kecskével, Jónással. Az öreg serpenyőinek aljából simán egy óriási szobára
nyílik az ajtó, ami persze ugyanúgy az aprócska házban van valahol. Ráadásul egy
olyan szoba ez, ami végtelen nagyságú, és ide kerülnek a világ elveszett játékai. Az, hogy Zalán elfogadja ezeket a dolgokat, hogy nyitott a csodákra, az uniformizálódásból következő reményvesztettségét is csökkenti a számára. Dobozváros
azonban nem hisz a csodában (Virtualdog 2011).
[7.
[7. ábra]
ábra]
III. szemelvény a műből: Az uniformizáltságról
III. szemelvény
a műből: Az uniformizáltságról

Kísérteties látványt nyújtott a sok egymásra tornyozott hegyoldal. Akadt ugyan közöttük
néhány nagyon apró eltérés, de nagyjából mindegyik egyforma volt. Az aljukból jókora
pöckök lógtak ki, ez Zalánt azokra a bútorokra emlékeztette, amiket magadnak kellett a
sok-sok darabból összeszerelni. Elképzelte, hogy valahol a világban vannak hegyek, a
pöcköknek megfelelő mélyedésekkel, és ezek a szabvány hegyoldalak tökéletesen
illeszkednek hozzájuk. Nem tetszett neki a gondolat. (D: 185.)
[A]z Egyesnek a termelés meg a hatékonyság, meg a többi efféle hülyeség a vesszőparipája.
(D: 262.)

Dobozváros csak az új dolgokban, a tömegtermelésben, az uniformizálásban hisz! Ha kell, tömegembert, ha kell, tömegpocsolyát, ha kell, tömeghegyet
gyárt, s a régit lecseréli. Felmerül hát a kérdés: mindent eldobni, ami régi, pedig
még megjavítható, vagy lecserélni egy újra… de olyan újra, amelyből számtalan akad? Ezen a ponton az olvasó is választás elé kerül. Az olvasó, aki ugyanúgy egy a sok közül, mint ahogy Zalán is – hisz tudjuk, nincs kiválasztottság. Ám
ahogy a kisfiúnak, úgy neki, nektek is módjában áll takarítanotok. És a takarítás,
a javítás itt nemcsak a külső világra, de a belsőre is, az emberi kapcsolatokra,
az egymásra szánt időre is vonatkozik. Hiszen jórészt mégis rajtunk áll a döntés:
hagyjuk-e elhalványodni a felfedezett vagy felfedezhető csodát, vagy tovább élünk,
hiszünk benne (Szilágyi 2012, Tamás 2011).
A regény szerint az univerzumot, annak minden alkotóelemét és fantasztikus, mitologikus lakóját ugyanabból az anyagból, a csillaggyurmából gyúrták. Miután ez elfogyott, a készítője útjára indította a műalkotást, maga pedig
csak jóval szerényebb módon volt már képes javítgatni azt. A könyvben lassanként kiderül, hogy ez a nagy barkácsmester az öreg Székláb volt.
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[8. ábra]
[8. ábra]
[8. ábra]

IV. szemelvény
a Dobozváros
regényből: EgyEgy
másféle
teremtésről
IV. szemelvény
a Dobozváros
c.c.regényből:
másféle
teremtésről
IV. szemelvény a Dobozváros c. regényből: Egy másféle teremtésről

A falakon kampók, szögek, polcok sorakoztak, egy sötét kis zugban pedig ősöreg asztal
állt,
rajta kampók,
ceruzák, szögek,
ecsetek[.]
[…] sorakoztak,
Zalán sok ábrát
nem kis
tudott
beazonosítani,
A
falakon
polcok
egy sötét
zugban
pedig ősöregcsupán
asztal
rendkívül
részletesen
kidolgozott
ábrákat
nevethetnékje
állt, rajta ceruzák,
ecsetek[.]
[…] Zalán
soklátott.
ábrát Némelyiktől
nem tudott viszont
beazonosítani,
csupán
támadt: azrészletesen
egyik rajz például
egylábú
disznót
ábrázolt,
egy másikon
kakas
rendkívül
kidolgozott
ábrákat
látott.
Némelyiktől
viszontuszonyos
nevethetnékje
búvárszemüvegben,
olyan egylábú
jegyzetekkel,
hogy
Teringettét,
folyton uszonyos
elbotlik a kakas
saját
támadt:
az egyik rajz[…]például
disznót
ábrázolt,
egy másikon
lábában,
vagy Neki kell
a falnak, […]
[d]e Teringettét,
nemcsak ilyen
furcsa elbotlik
lényeketarajzolt
búvárszemüvegben,
[…]támasztani
olyan jegyzetekkel,
hogy
folyton
saját
Székláb,
itt kutya,
bálna, tengerimalac
és brontoszaurusz
is. […]
Az egész
univerzum
lábában,akadt
vagy Neki
kell támasztani
a falnak, […]
[d]e nemcsak ilyen
furcsa
lényeket
rajzolt
ott csillogott
szeme
előtt.tengerimalac
(D: 58–60.) és brontoszaurusz is. […] Az egész univerzum
Székláb,
akadtZalán
itt kutya,
bálna,
ott csillogott Zalán szeme előtt. (D: 58–60.)
[9. ábra]
[9. ábra]
ábra]
[9.
I. kérdésfelhő: DIY, mitológia és saját tapasztalatok
I. kérdésfelhő: DIY, mitológia és saját tapasztalatok

I. kérdésfelhő: DIY, mitológia és saját tapasztalatok
1. A DIY az angol „Do it yourself!”-nek a rövidítése.
jelent
ez magyarul,
és mit érthetnek
alatta?
1. Mit
A DIY
az angol
„Do it yourself!”-nek
a rövidítése.
nemeztudjátok,
nézzetek
utána neten!
Mit Ha
jelent
magyarul,
és mit érthetnek
alatta?
Hacsodás
nem tudjátok,
neten!
2. Milyen
lényeketnézzetek
ismertek utána
a görög,
a magyar és a
keresztény
mitológiából?
2. Milyen csodás lényeket
ismertek
a görög, a magyar és a
keresztény
mitológiából?
3. Volt már olyan, hogy
a ti szüleitek is túl
sokat
dolgoztak,
és idegesek
emiatt?
3. Volt
már olyan,
hogy a tivoltak
szüleitek
is túl
Midolgoztak,
szokott nekik
ilyenkorvoltak
segíteni?
sokat
és idegesek
emiatt?
Mi szokott nekik ilyenkor segíteni?

A Dobozváros egyik kulcsmotívuma az építés és a szerelés – ezért akár DIY
regénynek is mondhatnánk –, az egyik fő kérdése pedig tehát az, hogy mi a
jobb: ha a régit próbáljuk meg megjavítani, mert kötődünk hozzá, vagy inkább
mindig újra, tömegmásolatra cseréljük, ahogy Dobozváros teszi a romladozó világgal? (Hills 2009, 435; Stockwell 2000, 104; Gyuris 2005, 27–44).
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[10. ábra]
[10. ábra]

II. Együttgondolkodás:Megjavítani
Megjavítani vagy
lecserélni?
II. Együttgondolkodás:
vagy
lecserélni?

EGYÜTTGONDOLKODÁS II.
Az osztály osztódjon két csoportra.
Az egyik amellett fog érvelni, hogy inkább
javítsuk meg a régit, a másik pedig amellett,
hogy inkább cseréljük ki újra. Mindig valaki
más beszéljen, oda-vissza váltogatva a csoportokat.
A „régiek” kezdenek. A tanár a mérleg
nyelveként, a felhozott érvek súlya szerint
mozog a csoportok között.
Próbáljátok meggyőzni!

[11. ábra]

A regényben a kisfiú Zalán és a Dobozvárost vezető Egyes között alakul ki
II. kérdésfelhő:
bibliai eredők, Dávid tűnő
és Góliát,
fogalomtanulás
egy Dávid és Góliát-szerű,
kilátástalannak
küzdelem.
Egyes rendet akar
tenni a világban, de úgy, hogy mindent egyformává alakít át, mindenkit, embert és csodalényeket egyaránt bábukra cserél, s aki ellenáll neki, azt bebörtönözi. Mint a gonosz királyok, elnyomó diktátorok. Ráadásul korábban Egyes Szék3. Nem ismerősek nektek valahonnan ezek a
láb tanítványa volt, csak
elárulta őt,Frigyláda,
hogy helyette
maga
uralkodhasson a világon.
történetelemek?
kígyó, áruló
tanítvány,
Székláb különös házában
számos,
máshonnan
is
ismerős
özönvíz stb. Honnan származnak ezek, és mindez dologgal találkozhatunk. Ilyenek a Frigyláda,
a fárakicsoda
csomózott
kígyó,
de beleillik ebbe a mintámit bizonyít,
valójában
Székláb?
ba Egyes árulása is, és 4.
az,Mit
hogy
Széklábat
vádolva
számon
kéri rajta az özönvizet.
tudtok Dávid és Góliát történetéről?
Ismételjünk!
Mit jelentenek
az olyan
A könyvben tehát a6.világnak
három
szintje,hát
rétege
van. Az egyik a valóság,
szavak, mint uniformizálni, diktátor,
a másik a fantáziavilág – amely természetesen itt van körülöttünk, csak a megfemitológia és melankolikus?
lelő ismerősök nélkül nem fedezzük fel –, a harmadik pedig az Egyes másolat világa, amellyel mindkét korábbit le akarja cserélni (Klapcsik 2003). S bár a regény
szomorkás hangulatát tovább erősíti Székláb kijelentése, miszerint „a világ sorsa az,
hogy méltósággal megöregedjen és meghaljon”, remélhetjük, hogy a mester, amiként az özönvízkor is, ismét tévedett.
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nyelveként, a felhozott érvek súlya szerint
mozog a csoportok között.
Próbáljátok meggyőzni!

[11. ábra]
ábra]
[11.
II. kérdésfelhő: bibliai eredők, Dávid és Góliát, fogalomtanulás

II. kérdésfelhő: bibliai eredők, Dávid és Góliát, fogalomtanulás
3. Nem ismerősek nektek valahonnan ezek a
történetelemek? Frigyláda, kígyó, áruló tanítvány,
özönvíz stb. Honnan származnak ezek, és mindez
mit bizonyít, kicsoda valójában Székláb?
4. Mit tudtok Dávid és Góliát történetéről?
6. Ismételjünk! Mit jelentenek hát az olyan
szavak, mint uniformizálni, diktátor,
mitológia és melankolikus?

[12. ábra]
[12.
ábra]
AADobozváros
borítója
Dobozváros borítója

[13. ábra]
V. szemelvény a Dobozváros c. regényből: Szürreális transzcendencia
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Réges-rég a csillagok között szárnyalt,

A Széklábbal való megismerkedés után a könyvben sorra jelennek meg az
olyan csodalények, mint a törpék, sárkányok, vízimanók stb. A mű végén a
legtöbb „kedves kisállat” jelenetért felelős szőrgombóc Kolompóc egy-két kellékkel ellátva egyenesen kiskutyává alakul át, ami pedig, átvitt értelemben Zalán
felnövésének szimbóluma. De nem feltétlenül a fantázia bukásának kifejeződése ez, hanem talán azé, hogy a csodák a mindennapokban is felfedezhetők
(Lovász 2012, Mészöly 2015).
Lakatos István nemcsak leírja világa jellegzetességeit, hanem nyelvileg,
lehetetlennek tetsző képekkel is hangsúlyozza őket. Ilyen például Székláb hatalmának látványos leírása a következő szövegbuborékban, vagy akár az, hogy még
„rendetlenséget” is képes hordani magával.
[13. ábra]
[13. ábra]

V. szemelvény
a Dobozváros
Szürreális
transzcendencia
V. szemelvény
a Dobozvárosc.c. regényből:
regényből: Szürreális
transzcendencia

Réges-rég a csillagok között szárnyalt,
két üstökös vontatta azt a hatalmas
házát! A meteorrajok úgy ficánkoltak
körülötte, mint ahogy a delfinek kísérik
a hajókat. Ha úgy tartotta kedve,
megmerítette benne bögréjét, és
nagyot kortyolt a Tejútból, vagy
pusztán szórakozásból felült egy
galaxis
spirálkarjára.
Élettelen
bolygókkal focizott, és fekete lyukak
voltak a kapuk, a pipáját pedig lángoló
csillagokkal gyújtotta meg. (D: 163–
164.)

Noha a könyv sok súlyos kérdést feszeget, egyszerre igazán humoros alkotás is.
Megmosolyogtató például, hogy Székláb konyhájában, ha épp friss tejre van szükség, bármikor kikukucskálhat a szekrényből egy tehén. De az is, hogy a megjelenő törpéket az apjuk egy találós kérdésről nevezte el, amit az utolsó testvér
nevével meg is válaszolt: Sző, Fon, Nemtakács, Miaz, Pók. Zalán apja egy helyen
azt állítja, a színészek mindent fordítva csinálnak, s amikor ezt eljátszva visszafelé
kezdi el kanalazni az ételt, azt a szöveg így jelöli: „.maynmaynmayN”.

20

Az utolsó csavar fejezetcímként ugyancsak kettős jelentéssel bír, hiszen a soron
következő fordulatot éppúgy jelöli, mint tárgyként magát a csavart is, melynek előtörténete Zalán apjának képregényeiből bontakozik ki. Érdekesség, hogy ezt a képregényt a könyv valódi képregény formájában közli, tehát olyan, mintha mi is
a kezünkben tartanánk azt, amit Zalán épp lapozgat (Lakatos 2011, 256–259.).
Így helyezkedünk bele még inkább a kisfiú helyzetébe. Ebben a képregényben az
egyszerűcske játékok – a mi játékaink – igazi szuperhősökké válnak. A könyvet
egyébként, ahogy ezt a tankönyvfejezetet is, végig a szerző rajzai díszítik (Kisantal
2012).
[14.
[14. ábra]
ábra]
III. világépítő
illusztráció
műből: Amikor
Amikor aa regény
vált vált
III. világépítő
illusztráció
a aműből:
regényképregényre
képregényre

[15. ábra]
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III. kérdésfelhő: SF univerzumok, párhuzamok, illusztrációk

A regényben csomó utalás található például a Star Wars-ra – ha Zalán valamit nagynak lát, azt mindig egy csillagrombolóhoz hasonlítja, és Székláb házában is
állandóan sugárfegyvereket és lézerkardokat keres –, de szót ejt a vámpírokról is
– igaz, a saját megfogalmazása szerint nem azokra a puhányokra gondol, amelyek a
Twilight-sorozatban szerepelnek –, ahogy a Narnia Krónikáira, Columbo nyomozóra vagy épp Neil Gaiman Coraline (Gaiman 2009) című alkotására is utal.
[15.
ábra]
[15. ábra]
III. kérdésfelhő:
SF univerzumok, párhuzamok,
illusztrációk
III. kérdésfelhő:
SF univerzumok,
párhuzamok,
illusztrációk

7. Ismeritek a Star Wars, Narnia és Twilight
című történeteket? Mit tudtok róluk, és miért
emlegethetik őket a regényben is?
8. Valaki ismeri a Coraline című történetet? Ha igen, mi a
közös benne és a Dobozvárosban, pl. Zalán és Coraline
szüleiben? Ha nem ismeritek, következő órára nézzétek
meg/olvassátok el, és beszéljétek meg a hasonlóságot.
6. Szerintetek miért jó vagy nem jó, ha
képek is szerepelnek egy könyvben?

[16. ábra]
[16. ábra]

Gyerekkori játékom
szuperhősöm
– képregényes
történetet
rajzolok
nekifeladatok)
(kreatív feladatok)
Gyerekkoriajátékom
a szuperhősöm
– képregényes történetet
rajzolok
neki (kreatív

SZUPERHŐSJÁTÉKOM KÉPREGÉNYE
 Emlékezzetek vissza: nektek mi volt a kedvenc gyerekkori játékfigurátok, plüssötök?
Hogy hívták? Rajzoljátok és írjátok le egy papírra!
 És most mi az a csodaeszköz, amit leginkább szeretnétek birtokolni? Ennek
valamelyik kedvenc filmetekből, mesétekből kell származnia, amit a többiek is
ismerhetnek. Ezt is rajzoljátok le!
 Ha ez megvan, néhányat – vagy akár mindegyikőtökét – mutassátok be az egész
osztálynak!
 Aztán hajtogassátok össze, majd gyűjtsétek mindet egy helyre, keverjétek meg
és mindannyian húzzatok. Amelyik játék-szuperhős hozzátok került, róla kell a papíron
szereplő stílushoz hasonlóan egy rövid, 3–5 képkockás képregényt készítenetek a
következő órára, amit aztán bemutattok majd a többieknek!

Lakatos István kalandos, barkácsolásban, humorban, fantáziában és tanulságokban gazdag meseregénye, a Dobozváros 2011-ben elnyerte az Év Gyerekkönyve Díjat, ami a magyar gyerekkönyvek legrangosabb kitüntetése. Ha a fentiek nem
győztek meg titeket, hogy kiérdemelte volna, akkor mindenképp el kell olvasnotok… ha pedig meggyőztek, akkor pláne!
3. Útmutató a fejezethez (Megoldólap)
 1. Kérdés: Azt jelenti, „Csináld magad”. Olyan barkácstechnika, amely az otthon és
kézzel késztett (dísz)tárgyak előállítását jelöli. Neten lásd pl. https://liked.hu/category/
elet/csinald-magad/.
 2. Kérdés: Görög: Kerberosz, Medúza, Minótaurosz, kentaurok stb. Magyar: sárkány,
boszorkány, tündér, lidérc, turulmadár, csodaszarvas stb. Keresztény: angyalok, arkangyalok, bukott angyalok stb.
 3. Kérdés: Szabad beszélgetés, de a tanár felügyeli, hogy a téma egyik résztvevő
privát szféráját se sértse. Kifuthat a gyermeki türelmesség, szeretetkinyilvánítás, megnevettetés, közös játék hangsúlyozására.
 4–5. Kérdés: Mindegyik a Bibliából való. A Frigyládában őrizte Mózes a Tízparancsolatot, a Sátán kígyó képében kísértette meg Ádámot és Évát, korábban pedig, noha első
volt az angyalok között, elárulta a teremtőt. Dávid és Góliát története is bibliai eredetű, a
leleményes, de gyengének látszó győzelme a maga erejében túlságosan bízó, hatalmas
harcos fölött.
 6. Kérdés: Uniformizálás = mindent egyformává tenni, diktátor = teljhatalmú államvezető, pl. Hitler vagy Sztálin, mitológia = egy nép csodás őstörténeteinek összessége,
melankólia = szomorkás hangulat.
 7. Kérdés: Star Wars (Csillagok háborúja) = sok idegen faj, bolygóközi csatározás a
jók (Köztársaság, lázadók, jedik) és a sötét oldal (Galaktikus Birodalom, klónhadsereg,
sith-lovagok) között. Narnia Krónikái = egy varázslatos ruhásszekrényen át vezet az út
Narnia mágiával és mágikus lényekkel teli világába. Twilight = modern, szerelmes vámpírtörténet, ember, vámpírok és vérfarkasok kapcsolatáról. Ezek a felmerült témákhoz
kötődő, különösen ismert alkotások, a regény főhőseinek így ugyanolyan természetességgel jutnak eszükbe, ahogy az olvasóknak is. A köztük lévő kapcsolat ezáltal még hitelesebb lesz.
 8. Kérdés: Hasonlóságok: az álszülők jelenléte, a külvilág kirekesztése, a gyermekfőhős elhanyagolása – itt ellentét áll fenn: Gaimannél az igazi, Lakatosnál viszont az álszülőknek nincs idejük a gyermekükre –, a szülők újra- és felértékelése a riasztó események
által, a tér titkos ajtók révén való fantasztikussá válása, az álvalóság elvékonyodása, keretessége stb.
 9. Kérdés: Lehetőségek: Jó: segít könnyebben elképzelni a nehezebb leírásokat,
érdekesebbé, látványosabbá teszi a könyvet. Rossz: mindenki mindent ugyanolyannak –
uniformizáltnak – fog látni, nem pedig teljesen másként, ahogy épp ő elképzelné.
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ABSTRACT

Post-colonial theory is a set of theories in philosophy, film, literature, etc., that
copes with the cultural legacy of colonial rule. As a literary theory or critical approach, it deals with literature produced in countries that once were colonies of
other countries such as Britain, France, etc. Post-colonial theory has generated a
variety of terms among which hybridity is one of the most important for understanding the basic ideas of post-colonial discourse. It is usually described as mixed
or composed of different elements. With the emergence of cultural studies, in the
late 20th century, the term has been adopted and it is used in the sense of mixing
races, religions, cultures and languages.
The present paper pursues two main goals. First, it attempts to indicate and
describe the hybrid characters in the novel relying on their religious, blood or cultural backgrounds. Second, it shows profound and drastic changes which occurred
in society when the colonial rule was established. It also points out the problems
protagonists face on account of their hybridity. Finally it proves Freud’s theory that
their ‘mixed and split origin’ is what causes them the most trouble. For this hypothesis we have used the methodology of theoretical and cultural analysis of the main
characters.
Keywords: hybridity, identity, culture, religion, alienation, frustration, corruption

SAŽETAK

Post-kolonijalna teorija je skup teorija u filozofiji, na filmu, u književnosti i itd.,
koje se bave kulturnim nasleđem kolonijalne vladavine. Kada govorimo o književnosti, to se odnosi na književna dela nastala u zemljama koje su bile kolonije velikih
sila, pre svega Britanije. Hibridnost je jedan od najvažnijih termina post-kolonijalne
teorije koji omogućuju razumevanje post-kolonijalnog diskursa. Nekada, u biologiji,
ovaj termin definisan je kao produkt spajanja dva različita elementa. Kulturološke
studije koje se pojavljuju u drugoj polovini dvadesetog veka, prisvajaju ga i koriste
kada žele da pojasne posledice mešanja rasa, religija, različitih kultura i jezika.
Ovaj rad bavi se demistifikacijom dva različita problema. Prvo, prikazuje i opisuje glavne hibridne likove romana uzimajući u obzir njihovo versko, krvno i kulturološko poreklo. Drugo, definiše duboke i drastične promene koje su se dogodile
u društvu kada je uspostavljena kolonijalna vladavina. Ukazuje na probleme s kojima se protagonisti susrec ú zbog svoje hibridnosti. Na kraju, potvrđuje se Frojdova
tvrdnja da je hibridno poreklo likova romana glavni uzrok svih nemilih događaja i
da direktno određuje njihovu sudbinu. Kako bi se dokazala ova hipoteza koriste se
metode teorijske i kulturološke analize glavnih likova.
Ključne reči: hibridnost, identitet, kultura, religija, otuđenost, frustracija, korupcija.
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Introduction

Post-colonialism or postcolonial theory is a set of theories in philosophy, film, political sciences and literature that copes with the cultural legacy of colonial rule. As a
literary theory or critical approach, it deals with literature produced in countries that
once were colonies of other countries, especially of the European colonial powers
such as Britain, France, and Spain.“Post-colonial as we define it doesn’t mean postindependence [...], for this would be to falsely ascribe an end to colonial process.
Post-colonialism rather begins from the very first moment of colonial contact. It is
the discourse of compositionality which colonialism brings into being” (Ashcroft,
1995: 117).
In the case of colonialism, the Orient (The East) and the Occident (The West) are
considered for different realms. Everything that is emotional, dark, wild, without
laws, decadent is related to the Orient, opposed to the Occident which represents
progress, civilization and greed. As Fanon put it “whiteness has become a symbol of
purity, of justice, truth, virginity” (Fanon, 2008: 13). Moreover, this opposition used to
justify the colonizer’s self-perceived destiny to rule subordinate peoples.
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During the period of colonization and colonial rule, the colonized is deprived
of his/her identity. According to Aime Cesaire’s concept of thingification - “the colonizer turns the colonized into an object, existing only as a function of the needs of
the colonizer” (Cesaire, 1972: 6). As a result, the colonized becomes “[...] divorced
from reality” (Memmi, 1991: 106). In contrast, ‘the protagonists’ of post-colonialist
discourse seek out areas of hybridity and transculturation in order to protect as well
as to introduce themselves.
Hybridity as the reality of everyday life - definition and history of the term
Post-colonial theory has generated a variety of terms necessary for the understanding of the basic ideas of post-colonial discourse, among others: ambivalence,
alterity, essentialism, ethnicity, hegemony, hybridity, catalysis, creolization, identity,
ideology, mimicry, Orientalism, other, etc. One of the most important terms is hybridity. However, it is important to notice that hybridity is not a new notion which
emerged with post-colonial discourse. According to many dictionaries in English,
hybridity is a very common term in biology. The first entry dates back to the 17th
century. The word originates from the Latin word hybrida which means “the offspring of two plants or animals of different species or varieties” (Hawkins, 1991: 699).
In the late 20th century when the term has been adopted by cultural studies the second possible interpretation is “a person of mixed racial and cultural origin” (Hawkins,
1991: 699).
In post-colonial theory, the term is used to depict/show both: what happened
during the period of colonialism and what are the direct consequences of it. According to Gayatri C. Spivak’s terminology, in order to understand hybridity properly, it is
important to distinguish the meaning of the other from the Other due to the fact that
they are directly responsible for the emergence of it. She states that the other refers
to the colonized in contrast to the Other which refers to the colonizer. She also claims
that post-colonial theory relies on Lacanian psychoanalysis which consequently
means that the other steps forward via the image in the mirror within the process
of the formation of the ego. Therefore, Spivak points out that there have been three
modes of creating the notion of the other in colonialism. First, she says, “the assumption that when the colonizers come to a world they encounter it as uninscribed earth
upon which they write their inscriptions” (Spivak, 1990: 129). Then she proposes that
it is a mortification of the colonized by the colonizer. Finally, she emphasizes the
importance of the prohibition of the unnecessary contacts of the colonizer and that
of the colonized which could be of great significance for the latter.
Theoreticians nowadays use the term, hybridity, in various different ways. Some
of them emphasize the wrongness of mixing different races, their religions and cul-
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tures, pointing out that the hybrid is infertile, sterile, and, thus, useless. The negative
connotation of the term was very popular during the period of colonialism. At the
time, they were, especially the English, against any kind of hybridity. They insisted
on the fact that “authenticity is the respectable child of old-fashioned exoticism. It
demands that sources, forms, style, language and symbols all derive from a supposedly homogeneous and unbroken tradition. Or else [...]” (Rushdie, 1992: 67). To their
great disappointment if one thing has subverted such tradition, it must have been
colonialism itself by violently imposing religion, language, rules, culture, customs
and traditions of the colonizer. This also happened because white men often slept
with their black servants. They used to say that the children born of these encounters were ‘made in the bush’. Furthermore, “[...] a woman of color is never altogether
respectable in a white man’s eyes. Even when he loves her” (Fanon, 2008: 29). The
paradox here is that the colonizer’s lack of awareness blinded with a greed for power
has directly influenced the emergence of various forms of hybridity.
Nevertheless, there are those who support it vehemently such as Homi K. Bhabha, Salmon Rushdie, etc. They regard the phenomenon of hybridity as something
creative and positive. They also stress that the only possible outcome of it is the
progress in every sphere of life. “Hybridity is the sign of the productivity of colonial
power its shifting forces and fixities” (Bhabha, 1997: 112).
The whole hybridity issue has been occupying the minds of scholars of various
fields for different reasons. As for the literary theory/post-colonial studies, names
such as: Homi K. Bhaba, Frantz Fanon, Salmon Rushdie, Jacques Lacan, Jacques Derida, Roland Barthes, Gayatri Spivak, Mikhail Bakhtin play a very important role. They
represent the two perspectives that head for the same direction with a slight difference which might be interesting here.
Bakhtin, the Russian theorist and the representative of the first perspective,
known for the notions of polyphony and dialogism, distinguished organic and intentional forms of hybridity. Organic hybridity is a natural process wherein all cultures incorporate elements from others as they come in contact with them. While,
in contrast with this, intentional hybridity creates an ironic double consciousness. In
other words, “[...] a collision of differing points of view on the world” (Bakhtin, 1981:
360).
On the other hand, Homi K. Bhabha, doesn’t distinguish these two terms. He insists on hybridity as such, and welcomes it with all his heart. Bhabha claims that “[...]
all forms of culture are continually in the process of hybridity” (Bhabha, 1989, pers.
comm., March. In: Rutherford, 1990: 211). While the former theorist insists on the
importance of intentional hybridity which permits the dialogue between these different elements, the latter one sees them as the opposite sides of the same coin, and
uses the very same term to depict both processes. He also argues that hybridity results from various forms of colonization, which leads to cultural collisions and inter-
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changes. So, he speaks not only of racial hybridity, but also of sociological, linguistic,
cultural, literary hybridity. In the attempt to assert colonial power in order to create
anglicized subjects “the trace of what is disavowed is not repressed but repeated as
something different - a mutation, a hybrid” (Bhabha, 1997:111).
Moreover, when Bhabha depicts a hybrid, he doesn’t look at it as a third element
- an outcome of the intermingling of the other two. He calls it the Third space. “[...] It is
not a third term that resolves the tension between two cultures or the two scenes of
the book in a dialectical play of recognition” (Bhabha, 1997: 114). According to many
theorists, this is the most important trait of the term called hybridity.
Although hybridity has raised a lot of questions, it also provides the critics with
the possibility to analyze different cultures, literature, identities, etc. The emergence
of the books written mostly by the writers who came from the ex-colonies, made it
more facile. “I am speaking now of those of us who emigrated [...] we are Hindus who
have crossed the black water; we are Muslims who eat pork [...] our identity is at once
plural and partial. Sometimes we feel that we straddle two cultures; at other times
that we fall between two stools. But however ambiguos and shifting this ground
might be, it is not an infertile territory for a writer to occupy” (Rushdie, 1992: 15).
Hybrid characters in the novel, No Longer at Ease
No Longer at Ease is the second novel of remarkable trilogy by Chinua Achebe
that explores Nigerian history. The first novel, Things Fall Apart, details the period
when British colonizers violently took control over Nigeria, and reveals the struggle of Obi Okonkwo’s grandfather, Okonkwo, against the changes brought by the
English. To Okonkwo’s great disappointament, his eldest son, Isaac Okonkwo, - Obi’s
father - has converted to Christianity. He had left home at an early age, against the
will of his father, because he wanted to join the Christian community. The second
novel, No Longer at Ease, deals with the moral distrucion of the Igbo society and corruption/bribery that is quite common in colonized countries. The third novel in the
series, Arrow of God, is set in the period between pacification and independence,
depicting the long, slow death of Igbo culture during colonialism.
Chinua Achebe chooses to talk about education and religion during colonization
in his novels. The author is aware of the fact that these two are the most powerful
means that colonizers make use of to rule. In order to show what happened to those
who accepted the colonizer’s religion and education, he depicts Okonkwo family
as a model par excellence. Achebe considers education to mentally manipulate the
minds of colonial subjects. On the other hand, religion was the first weapon the
colonizer used when he stepped on Nigerian soil. As a consequence, thousands
of people changed their religion and converted into Christianity. Unfortunately,
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both religion and education have caused havoc for many of them, and above all for
Okonkwo’s family.
Obi, the protagonist of the novel No Longer at Ease, is a cultural hybrid. He is
the son of a man who is a converted Christian and a mother who insists on reading
the Bible regularly. It must be said that Obi has a very special relationship with her.
She used to tell him folk tales when he was a child. Obi is studying at a university in
England. He has been in London for four years. Thus, Obi’s identity is shaped by dual
forces: on the one hand, by Western culture and Western moral values and, on the
other, by native African culture and its moral values. Obi’s education in England and
exposure to Western customes have allowed him to observe the colonial expansion
from both perspectives. With the burden of the dualism of these qualities on his
back, his struggle is more complex than that of his black peers. He knows both sides
of the coin/truth but his friends are familiar with only one of them.
We can very easily recognize how confusing, in some occasions even difficult, it
is for Obi to carry the burden of two cultures. In a myriad of examples, there is the
scene on the boat when he is talking with Clara – his future girlfriend. They constantly mix two languages, English and Igbo. “‘Thank you for the tablets’, he said in
Igbo. ‘Did they make you feel better?’ she asked in English” (Achebe, 1960: 20).
After studying in England, Obi returns to Nigeria equipped with high moral principles. He is welcomed by his natives who have helped him to go and study overseas. “They wanted him to read law so that when he returned he would handle all
their land cases against their neighbors [...]. The Union was angry but in the end they
left him alone” (Achebe, 1960: 8). In spite of the fact that after all he didn’t finish law
but English, they expect a lot from him.
Personally, Obi doesn’t care about what the Union thinks and he professes that
quite openly. When he decides to study English instead of law he communicates the
first token of disrespect. Soon after he starts his life in Lagos, he attends the meeting
where he is dressed in shirtsleeves. It is a kind of unwritten rule that the members
should respect the dress code. But, he continues with his disrespect towards those
who once helped him become an educated man. “Everybody was properly dressed
in agbada or European suit except the guest of honor [...]. Everybody expected a
young man from England to be impressively turned out” (Achebe, 1960:26).
Obi’s attitude towards the country where he was born is also strange. The truth
is that his first impressions were formed while he was in England. The picture he had
in his mind about Nigeria was different from the real one. These images change after
his arrival. While he was in England he suffered a lot. He was homesick and he tried
to reconcile himself through writing poems about Nigeria. “[...]With the miseries of
winter when his longing to return home took on the sharpness of physical pain. It
was in England that Nigeria first became more than just a name to him” (Achebe,
1960: 12).
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On his return home he decides to live in the capital, Lagos. It is a city that represents a melting pot of European and African tradition. In Lagos, he could find the
features of both cultures which made it easier for him to adjust. What impressed him
the most was that the capital Lagos was no more the city of darkness but the city of
light. “For many years afterwards, Lagos was always associated with electric lights
and motor cars in Obi’s mind” (Achebe, 1960: 12).
Education in England doesn’t bring him anything good but personal, inner conflicts. In other words, conflicts between his traditional African life and his newly
shaped ideas. The physical pain which he feels for being alienated from his own
culture is more intense than the satisfaction of being a highly educated person. The
novel’s title which is borrowed from the closing lines of the T.S. Eliot’s poem The
Journey of the Magi explains the cause of his pain the best.
“We returned to our places these Kingdoms,
But no longer at ease here, in the old dispensation [...]”
				
(T. S. Eliot in Achebe, 1960: 3).
The next person to be mentioned here is Obi’s father, Isaac. He is one of the first
Umuofia’s people who has converted to Christianity. While his father, Okonkwo, the
strongest man in Umuofia, tried to resist and fight the colonizer, Isaac succumbed
under the pressure of the missionaries. The natives looked down on him. It was very
difficult to accept that the eldest son of the man who fought against the colonizer
with his bare hands, had turned his back on his own father and was ready to fight
against him, if necessary. Not only against him but against his own people in order
to protect the interests of a white man. “I was no more than a boy when I left my
father’s house and went with the missionaries [...]. He placed a curse on me. When a
man curses his own child it is a terrible thing” (Achebe, 1960: 104).
Isaac’s Christianity is the most important aspect of his life, and it has an impact
on almost everything he does and says. He strives for his family to adopt such a
model of behavior. Whenever he talks with his son, Obi, he never forgets to insist on
his reading of the Bible. “Did you have time to read your Bible while you were there?
[...] The whole family sat round the enormous parlor table [...]. Prayers were then said
for the opening of the eye, and the reading began, each person reading one verse
in turn” (Achebe, 1960: 44).
Isaac believes in education, too. In other words, he believes in everything that
comes from the West. He becomes obsessed with the colonizer and his culture
so much so that he uses every opportunity to praise him. “Today greatness has
changed its tune. Greatness is now in the things of the white man. And so we too
have changed our tune. We are the first in all the nine villages to send our son to the
white man’s land” (Achebe, 1960: 42). He claims that the power of the white men is
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in their printed books and the words written in them. Consequently, as a man of
religion he thinks that the power of the Bible is in these words.
Clara, Obi’s girlfriend is just another cultural hybrid in this novel. She was educated abroad as well as Obi, where they actually met for the first time. “The affair
between Obi and Clara could not strictly be called love at first sight. They met at a
dance organized by the London branch of the National Council of Nigeria and the
Cameroons at the St. Pancras Town Hall” (Achebe, 1960: 18). Clara is a nurse. She is
one of thousands of other Nigerians who were educated in England and who want
to change things in Nigeria for good.
From the beginning, the relationship between Clara and Obi was turbulent. They
fell for each other on their way home, to Nigeria. Taking in consideration that their romance commenced on the boat, symbolically speaking, it couldn’t be the other way.
“They heard Macmillan bang his cabin door. Their eyes met for a second, and without
another word Obi took her in his arms. She was trembling as he kissed her over and
over again” (Achebe, 1960: 23). Clara is a very headstrong person but at the same time
she is very caring for the person she loves. Being aware of her education and beauty
she insists on being respected in her relationship with him. She is also willing to compromise. Although she finds Obi’s poetry boring, she is willing to listen to it. She is also
willing to meet Obi’s friends whom she dislikes. “[...] I don’t quarrel with you when you
start reading your poems to me. Which was quite true” (Achebe, 1960: 16).
On the other hand, she is burdened by the fact that she is an Osu. In other words,
due to her ancestral past, she is an outcast. The women who belong to this group are
also called the subaltern - the term originally coined by Gayatri Spivak. Bart MooreGilbert in his book Postcolonial Theory: Contexts, Practices and Politics discusses Spivak’s term saying that “[...] her analysis is directed at the subject position of the female
subaltern, whom she describes as doubly marginalized by virtue of relative economic disadvantage and gender subordination” (Moore-Gilbert, 1997: 80). Therefore, not
only is Clara marginalized by her sex, but she is also marginalized and cursed by her
origin. Her destiny had been determined much earlier than she was born. “‘I am
an Osu’, she wept. Silence [...]. ‘So you see we cannot get married’, she said, quite
firmly, almost gaily – a terrible kind of gaiety. Only the tears showed she had wept”
(Achebe, 1960: 54). As a result of her being double marginalized, she cannot marry
the man she wishes to marry but the one from her own cast.
The problems protagonists face on account of their hybridity
One of the main problems with which Obi has to deal on his return to his homeland is the problem of corruption in Nigeria. It is spread in every sphere of life. At
the beginning, he doesn’t realize that. Unfortunately, it doesn’t take long when
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he reveals that both white and black men are involved in it. “You think white men
don’t eat bribe? Come to our department. They eat more than black men nowadays”
(Achebe, 1960: 27). The devastating truth which Obi has to face is that the black
people pay the white people/the colonizer for their favors. Men pay with money
whereas women offer their bodies in return.
At first, Obi is against bribery and finds it very important to help bringing down
corruption in the government up to the moment when he gives in and becomes one
of them. It must be mentioned that while Obi was at the university he edited a paper
where he tried to explain the mechanism with which corruption could be prevented.
He was of the opinion that the old, corrupted Nigerians who were in the civil service
should be replaced by younger, educated persons like himself or it would remain
corrupted forever. Blinded with his education and life in England, he doesn’t see that
the white man has his share in it, too.
However, his optimistic views concerning corruption formed during his stay in
England begin to disappear gradually. On his way home, not long after he has embarked on the boat, for the first time he faces the typical act of bribery. Before he
enters his cabin Obi meets a very young man whose job is to take care about the
place. The boy informs Obi that the duty on his radiogram will cost five pounds.
“‘Right’, said Obi, feeling his hip-pockets. ‘Write a receipt for me’. The boy did not
write. He looked at Obi for a few seconds, and then said: ‘I can be able to reduce it
to two pounds for you’. ‘How? ’ asked Obi. ‘I fit do it, but you no go get Government
receipt’” (Achebe, 1960: 25).
After a few months in the capital, Obi is stunned by the fact that in Lagos everyone openly talks about this issue. Practically, it is a subject that is being widely
discussed. In a way it is a cultural shock for him, although he was born in Nigeria. His
best friend, Joseph, a man who works in Survey department as a clerk, deals with
different information on it, and is the only one who gives him a hand. He tries to
explain to Obi that corruption is deeply rooted in this country, and that sometimes it
is a bigger problem to refuse it than to take it. Joseph supports his arguments with
the fact that one cannot be sure that someone else, a relative or a friend, is not taking it on one’s behalf.
Furthermore, the first question the chairman asked Obi on his interview for the
job was about bribery. “‘Why do you want a job in the Civil Service? So that you can
take bribes?’ he asked” (Achebe, 1960: 32). Soon after this, as a man who works in
a Public Service Commission, he gets an offer to help a girl to go to England to get
education in return for a big sum of money. Seeing that he doesn’t want to accept it,
the girl offers her body in return, but Obi refuses instantly.
Through time Obi’s financial situation becomes worse. Problems in the relationship with Clara start to escalate day by day as he finds out that he cannot marry her
because she is an osu, an outcast. This fact causes the main struggle between Clara
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and Obi regarding their relationship and their marriage. In the beginning he even
refuses to talk about it, as he finds it absurd in a civilized world. His torn identity
doesn’t accept the end of the romance as the possible solution until he faces his
parents.
The words his father utters in rage makes him bewildered. “Osu is like leprosy in
the minds of our people. I beg of you, my son, not to bring the mark of shame and
of leprosy into your family. If you do, your children and your children’s children unto
the third and fourth generations will curse your memory” (Achebe, 1960: 101). To
his great surprise, his mother is more rigorous concerning this issue. Although she
lives with a converted Christian and reads the Bible regularly, she never rejects the
native African tradition and its moral principles. Almost every evening, she tells her
children Nigerian folk tales for bed-time stories as she used to do when Obi was a
child. Her disapproval of this marriage goes so far that she blackmails her own son.
“[...] If you want to marry this girl, you must wait until I am no more [...]. But if you do
the thing while I am alive, you will have my blood on your head, because I shall kill
myself” (Achebe, 1960: 103).
Up to this moment, Obi believes in a marriage with Clara and in a happy ending.
He hopes, with all his heart that something might/must change. He argues that the
time has come to get rid of certain cultural customs. Overwhelmed by his wish to be
with Clara, he fails to understand how some traditions are so important to people
and that they cannot be changed overnight. Despite the fact that he loves her more
than any other girl, he has to choose between the life of his mother and the life with
Clara. He has to choose between the tradition and the progress, between Africa and
civilized Europe. Unfortunately, the Igbo tradition carries the day.
Clara, on the other hand, is aware that nothing will ever change. Even if she had
ever thought that things may have changed, after her return to Nigeria, she didn’t
believe in it any more. She recognizes Obi’s wish to live with her, his struggle against
traditional Igbo culture and imposed moral principles but she knows that that is not
enough. That’s why she decides to have abortion, and quit the romance.
All of this brings the main protagonist of the novel to fall into something he once
believed was wrong – to fall into the hands of corruption. He has lost his mother,
the love of his life and an unborn child, his job, his identity. In one word, he has lost
everything. However, he is not the only one. Obi’s father, Isaac, is also extremely
disillusioned with the situation he is in. Many years ago he left his family in order to
serve the colonizer. Unlike Isaac’s father and Obi’s grandfather, who hanged himself
as he couldn’t bare the shame and humiliation imposed on Igbo community by the
colonizer, he greeted the very same enemy with an open heart. Turned down by
all Umuofian people, he believed in a brighter future for his family that is to come.
Despite his sincere intentions and hopes, the ideals brought by the colonizer have
destroyed his family name which had been known for many years.
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Conclusion
In the novel, No Longer at Ease, the writer depicts the brutality which comes as
the side effect of the unjust conquest of the African country, Nigeria, by the English.
It started with the first arrivals of the missionaries who were proposing a new religion in Umuofia district which consisted of nine villages. The worst part was yet to
come: they didn’t stop until they have conquered the whole country. The novel also
shows the deep and drastic changes which occurred in society when the colonial
rule became established. It stresses the changes which twisted the social relations
in the country. Society in the colony is no longer something created and maintained
by the native Africans, but rather an imitation of the colonizer’s society. It is a mixed
pot of the traditional way that is moved on the margin and modern way of living.
After the first contacts, a hybrid of the Orient and that of the Occident emerges.
Through the role of the protagonist of the novel, No Longer at Ease, Obi, and via the
role of his girlfriend, Clara, the writer depicts the alienation and frustration shared by
those Nigerians who studied abroad. While they are in England they are in search of
their identities in a culture they do not completely belong to but desperately want
to be a part of. They face the very same problem when they return home. They are
not allowed to participate in decision-making in any meaningful way. They are not in
any better situation this time in comparison with the natives, with the exception of
the minute difference that they are familiar with both sides of the truth which makes
things more difficult for them.
We can conclude from the novel that Obi is the only one who is accused of corruption although they all have their shares. As a typical cultural hybrid he is the best
example for the others, for black people who were educated abroad, what will happen to them if they act the same way. On the other hand, Clara, a representative of
the osu, is a victim of the colonizer as well as that of her own people. She doesn’t
have any rights at all. Her voice is not heard anywhere, it doesn’t exist. She is an
outcast, a subaltern.
In the end, Isaac, Obi’s father, who serves the Christian church for thirty years
gets retired as one of the poorest men in old Umuofia. He sacrifices his life, his family name, all he once had in order to prove that he is a truer Christian than the Pope
himself. But, it doesn’t make any difference.
Having considered the destinies of hybrid characters in the novel, it is hard not
to notice that they are practically tools in the colonizer’s hands. To their great disappointment, “their mixed and split origin is what decides their fate” (Freud in Bhabha,
1997: 89). They are doomed from the start. Their biggest problem is that they are
“almost the same but not white [...]” (Bhabha, 1997: 89).
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ABSZTRAKT

Az óvoda–iskola átmenet megsegítése már hosszú évek óta foglalkoztatja kutatókat és a gyakorló pedagógusokat is. Ennek ellenére az óvodából iskolába való
átmenet még mindig problémás. Magyarországon számos gyakorlatot dolgoztak ki
az átmenet megkönnyítésére. Ezek közül a DIFER programcsomag alapkutatásokra épülő eredeti fejlesztés. Óvodapedagógusokkal és tanítókkal készített legújabb
interjúkutatások eredményei azt mutatják, hogy a gyakorló pedagógusok nem tekintenek a DIFER programcsomagra óvoda–iskola átmenetet segítő gyakorlatként,
holott számos kutatás alátámasztotta, hogy hatékonyan hozzájárul az átmenet
megkönnyítéséhez. Ennek következtében a tanulmányom célja a DIFER programcsomag részletes bemutatása, a programcsomaghoz kapcsolódó publikációk rendszerezése, illetve az óvoda–iskola átmenet során betöltött szerepének ismertetése
és igazolása. A munkám hasznos alapul szolgál a gyakorló óvodapedagógusok és
tanítók számára, mivel rámutat arra, hogy hogyan és milyen gyakorlattal tudják
eredményesen segíteni az óvoda–iskola átmenetet.
Kulcsszavak: óvoda–iskola átmenet; DIFER programcsomag; iskolaérettség

ABSTRACT

Enabling an easier kindergarten-to-school transition has been a crucial topic
among researchers and education professionals for many years, given that this
transition is still problematic. In Hungary, numerous activities have been developed
to make this transition easier, among them, the DIFER program package. This is a
set of activities originally developed based on scientific research. However, the latest interview research involving kindergarten educators and school teachers has
revealed that practicing educators do not believe the DIFER program package to be
effective in promoting kindergarten-to-school transition with its exercise, despite
the numerous studies that have proven its efficacy in making the transition easier.
Consequently, the goal of this study is a detailed presentation of the DIFER program
package, the systemization of publications related to the program package, as well
as the description and validation of its role played during kindergarten-to-school
transition. This work serves as a useful basis for practicing kindergarten educators
and schoolteachers since it offers ways and types of exercises that can be successful
in the kindergarten-to-school transition.
Keywords: kindergarten-to-school transitions; DIFER program package; school
readiness

САЖЕТАК

Олакшавање процеса преласка из вртића у основну школу већ дужи низ
година интригира истраживаче, а такође и васпитаче који већ раде. Ипак,
прелазак из вртића у основну школу је и даље проблематичан. У Мађарској је
развијен низ пракси, вежби како би се олакшала ова транзиција. Из претходне
групације програмски пакет ДИФЕР је оригинално остварење засновано на
научним истраживањима. Резултати недавних интервјуа са васпитачима и наставницима показују да васпитачи-почетници не виде пакет ДИФЕР као додатно помагало преласка из вртића у основну школу, иако су бројна истраживања
показала да он ефикасно доприноси олакшавању истог. Сходно томе, циљ мог
рада је детаљно представљање програмског пакета ДИФЕР, систематизовање
публикација повезаних са програмским пакетом и описивање и оправдавање
његове улоге при побољшању процеса преласка из вртића у основну школу.
Рад пружа корисну основу за васпитаче који су тек кренули да раде, а и наставнике, јер указује на то како и којом вежбом могу ефикасно помоћи при преласку из вртића у основну шкoлу.
Кључне речи: транзиција вртић-школа; програмски пакет ДИФЕР; школска
матура
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AZ ÓVODA–ISKOLA ÁTMENET
MEGKÖNNYÍTÉSE A DIFER
PROGRAMCSOMAG SEGÍTSÉGÉVEL

Oлакшавање прелаза из вртића у основну школу кроз програмски пакет
ДИФЕР
Making the kindergarten-school transition easier with the help of the DIFER
program package
Gyurcsik Anita
Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged, Magyarország.
Bevezetés
Az óvodából iskolába való zökkenőmentes átmenet még mindig problémát jelent, noha a sikeres iskolakezdés elősegítése már évtizedek óta egyaránt foglalkoztatja a kutatókat és a gyakorló pedagógusokat is. A nemzetközi és a magyarországi
szakirodalomban egyaránt (pl. Fisher, 2011; Sóstói, 2002) jellemző az óvoda–iskola
átmenet megsegítését célzó gyakorlatok ismertetése. A magyarországi szakirodalomban publikált óvoda–iskola átmenetet segítő gyakorlatok rendszeretésével
Gyurcsik (2020a) munkája foglalkozik.
A legújabb, gyakorló pedagógusokkal készített interjúkutatások (pl. Gyurcsik,
2020b) eredményei rávilágítottak arra, hogy az óvodapedagógusok és a tanítók
az óvoda–iskola átmenet megsegítése során az intézményváltásra fókuszálnak; a
képességfejlesztés elhanyagoltnak tűnik, illetve nem tekintenek a Diagnosztikus
Fejlődésvizsgáló és Kritériumorientált Fejlesztő Rendszerre (továbbiakban: DIFER
programcsomag) óvoda–iskola átmenetet segítő gyakorlatként. Továbbá Gyurcsik
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(2020c) munkája arra hívja fel a figyelmet, hogy a szülők nem ismernek olyan módszereket, amelyekkel a gyermekek fejlődése nyomon követhető. Ezért a jelen szakirodalmi áttekintő tanulmányom célja a DIFER programcsomaghoz kapcsolódó kutatások rendszerezése, kiemelve az átmenet megkönnyítésében betöltött szerepét.
A munkám hasznos alapul szolgál a gyakorló óvodapedagógusok és tanítók, illetve
az óvoda–iskola átmenet során érintett gyermeket nevelő szülők számára, mivel rámutat arra, hogy hogyan és milyen gyakorlattal tudják eredményesen segíteni az
óvoda–iskola átmenetet.
A következőkben az óvoda–iskola átmenet magyarországi szabályozását ismertetem. Majd a vizsgált téma alapfogalmainak főbb meghatározásait foglalom össze.
Ezt követően rendszerezem az óvoda és az iskola közötti főbb különbségeket. Végezetül részletesen bemutatom a DIFER programcsomagot és az óvoda–iskola átmenet megkönnyítésében betöltött szerepét.
Az óvoda–iskola átmenet szabályozása Magyarországon
Magyarországon a gyermekek nevelésének első intézményesült színtere a kötelező jellegű óvoda. A tanulmány írásakor hatályos nemzeti köznevelési törvény 8. § (2)
bekezdése kötelezi a harmadik életév betöltése után a napi négyórás óvodai foglalkozásokon való részvételt. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja (2012; továbbiakban: Alapprogram) határozza meg az óvodák nevelési alapelveit. Az Alapprogram
(2012) az óvodai nevelésnek három fő feladatot tulajdonít: (1) az egészséges életmód
kialakítását; (2) az érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelést; illetve (3) az
anyanyelvi, értelmi fejlesztést és nevelést. Ezek fejlesztését játékos, mozgásos tevékenységformákkal írja elő, versekbe, mesékbe és kézműves foglalkozásokba ágyazva.
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről módosult 45. § (2) bekezdése
alapján a gyermek „abban az évben válik tankötelessé, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti”. A szülő az iskolakezdés évében január 15-éig kérvényezheti az ún. engedélyező szervnél, mely az Oktatási Hivatal, hogy a gyermeke
egy évvel később kezdje el az iskolai tanulmányait. A döntést egy szakértői bizottság
hozza meg. A korábbi szabályzás szerint az iskolaérettség megállapításában aktív
szerepe volt a gyermeket ismerő óvodapedagógusoknak, szülőknek és intézményvezetőknek, ugyanis iskolaérettségi vizsgálatot kérhettek a szakértői bizottságtól,
annak feltárására, hogy az iskola megkezdésére alkalmas-e a gyermek.
Magyarországon számos módszert dolgoztak ki a gyerekek fejlődésének nyomon követésére. Ezek két csoportja különíthető el: (1) a pedagógiai szakszolgálatokban pszichológusok és gyógypedagógusok által elvégezhető vizsgálatok, melyeket az óvodapedagógusok és a tanítók csak különböző továbbképzéseken való
részvétel után használhatnak; (2) megfigyeléses módszerek, melyeket az óvodape-
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dagógusok és a tanítók továbbképzéseken való részvétel nélkül is használhatnak.
Ezek összehasonlító elemzését Gerebenné Várbíró és Vidákovich (1997) készítette
el. Ezt követte Apró (2013) tanulmánya, mely feltárta a magyarországi óvodákban alkalmazott iskolaérettség-vizsgálati módszerek gyakoriságát. Az eredményei alapján
az óvodák többsége (86%) végez iskolaérettségi vizsgálatot, ezek közül a legtöbb
helyen a DIFER programcsomag tesztjeit (34%) használják. Ezt követi a Sindelar-teszt
(12%), majd a Porkolábné-féle vizsgálat (7%). A többi vizsgálatot az óvodák elenyésző száma használja, azonban egyes intézményekben még a PREFER tesztet (5%) is
használják. Legutóbb Gyurcsik és társai (2017) tanulmánya a Magyarországon használt DIFER programcsomag és a Szerbiában alkalmazott TIP-1 mérőeszköz hasonlóságaival és különbségeivel foglalkozott.
A tanulmány írásakor hatályos szabályzás szerint Magyarországon jelenleg még
az óvodákban nem kötelező a DIFER vizsgálat elvégzése, addig a 13/2018 (VI.16) EMMI
rendelet 7 § (11) a 2018/2019. tanév rendéről kötelezi az iskolákat a DIFER programcsomag használatára. Ez alapján az iskoláknak kötelező október hónap közepéig kijelölniük azokat a tanulókat, akiknél az elemi alapkészségek fejlesztését hangsúlyosan
segíteni kell az óvodából érkezett jelzések és az iskola megkezdésétől szerzett tapasztalatok alapján. Az iskolaigazgatóknak az adott tanév október hónapjának végéig az
Oktatási Hivatalnak jelenteniük kell az érintett tanulók számát, továbbá a kiválasztott
gyerekeknél az iskoláknak november végéig el kell végezniük a DIFER vizsgálatot.
Józsa (2016) adatai alapján ez az első osztályos tanulók 30 százalékát érinti.
Az óvoda–iskola átmenet és az iskolaérettség fogalmának meghatározása
Az átmenet egy folyamat, mely során a gyermekek a nevelés-oktatás egyik szintjéről egy másikra lépnek, így egy megszokott, ismert környezetből egy másikba kerülnek (Fabian, 2007 idézi Böddi, 2019). Nagy (2012) a különböző nevelési-oktatási
szintek közötti átmenetet kezelendőnek írja le, így az óvoda–iskola átmenet megsegítésére is kiemelt feladatként tekint. Páli (1997) kiemeli, hogy az óvoda–iskola átmenet az ötéves és a hét-nyolc éves kor közötti időszak, mely központi kérdése az
iskolaérettség.
Meisels (1999 idézi, Dockett és Perry, 2002) rendszerezte az iskolaérettség kialakulásának elméleti megközelítéseit, mely során négy különböző megközelítést azonosított:
(1) az iskolaérettség a biológiai érés eredménye – eltérő idő kell ahhoz, hogy a
gyermekek iskolaéretté váljanak. Ez a folyamat nem gyorsítható.
(2) az iskolaérettség a gyermek tudásának és viselkedésének eredménye – a
gyermekek vagy készen állnak az iskolára, vagy nem; Ha nem állnak készen, akkor
megtaníthatók a hiányzó készségek és ismeretek.
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(3) az iskolaérettség a közösség, annak értékeinek és elvárásainak eredménye –
az adott társadalom, a család és az iskola közösen állapítja meg az iskolaérettség
kritériumait. Ebből következően adódik, hogy az iskolaérettséget a különböző közösségek máshogyan értelmezik.
(4) az iskolaérettség kölcsönhatás eredménye – az iskolaérettség kölcsönhatás
a gyermek előzetes tudása és ismeretei, a genetikai adottságai, a környezeti és a
kulturális tapasztalatai, valamint az érési állapota között.
A nemzetközi szakirodalom (pl. Kagan és társai, 1995) kiemeli, hogy a sikeres iskolakezdést több, egymással szorosan összefüggő terület határozza meg. Ezek közé
tartozik a (1) a kognitív terület; (2) a szociális és érzelmi terület; (3) a motoros terület;
illetve a (4) fizikai és testi fejlettség.
Különböző kutatások (pl. Józsa, 2004) eredményei arra hívták fel a figyelmet,
hogy a gyermekek elemi alapkészségeinek fejlettsége szoros kapcsolatban áll a
szülők iskolai végzettségével, ugyanis kétévnyi fejlettségbeli eltérést azonosítottak
a kevesebb mint nyolc általános és az egyetemi végzettségű anyák gyermekei között. Ugyanakkor a legújabb longitudinális kutatások eredményei rávilágítottak arra,
hogy a későbbi tanulmányi teljesítményre nincsenek közvetlen hatással a különböző szociokulturális változók, azonban a tanulmányi teljesítményt szignifikánsan befolyásolja az egyes képességterületek iskolába lépéskori fejlettsége.
Az óvoda és az iskola átmenetet megnehezítő tényezők összefoglalása
Számos tanulmány foglalkozik az óvoda és az iskola közötti különbségek, az átmenetet megnehezítő tényezők bemutatásával. A következőkben ezeket rendszerezem. A rendszerezés során öt csoportot különítettem el:
(1) Az alaptevékenység megváltozása – Az első osztályban megjelenik a szándékos tanulás, ezáltal a szabad játék háttérbe szorul. Az iskolában a foglalkozások kötelező jellegűek, a tanítási órák 45 percesek és az új ismeretek elsajátítása gyors tempóban zajlik (pl. Veszprémi és Solymos, 2005; Kolátné Kovács
és Kormosné Kovács, 2015).
(2) A környezet megváltozása – Az első osztályban az óvodai csoportszobát felváltja az iskolai tanterem, amelyben új, kevésbé ismert felnőttek fogadják a
gyermekeket; gyakori, hogy az osztálytársak is kevésbé ismertek (pl. Kiss és
Szabóné Kálmán, 2002; Pászti, 2007).
(3) Az elvárásrendszer átalakulása – Az iskolában jelenik meg a teljesítmény értékelése, a felnőttektől kapott visszajelzések átalakulnak, illetve a gyermekeknek szigorú szabályrendszerhez kell alkalmazkodniuk (pl. Ligeti, 2000; Kende
és Illés, 2007; Golyán, 2013).
(4) Az érintett pedagógusok és szülők együttműködésének hiánya – Az átmenet során kevésbé jellemző, hogy az érintett pedagógusok és szülők közösen
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beszélik át az iskolaérettség kritériumait. Az óvodapedagógusok és a tanítók kevésbé ismerik egymás elvárásait, illetve a pedagógusok úgy érzékelik,
hogy a szülők kevésbé fogadják meg a gyermekeket nevelő pedagógusok
észrevételeit, tanácsait az átmenet során felmerülő problémák, nehézségek
lehetséges megoldásait illetően (Gyurcsik, 2020b; 2020c).
(5) Az alapkészségek eltérő ütemű fejlődése – A DIFER programcsomag tesztjeivel végzett magyarországi longitudinális vizsgálatok (pl. Józsa, 2004; Józsa,
2007) rávilágítottak arra, hogy az iskolát megkezdő gyermekek alapkészségei
eltérő ütemben fejlődnek. A kutatások eredményeit Józsa (2016) publikációja
összegezte. A tanulmányában kiemeli, hogy az iskolát megkezdő gyermekek
22 százaléka nem éri el az iskolakezdéshez szükséges fejlettségi szintet. Ebből az arányból a gyermekek öt százaléka középső csoportos óvodásokéval
azonos fejlettséggel kezdte el az iskolát; közülük a második osztályba csak 41
százalék lépett. További eredmények alapján az iskolakezdéskor a gyerekek
17 százalékának a fejlettsége a nagycsoportos óvodások fejlettségének felel
meg. Ebből a második osztályt 69 százalék kezdte el. A második osztályt elkezdő gyermekek olvasási és matematikai teljesítménye lemaradást mutat az
osztálytársaikhoz képest.
Az óvoda–iskola átmenet megkönnyítése a DIFER programcsomag segítségével
A DIFER programcsomag kidolgozásának ismertetése
A DIFER programcsomag (Nagy és társai, 2004a) alapja Nagy József 1970-es
években végzett kutatásaihoz vezethető vissza, aki az óvodás- és kisiskolás gyerekek alapkészségei fejlettségének feltárásával foglalkozott. Az 1970-es években több
évet felölelő kutatások eredményeként kidolgozta a Preventív Fejlődésvizsgáló
Rendszert (továbbiakban: PREFER), amely a 4–7 éves gyermekek iskola megkezdéséhez szükséges elemi alapkészségeinek fejlettségét tárja fel (Nagy, 1976).
Nagy (1980) ismerteti a PREFER részeit. Ez alapján két fő egységből áll. Az egyik a
tudás, a másik a magatartás; ezekhez különböző részterületek tartoznak. A tudáshoz
tartozik öt terület: (1) az anyanyelv (beszédtechnika, általános szókincs, relációszókincs, utánmondás, következtetés, kijelentés); (2) a matematika (számlálás, mennyiség); (3) a manipulatív gondolkodási műveletek; (4) az írásmozgás-koordináció, és
(5) a tudásindex. A magatartáshoz négy terület tartozik: (1) az önkiszolgálás; (2) a
feladatviszony; (3) a viszonyulás; és (4) a magatartásindex. A PREFER teszthez tartozik
egy adatlap, amely három területről gyűjt háttéradatokat: (1) a gyerekek adottságairól (pl. nem, életkor, testsúly, testmagasság); (2) a tárgyi környezetről (pl. településjelleg, lakáshelyzet); (3) és a családi környezetről (pl. családszerkezet, gyermekek
száma, szülők iskolai végzettsége).
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A PREFER kidolgozása nagymintás adatfelvételekhez kötődik. Ezeket Józsa (2016)
tanulmánya foglalta össze. Ez alapján az első nagyobb adatfelvétel 1973-ban 500
5–6 éves gyermek bevonásával valósult meg, melyet 1974-ben ezer 5–6 éves gyermek körében végzett kutatás követett. Ezt követően az 1975-ben megvalósuló adatfelvételben 10.000 3–8 éves gyermek vett részt, 1985-ben 600 gyermek bevonásával
újabb mérések következtek.
Nagy (1980) a PREFER teszttel végzett vizsgálataival kimutatta, hogy az azonos
életkorú gyerekek között akár több évnyi fejlettségbeli különbség is lehet. A tudás
területén a 6 éves gyerekek között 5 évnyi különbséget talált, a magatartás területén
még ennél is magasabb, kicsivel több mint 7 évnyi az eltérés. Következtetésként felhívta a figyelmet az iskola előtti fejlesztő programok fontosságára, a differenciált beiskolázásra, amelyek együttes megvalósulását kompenzáló beiskolázásnak nevezte
(Nagy, 1974a; 1974b).
A 2000-es években a PREFER továbbfejlesztésének eredményeképp létrejött a
DIFER programcsomag, mely célcsoportját a 4–8 éves gyermekek alkotják (Nagy és
társai, 2004a). A kidolgozók 2002-ben 23.000 gyermek bevonásával országos adatfelvétellel tárták fel a DIFER-készségek fejlődési folyamatát.
Józsa (2016) rendszerezte a PREFER és a DIFER programcsomag közötti különbségeket. A tanulmányában kiemeli, hogy a tesztek tartalmi és formai szempontból
is megújultak, a tesztlapok a gyerekek számára esztétikailag vonzóvá váltak. A vizsgált területek köre is megváltozott, ugyanis egyes területek kimaradtak (általános
szókincs, beszédtechnika, utánmondás), illetve újabb területek (beszédhanghallás,
összefüggés-megértés) kerültek be az újabb változatba. A hangsúly áthelyeződött
a beiskolázási döntések segítéséről a készségfejlődés segítésére, ennek következtében különböző fejlesztő eszközöket és módszereket dolgoztak ki, annak érdekében,
hogy a gyerekek az életkoruktól függetlenül elérjék a készségek optimális fejlettségi
szintjét.
A DIFER programcsomag elemeinek rendszerezése
A DIFER programcsomag (Nagy és társai, 2004a) az első évfolyamon elsajátítandó alapkészségek megtanuláshoz szükséges kritikus elemi készségek fejlesztésére
helyezi a hangsúlyt. A kritikus elemi készségek közé sorolják a szerzők a következőket: (1) írásmozgás-koordináció; (2) beszédhanghallás; (3) relációszókincs; (4) elemi
számolási készség; (5) tapasztalati következtetés; (6) tapasztalatai összefüggés-megértés; illetve (7) a szocialitás.
A DIFER kidolgozói kiemelik, hogy a DIFER programcsomag része a DIFER teszt,
amely a felsorolt alapkészségek mérését segíti. A hét teszt összevont mutatója a
DIFER-index, amely a gyermekek elemi alapkészségeinek fejlettségét egy számban
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fejezi ki. A DIFER programcsomag tesztjeinek rövidített változata a RÖVID DIFER elnevezésű teszt, amely segítségével a DIFER-index egyetlen mérési alkalomból kiszámítható. A DIFER programcsomag tesztjei a készségek fejlettségéről diagnosztikus
képet nyújtanak, így a mérési eredmények a fejlesztési feladatokat meg tudják határozni. Az ún. Fejlődési mutató füzetben a mérések eredményeit lehet feljegyezni.
Ebben nyolc mérés eredményeinek a rögzítésére van hely, így láthatóvá válik, hogy
mit sajátított már el a gyermek, és milyen további fejlesztésre van még szükség (Józsa, 2016).
A DIFER programcsomag tesztjei a készségek fejlődésének öt szintjét különítik
el: (1) az előkészítő; (2) a kezdő; (3) a haladó; (4) a befejező; és (5) az optimális szintet (Nagy és társai, 2004b). Nagy (2008) kiemeli, hogy a készségfejlesztést addig kell
folytatni, amíg az optimális fejlettségi szintet el nem érik a gyerekek. Ha a gyermek
még nem érte el az óvodában az optimális szintet, akkor a fejlesztés az iskolában is
folytatható azonos céllal és módszertannal. Ennek következtében a DIFER programcsomag az óvoda–iskola közötti átmenetet segíti (Józsa, 2016).
Minden alapkészség fejlesztéséhez a kutatók fejlesztő programokat dolgoztak
ki, amelyek az adott készség fejlődését játékos módon segítik. Fazekasné Fenyvesi (2006) a beszédhanghallás, Zsolnai (2006) a társas viselkedés készségeinek, Miskolcziné Radics és Nagy (2006) az írásmozgás-koordináció fejlesztését célozza. Ezt
követően Nagy (2009) az anyanyelv és a gondolkodás fejlesztéséről szóló kiadványt
szerkesztett. Majd megjelentek Nyitrai (2009; 2016), Nyitrai és Darvai (2013) munkái
a mesékkel kapcsolatos fejlesztésről. Ezt követte Józsa (2014) munkája, amely a számolási készség fejlesztésére irányul. A legutóbb a gondolkodási képességek fejlesztésére egy játékgyűjteményt dolgoztak ki (Józsa és társai, 2017). Az utóbbi években
már a DIFER tesztek online változatával kapcsolatos kutatások is elkezdődtek (pl.
Csapó és társai, 2015; Kiss és társai, 2019).
A DIFER programcsomag hatékonyságának igazolása az óvoda–iskola átmenet megkönnyítésének szempontjából
Ebben a fejezetben a DIFER programcsomag használatának előnyeit és hatásait
mutatom be az óvoda–iskola átmenet megkönnyítésének szempontjából. A DIFER
programcsomagban különböző alapkészségeket megcélzó fejlesztő programok
találhatók, amelyeknek hatékonyságát több fejlesztő kísérlet is alátámasztotta.
Ilyen például Józsa és Zentai (2007a; 2007b) 2004 októbere és 2006 májusa között
megvalósuló longitudinális vizsgálata, amelyben összesen 288 hátrányos helyzetű
gyermek vett részt. Az adatfelvétel Békés megye öt különböző településén valósult
meg középső, majd nagycsoportos óvodások bevonásával. A kísérletük azt igazolja,
hogy az alapkészségek játékos foglalkozásokkal hatékonyan fejleszthetők. Az ered-
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ményeik alapján a kísérleti csoport elemi alapkészségeinek átlagos fejlettsége tíz
százalékponttal magasabb az országos átlagnál. A fejlesztőprogramjuk végén a kísérleti csoport 35 százaléka a nagycsoport végén elérte az optimális fejlettségi szintet (az országos átlag 12 százalék); a befejező szintet a gyereke 44 százaléka érte el
(az országos átlag 34 százalék); az iskolaéretlen gyerekek aránya a fejlesztőprogram
végén hat százalék volt (az országos átlag 12 százalék).
Ezt követően Nyitrai és Zentai (2012) 2007 és 2009 között elvégzett fejlesztő kísérlete bebizonyította a mesékhez kapcsolódó tematikus beszélgetések hatékonyságát. A kétéves kísérlet végén az összefüggés-megértés teszten szignifikánsan
jobban teljesítettek a kísérleti csoport tagjai, mint a kontrollcsoport (Cohen-féle
d=0,84).
Majd Zentai és Józsa (2014) 2012/2013-as nevelési évben elvégzett fejlesztő
kísérletében középső csoportos óvodások vettek részt. A kísérleti csoportot 85, a
kontrollcsoportot 145 gyermek alkotta. Az eredményeik alátámasztották, hogy a
rendszerezőképesség is hatékonyan fejleszthető (Cohen-féle d=0,76). Ezenfelül Zentai és Józsa (2019) eredményei rávilágítottak arra, hogy a fejlesztő program hatására
a DIFER készségek fejlődése is felgyorsítható (Cohen-féle d=0,63), illetve az elemi
kombinatív képesség fejlődése is nagymértékben elősegíthető (Cohen-féle d=0,31).
Több fejlesztőkísérlet igazolta, hogy a beszédhanghallás eredményesen fejleszthető. Ilyen például Fazekasné Fenyvesi és Józsa (2011) 2009/2010-es nevelési évben
megvalósuló fejlesztő kísérlete, amelyben középső, majd nagycsoportos óvodások
vettek részt. A kísérleti csoportban 100, a kontrollcsoportban 82 gyermek volt. A
középső csoportos óvodások tíz hónapos fejlesztésének következtében a kísérleti
csoportban lévő gyerekek beszédhanghallásának fejlettségi szintje szignifikánsan
felülmúlta a kontrollcsoportba tartozó óvodásokét (Cohen-féle d=0,62). Ezenfelül
ilyen még Fazekasné Fenyvesi és Józsa (2015) tíz hónapot felölelő fejlesztőkísérlete,
amely a beszédhanghallás fejleszthetőségét vizsgálta középső csoportos beszédhibás óvodások körében. A kísérleti és a kontrollcsoportot is 100 gyermek alkotta. Az
eredmények azt mutatják, hogy a fejlesztő program hatásaként a kísérleti csoportban szignifikánsan csökkent a beszédhiba előfordulása, továbbá a kísérleti csoportban részt vevő gyerekeknél az iskoláskorban a helyesírási hibák száma is csökkent
(Cohen-féle d=0,85).
Majd Fazekasné Fenyvesi és társai (2015) 2012/2013-as, illetve a 2014/2014-es tanévben elvégzett fejlesztőkísérlete 71 első osztályos tanulásban akadályozott gyermek részvételével valósult meg. Az eredményeik arra hívták fel a figyelmet, hogy a
beszédhanghallás a tanulásban akadályozott gyermekeknél is hatékonyan fejleszthető (Cohen-féle d=0,95).
Továbbá Janurik és Józsa (2016) vizsgálatában 198 középső csoportos és 146
nagycsoportos óvodás gyermek vett részt. Az eredményeik a zenei képességek hatékony fejlesztési lehetőségére hívták fel a figyelmet.
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A legfrissebb kutatások egyik irányvonalát alkotják azok a kutatások, amelyek a
korábbi évekhez hasonlóan a gyermekek alapkészségeinek fejlődésének feltárását
célozzák. Ilyen például Józsa Krisztián és társai 2018 tavaszán kezdődő – a tanulmányom írásakor folyamatban levő – Kaposváron megvalósuló reprezentatív mintán
alapuló longitudinális kutatása, amely 595 gyermek fejlődését követi nyomon az
óvoda–iskola átmenet során. A kutatás részletes ismertetésével Józsa és társai (2019)
tanulmánya foglalkozik. Ebben a szerzők kiemelik, hogy ez az első olyan magyarországi vizsgálat, amely azt tárja fel, hogy a későbbi iskolai teljesítményben milyen
szerepet játszanak a különböző koragyermekkori változók. A jövőbeni eredményeik
által azonosíthatóvá válnak a fejlődést segítő és gátló tényezők, illetve az eredményeik segítségével a koragyermekkori fejlesztő programok számára javaslatok megfogalmazására adódik lehetőség.
A legfrissebb kutatások másik irányvonala az óvoda–iskola átmenet során érintett egyes szereplők (pl. szülők, óvodapedagógusok, tanítók) nézeteit tárják fel az
óvoda–iskola átmenet egyes kérdéseit illetően. Ilyen például Gyurcsik (2020d) tanulmánya, amely óvodapedagógusok, tanítók és első osztályos gyermekeket nevelő
szülők körében félig strukturált interjúk segítségével tárta fel az óvoda–iskola átmenet főbb témaköreit. Az eredményeiből az rajzolódott ki, hogy a megkérdezett
óvodapedagógusok elmondása szerint az iskolaérettség megállapítására leginkább
a DIFER programcsomag tesztjeit használják. A vizsgálatába bevont tanítók szerint
az iskolakezdést követő időszakban a DIFER programcsomag tesztjeivel feltárják a
gyermekek képességeinek fejlettségét. További eredményei arra mutattak rá, hogy
a megkérdezett óvodapedagógusok és tanítók a DIFER programcsomagra nem
tekintenek átmenetet segítő lehetőségként, gyakorlatként. Ezek az eredmények
meglepőek, mivel számos fejlesztő kísérlet empirikus eredmények segítségével
alátámasztotta a különböző fejlesztő programok hatékonyságát. További kutatási
irányvonal lehet az átmenet során érintett egyes szereplők nézeteinek feltárása kérdőívek segítségével.
Összességében a fent bemutatott fejlesztő kísérletek eredményei alátámasztják,
hogy a különböző alapkészségek fejlesztését megcélzó fejlesztő programok erős
fejlesztő hatással rendelkeznek, ezáltal a gyermekek fejlődési lemaradása csökkenthető. A bemutatott eredményekből kirajzolódik, hogy a DIFER programcsomag igazoltan hozzájárul az óvoda–iskola átmenet megsegítéséhez.
Összegzés
Az óvoda–iskola átmenet megsegítése még mindig problémás, noha a megkönnyítése már hosszú ideje foglalkoztatja a kutatókat és a gyakorló pedagógusokat
is. Magyarországon számos gyakorlatot publikáltak az óvoda–iskola átmenet meg-
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segítése céljából. Ezek rendszerezésével a kutatók az utóbbi időszakban kezdtek el
foglalkozni.
A DIFER programcsomag Nagy József 1970-es években kezdődő kutatásain alapul. A 4–8 éves gyermekek elemi alapkészségeinek fejlesztését célozza. Számos
kutatás bebizonyította a hatékonyságát. Ennek ellenére a legfrissebb kutatási eredmények alapján az óvodapedagógusok és a tanítók a DIFER programcsomagra nem
tekintenek óvoda–iskola átmenetet segítő gyakorlatként. Ebből kifolyólag a tanulmányomban arra törekedtem, hogy a DIFER programcsomagot részletesen bemutassam. Rendszereztem a programcsomaghoz kapcsolódó publikációkat, illetve kutatások eredményeivel igazoltam az óvoda–iskola átmenet során betöltött szerepét.
A tanulmányom segítséget nyújt a gyakorló óvodapedagógusok és tanítók számára az óvoda–iskola átmenet megsegítéséhez, mivel részletesen bemutat egy
olyan gyakorlatot, mellyel igazoltan segíthető az óvoda–iskola átmenet.
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ABSTRACT

The importance of including all segments in the upbringing and education of
children has always been a much-discussed topic. Practice, though, has shown that
it is a challenging topic. For educators, it requires special effort to encourage parents
and schools to work together in symbiosis, thereby ensuring high-quality education
that focuses on the child. The paper highlights the importance of drama education
and close cooperation with parents to achieve a fully-collaborative atmosphere in
the family-kindergarten relationship, while self-educating and educating others in
the group (and beyond).
The drama education described in this paper was realized through a project
called „Kadena života“ by a group of enthusiastic educators of the kindergarten
„Radost“ in Split, Croatia. The application of drama education should serve as an
incentive for educators and teachers, leading to many other novel ideas as well as
trigger a change in the representation of drama education in preschool education.
The “Kadena života“ project consisted of 20 carefully-planned educational workshops for parents and as many training events for educators, teachers, and professional associates, intertwined with drama methodology. The topic of the workshops
was determined by the needs of the children and parents involved. The events
were held at the kindergarten building once a month. The project is made up of
an educational part, publishing activities and research part. Project evaluation was
conducted informally by the participants, creatively, just as this type of workshop
requires, through words, drawings, poetry.
Key words: drama education, parent, child, learning, socio-emotional development

SAŽETAK

Važnost uključivanja svih segmenata u odgoju i obrazovanju djece uvijek je bila
tema o kojoj se govorilo, no, nekako kroz iskustva iz dugogodišnje prakse, to je i
tema koja teško nalazi svoj prirodan tijek. Uvijek je potrebno jako mnogo truda, govoreći s aspekta odgojitelja, da bi se animirali roditelji i škole u jednu simbiozu koja
jedino može voditi kvalitetnom pristupu djetetu.
U radu je predstaviljena važnost dramskog odgoja kao i rada sa roditeljima kao
još jednog od mogućih načina kako doći do potpune suradničke atmosfere na relaciji obitelj – vrtić, a uz to se samoeducirati i educirati ostale u skupini (i šire).
Primjena dramskog odgoja koji je realiziran kroz projekt nazvan „Kadena života“ od strane grupe entuzijastičnih odgojitelja vrtića „Radost“ u Splitu bi trebao biti
jedan od poticaja odgojiteljima i učiteljima za mnoge druge ideje, ali i za promjenu
navedene kada je u pitanju zastupljenost dramskog odgoja u predškolskom odgoju. Projekat se sastojao od dvadeset pomno planiranih edukativnih radionica isprepletenih dramskom metodologijom za roditelje i isto toliko za odgojitelje, učitelje i
sručne suradnike,.
Tematika radionica bila je određena potrebama djece i roditelja. Održavali su ih
u vrtiću „Radost“ u Splitu, i to jednom mjesečno. Projekt je strukturiran kroz edukativni dio, publikacijsku djelatnost i istraživački dio.
Vrednovanje projekta od strane sudionika provodilo se neformalno, odnosno,
kreativno, baš kako ovakva vrsta radionica i traži i to kroz riječ, crtež, poeziju.
Ključne riječi: dramski odgoj, roditelj, dijete, učenje, socio-emocionalni razvoj
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Uvod
Dramski odgoj ne služi, kako se to obično smatra, samo razvijanju dramske darovitosti i upoznavanju s dramsko-scenskim izrazom. On pomaže djetetu u razvijanju
osjećajnosti i osjetilnosti, govornih i drugih izražajnih sposobnosti i komunikacijskih
vještina, mašte, kreativnosti, otkrivanju i razvijanju sklonosti, sposobnosti, formiranju
stavova, stjecanju i razvijanju društvene svijesti i njezinih sastavnica: (samo)kritičnosti, odgovornosti, snošljivosti, razvijanju humanih moralnih uvjerenja i razumijevanju
međuljudskih odnosa, te stjecanju sigurnosti i samopouzdanja. Svrha je dramskog
odgoja, dakle, odgajanje za život, pripremanje djeteta za susret s realnošću.
Dramski odgoj nije isto što i dramska umjetnost, prema tome nije aktivnost
usmjerena na stvaranje kazališne predstave. Osnova drame kao umjetnosti jest
dramski izraz temeljen na dramatskom doživljaju svijeta. Dok se u dramskoj umjetnosti dramatski doživljaj svijeta pretvara u umjetnost, u dramskom odgoju (ili dječjoj
drami ili kreativnoj dramatici, kako se dramski odgoj još naziva) on se pretvara u
organiziranu igru.
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Svrha odgojno-obrazovnog procesa u općeobrazovnim školama jest intelektualni, estetski, emocionalni, duhovni, moralni i socijalni razvoj ličnosti učenika.
Uspoređujući svrhe dramskog odgoja i nastave u općeobrazovnim školama očito
je da je dramski odgoj moguće i poželjno upotrijebiti barem kao metodu rada u nastavi, kad već prema sadašnjim programima nije predmet, izborni ili obavezni, kao
što je to slučaj u mnogim europskim razvijenim (i manje razvijenim) zemljama.
Osim toga dramski je odgoj sposoban pomoći uspostavljanju korelacija između
nastavnih predmeta i s izvanpredmetnim područjima važnima za razvoj ličnosti, te
tako pripomoći razvijanju analitičkog, sintetičkog, komparatističkog, pa time i kritičkog mišljenja.
DRAMSKA IGRA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU
Dramska igra osnovni je način provođenja dramskog odgoja i pruža mogućnost
slobodnog izražavanja i oslobađanja stvaralačkih potencijala. U atmosferi sigurnosti, opuštenosti i prividne neobaveznosti, koju pruža organizirana igra, moguće je
osloboditi spontanost i omogućiti djetetu da na njemu najprihvatljiviji način usvaja
nove spoznaje, jer se ono što je naučeno u igri lakše i duže pamti, te otvara prostor
dječjem stvaralaštvu.
U dramskim igrama igrači se prenose u određene situacije, likove, pojave, stvari
pomoću riječi, pokreta, kretanja i zvukova, čime se ostvaruju ne samo obrazovni zadaci, već i funkcionalni i odgojni zadaci koji se, nažalost, u mnogim predmetima ili
izostavljaju ili samo usputno ostvaruju.
Osnovna pravila rada i uloga voditelja
Da bi dramski odgoj bio učinkovit, nužno je djecu osloboditi straha od greške,
uvjeriti ih da svako ima pravo na grešku, jer je greška način učenja. To je moguće postići jedino ako osjete da nisu kontrolirana i procjenjivana. Ocjenjivanje, dakle, nije u
skladu s osnovnim načelima dramskog odgoja. Također je važno osvijestiti da su svi
u igri ravnopravni i jednako važni i da ni jedna situacija bez nekoga od njih ne bi bila
jednaka, da je svaki pojedinac čini neponovljivom i jedinstvenom. Nakon što djeca
prihvate ova dva jednostavna pravila, prihvatit će i da u dramskim igrama ne postoji
“neću”, “ne znam” i “ne mogu”, pa čak iako im se neki zadatak čini teškim.
Prije početka rada potrebno je jasno reći pravila igre i njezin cilj i svrhu, moraju
biti razjašnjene nejasnoće kako se igra ne bi morala prekidati.
Sva ova pravila vrijede i za voditelja. Ukoliko igrači osjete da voditelj sebi daje
ulogu suca ili povlaštene osobe, ukoliko osjete nelagodu, strah, sram ili ustručava-
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nje voditelja, neće biti u mogućnosti osloboditi se za stvarno sudjelovanje. Voditelj
smije u igri sudjelovati kao igrač ili kao neutralni promatrač što znači da ni u kojem
slučaju ne smije nepotrebno prekidati igru i upozoravati igrače na greške, komentirati ili objašnjavati učinjeno, odigrano. Prekidajući igru voditelj je čini “kao-igrom”, a
dramski odgoj postaje vrsta manipulacije.
Naravno, nakon igre slijedi analiza učinjenog, no i tada voditelj ne smije zauzeti
sveznajući stav, nego treba prepustiti grupi analizu sudjelujući samo onoliko koliko
je potrebno da diskusija ne krene krivim tijekom. Ako ipak istupa kao znanstveni
autoritet, mora paziti da ne naruši povjerenje stvoreno između njega i djece. Greške
koje se uoče, trebalo bi iskoristiti da se istakne ono što jest, a ne ono što nije.
Ukoliko igrači, a među njima i voditelj, ne prihvate ova pravila, bit će poništena
bit igre i onda, naravno, i njeni rezultati.
Najčešći izazovi i problemi u primjeni dramskog odgoja
Jedan od naizgled nerješivih problema vezanih uz dramski odgoj u nastavi je nedostatak vremena za izvođenje dramskih igara uza sav često preopsežan program
neproporcionalan broju sati kojima se raspolaže. Taj problem prestaje biti problem
ako dramski odgoj prihvatimo kao jednu od metoda rada. Dramska igra nije sama
sebi svrha i u koncepciji u kojoj ona nije sadržaj rada, nego metoda njome ćemo
obogatiti nastavu i učiniti je dinamičnijom, raznovrsnijom i zanimljivijom. Ne treba
se plašiti “izgubiti” sat ili dio sata u igri, jer pri tome nećemo izostaviti obrazovne
zadatke, a bit ćemo u prilici istovremeno se intenzivnije baviti ostvarivanjem funkcionalnih i odgojnih zadataka. Uz to, jasno je kakve je rezultate moguće ostvariti u
visokomotiviranoj skupini kakva je redovito skupina u kojoj je igra metoda rada.
Drugo što predstavlja bojazan je “vesela gužva” kakva vlada u igri. Istina je da je
u nekim igrama potrebno biti fizički aktivan, ustati s mjesta, narušiti “raspored sjedenja”, raditi u grupama istovremeno govoreći i krećući se, no i u takvoj prividnoj nedisciplini postoje pravila i unutrašnji red koji igrači poštuju ako im se daruje povjerenje.
Učitelj ne mora biti “redar”, “policajac”. Ulogu čuvara reda i poštovanja pravila igara
preuzimaju učenici – oni kojima je stalo do učenja igrom, a to su uglavnom svi. Pojedince koji isprva pokušavaju narušiti dogovorena nepisana pravila, socijalizira grupa. Češće pritisak grupe i nije potreban, jer upravo djeca koja se ne mogu afirmirati
u nekim klasičnim oblicima rada, u dramskim igrama dobivaju priliku ravnopravno
sudjelovati u radu, pa njihovo ponašanje, ako i nije inače takvo, postaje prihvatljivo.
Treći je problem zaista samo djelomično rješiv. Kako naučiti dramsku metodu?
Dramski se odgoj najlakše uči metodom vlastite kože na radionicama i seminarima.
Na žalost, takve su radionice malobrojne i stoga većini nedostupne. Upravo da bi
se navedeni problem umanjio i počeo rješavati, u ovoj će seriji članaka o dramskom
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odgoju biti opisane igre i vježbe koje bi mogle biti osnova na kojoj će svaki učitelj,
odnosno voditelj odgojno-obrazovne skupine, svojom kreativnošću oblikovati svoje
vlastite igre koje mu mogu poslužiti u radu s djecom i mladima.
Nekoliko primjera kako se to izvodilo u jednom vrtiću u Hrvatskoj sa djecom i roditeljima
Kao što je već napomenuto dramske igre su organizirane kreativne igre. Njihovu
realizaciju postižemo korištenjem: riječi, pokreta i zvuka. Uglavnom se izvode na tri
razine: zamisliti, doživjeti, izraziti.
Igre razvijaju usredotočenost, maštu, pravilno izražavanje, bogaćenje rječnika,
spretnost, zrelost… Dramske igre djeci predškolske dobi omogućavaju iskustveno
sazrijevanje, kvalitetnije odrastanje, a to je njihov najvažniji cilj.
„Djeca vole dramatizaciju, vole se maskirati, glumiti, vole biti lutkari, izmišljati situacije; vole se služiti svojim tijelom, glasom, pokretom, te eksperimentirati njima.
Ona podjednako vole sudjelovati u predstavi kao samo gledati ili slušati predstavu.
U dramatizaciji je djeci dopušteno prekoračiti određene granice koje postoje u stvarnom životu te istraživati svoju osobnost“ (Bojović, 2013, 18). Upravo zato što djeca
nisu ograničena društvenim normama i pravilima potpuno su slobodna u svojim
kreacijama. Naravno, da bi to tako funkcioniralo i u praksi, odgojitelj djecu ne smije
ograničiti tim normama osim, dakako, onih primarnih etičkih. Dijete pod takvim pozitivnim utjecajem neće osjećati strah i imat će svu slobodu stvaranja i istraživanja
svijeta, ali još važnije i sebe samoga. Takav način, u dječjoj psihi budi dobru sliku
o sebi, takvim djelovanjem potičemo samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi kod
djece. Istina je da djeca vole govoriti o sebi. U predškolskoj dobi cijeli svijet im je pozornica na kojoj su oni glavni glumci. „Djeca kroz iskustvo jačaju svoje perceptivne
i komunikacijske sposobnosti tako što oponašaju i opisuju svijet oko sebe; manipuliraju stvarnima koje mogu kontrolirati; istražuju zvukove i prostor; upotrebljavaju
izražajne, ritmičke pokrete.“ (Bojović, 2013, 18).
Glavni cilj dramskih metoda je edukacija kroz zabavu. Također, važna je kreacija,
a ne nastup. Izazov je odgojiteljima i odgojiteljicama postupno uvođenje ciljeva i
pravila tijekom rada, a da pri tom ne ometu dječji kreativan proces i da sebe ne nametnu kao apsolutnog lidera. Odgojitelj bi trebao biti nevidljivi vodič ili nepristrani
sudionik. Za postizanje tog cilja izaberite poticajne dramske aktivnosti koje prate
dječje iskustvo i interese, koje su istraživačke i zanimljive. Na taj će način djeca izgraditi povjerenje u vlastite sposobnosti, te će na kreativan i konstruktivan način učiti
kako istraživati svoj unutarnji svijet i svijet koji ih okružuje (Bojović, 2013). Dramske
metode i scenske igre primjenjive su u svim uvjetima sa svom djecom. Za provedbu
nije potrebna nikakva materija, nikakva pozornica, čak ni zatvoreni prostor ukoliko
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je vrijeme ugodno i bez padalina. Mnogi odgojitelji i odgojiteljice već provode scenske igre u svojoj nastavi i radu, ali toga nisu ni svjesni. Scensku igru pronaći ćete u
svakoj skupini u svaskom vrtiću, negdje ju potenciraju djeca sama, a negdje odgojitelj. Za cilj nama treba biti prepoznavanje te igre, uključivanje i potenciranje.
Činjenica je da su odgoj i obrazovanje složeni i zahtjevni procesi – sada još složeniji i još zahtjevniji.
Zašto?
Najčešći uzroci su:
• nejasne granice dobrog i lošeg;
• upitan vrijednosni sustav;
• ograničeno vrijeme za bavljenje djecom;
• previše strukture u odgoju uz premalo emocija…
No, da bismo nekome ukazali na smisao naše struke u postizanju cilja, nužno je
znati sa sigurnošću pojasniti, vrednovati i dokazati da jesmo oni koji su svojevoljno
odabrali svoj poziv da bi s puno emocija, ali i sigurnog znanja vodili dijete, a i roditelje putem tog cilja.
Za krenuti putem promjena potrebna je motivacija, odnosno spremnost za promjene.
Često nedostaje samopouzdanje, pa ga treba graditi znanjem. Ono što je meni
pomagalo bilo je upravo to, čuti, proučavati, istraživati i odabirati ono u čemu se
osjećam sigurnom i kompetentnom.
Odgojitelj bi trebao smjelo da zastupa put po čudesnim usponima dramskoscenskog pristupa i utjelovi ga u svaku poru dugogodišnje prakse, te da mu je svaki
trenutak/situacija poticaj za dramski pristup.
Također trebaju znati od samog početka svoga profesionalnog djelovanja da
su roditelji (obitelji), pa čak i visokopozicionirani radnici lokalne zajednice, moguće,
prvi s kojima treba raditi kako bi razumjeli struku i postali dobri suradnici.
Međutim ukoliko i postoji želja za primjenom dramskog odgoja u vrtiću, problem
je doći do kvalitetnog materijala. Mnogo više je materijala za dramski rad upućeno
školskom uzrastu djece i odraslima.
Za odgojitelje gotovo da ga i nema, osim ako ne pođemo od činjenice da je,
odnosno, da bi trebalo biti, djetetovo učenje igara, pa tako i u ovom području. No,
pojedinci kao i cijeli kolektiv vrtića u kojem je dramski rad zastupljen i na osnovu
tog iskustva i napisana iskustva u ovom radu, upravo su radeći godinama stvarali
specifičnosti takvog pristupa/igre koje izdvajaju dramsko-scenski odgoj od ostalih,
strogo pazeći na cjelokupan razvoj djeteta. A zar bi drugačije i moglo biti?!
Kako bi istrajala na ovom putu glavna odgojiteljica1 je istraživala mogućnosti za
doedukaciju i prilično se namučila u potrazi, odnosno, svi seminari bili su namijenje1 Zvjezdana Čagalj - odgojiteljica Dječjeg vrtića “Radost“ u Splitu.
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ni radu sa starijom djecom i odraslima, no svaki je dao poneki poticaj za primjenu
strategije/metode, u vrtiću.
I kako to obično biva, siromaštvo, potreba, a naročito ljubav prema nečemu, stvara kreativce.
Ono što joj je jako pomoglo jest mogućnost primjene, većine viđenog, u radu s
roditeljima, odnosno, odraslima koji sasvim direktno ili indirektno sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece.
Ono čega se igrala, što je radila s djecom, a toga je jako mnogo, stvarala je najčešće sama, zahvaljujući daru koji ima, a to je sposobnost pisanja igrokaza, priča,
pjesama za djecu, ali i „žica“ za uhvatiti trenutak kroz situacije koje je na licu mjesta
pretvarala u impro-igre, pa je tako njen rad gotovo potpuno autorski.
Izdvajamo radionice Ivane Marijančić, te seminar Krune Tarle, mada je i odlične
ideje dobila na seminaru u organizaciji udruge „Krila“ iz Rijeke, odakle je crpila one
iskre s početka koje redovno upale luč. Neke je radionice ponovno pohađala kako
nešto ne bi promaklo.
Također prisustvo na radionici forum kazališta koje je jako pomoglo kod poticanja i djece i odraslih na rasprave, iznalaženja neagresivnih načina ponašanja u određenim situacijama, te „paljenju lampica“ nad glavama nazočnih.

REALIZACIJA PROJEKTA DRAMSKOG ODGOJA - „KADENA ŽIVOTA“
Vremenski tok rada na ovom projektu
Rad s roditeljima (odraslima) počeo je davno. Teme su bile aktualne, problematika ona koja trenutno „svrbi“, no vremenom i sama učeći i sazrijevajući, spoznala
je da edukativne radionice pripremljene kao dramsko-scenske igre mogu biti (i bile
su) puno bolji motivator za poticaj na dolaske, suradnju, a k tome, zabavne su i daju
osjećaj važnosti i ponosa na osobni angažman.
Iz potrebe prakse za preklapanjem s teorijom rodila se ideja o uključivanju stručnog suradnika u svaku radionicu. Smatralo se da je psiholog profil koji će se najbolje
uklopiti u zamisao.
Takvog suradnika pronašla je u, sada umirovljenoj, psihologinji iz osnovne škole,
Milijani Kovačević.
Njih dvije osmislile su projekt kojega su nazvale „Kadena života“ koji se sastojao
od dvadeset pomno planiranih edukativnih radionica za roditelje i isto toliko za odgojitelje, učitelje i stručne suradnike, isprepletenih dramskom metodologijom.
Tematika radionica bila je određena potrebama djece i roditelja.
Održavali su ih u vrtiću u kojem je i radila (Šareni svijet), područnom objektu
Dječjeg vrtića „Radost“ u Splitu, i to jednom mjesečno.
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Prva radionica, „Lutko vodim te u školu“, bila je poticaj osmišljavanju cjelovitog
projekta i to zbog povratnih informacija sudionika, kvalitete ostvarene suradnje, te
praktične potrebe roditelja, odgojitelja, škola, koji su ih pozivali.
Danas vrtići diljem Hrvatske traže njihove radionice, pa projekt prerasta u Program za koji dobivamo verifikaciju AZOO-e i MZOS-a.
Teorijsku osnovu projekta utemeljile su na principima cjeloživotnog učenja, te na
teorijskom okviru:
a) sistemsko-psihodinamskom pristupu (dječjem) odgoju i obrazovanju;
b) pozitivnoj psihologiji.
Projekt je strukturiran kroz edukativni dio, publikacijsku djelatnost i istraživački dio.
Naime, sve radonice su objavile kroz zbornike radova Dana predškolskog odgoja
i Školske novine.
Dramsko-scenskim pristupom svakoj radionici uspjele su animirati, ne samo roditelje u vrtiću u kojemu rade nego i struku na razini države.
Naravno, kako bi znale da li su na dobrom putu, osim sve masovnijeg interesa za
radionice, provodile su vrednovanje na slijedeći način:
- vanjsko vrednovanje: sudionici radionica; nadležne institucije;
- samovrednovanje kroz: analizu evaluacijskih listića; kritički osvrt jedne prema drugoj; samokritički odnos, te analizu aktualnosti ponuđenih tema i teorijske
osnove.
Vrednovanje sudionika provodile su neformalno ili bolje rečeno, kreativno, baš
kako ovakva vrsta radionica i traži i to kroz riječ, crtež, poeziju, mobilima, implementacijom na karakteristične predloške, itd.
Zašto su se odlučile na ovakav pristup vrednovanju sudionika?
Zato što pruža više mogućnosti sudionicima da izravno vrednuju radionicu na
osnovi osobnih doživljaja i procjene. Ovakvo vrednovanje je šire, primjerenije njihovoj slobodnoj procjeni, manje ograničavajuće, kreativnije, detaljnije, jednom rječju,
slobodnije.
Takav oblik evaluacije izvor je korisnijih informacija za unaprjeđenje i povećanje
kvalitete ovog programa i njegove realizacije.
Radionice djeluju tako što pomažu roditeljima da kroz dramsku igru:
- bolje upoznaju sebe i svoje dijete,
- savladaju svoju zatvorenost i nepovjerljivost i „otvore“ se, tj. da rade na sebi u
korist svoje djece,
- uspostave „uspješnu suradnju s odgojiteljima i svima koji mogu pripomoći kvalitetnom i zdravom odgoju djeteta“,
- i sami se opuste i izbace negativnu energiju, vraćajući se u djetinjstvo,
- a da druge roditeljice koje su po struci odgojiteljice potaknu da i same učine
nešto slično u vrtićima u kojima rade.
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Učinci radionica
Na kognitivnoj razini obogaćuju sudionike novim spoznajama iz oblasti suvremene pedagoške i razvojne psihologije te srodnih humanističkih znanosti, te razvijaju
„neke ideje kako svladati pojedine probleme s djecom“.
Na emocionalnoj razini dolazi do porasta osobnog zadovoljstva i osobne sreće
sudionika.
Iz početnog negativnog stanja prevode sebe u stanje ispunjeno pozitivnom
energijom koja potiče na pozitivno djelovanje. Postižu veću sigurnost u odgojnom
djelovanju na djecu, a također, uočava se i porast objektivnosti percipiranja razvojnih karakteristika svojega djeteta uz odabir primjerenih odgojnih postupaka.
Odgojitelji i stručni suradnici kao evaluatori radionica navode da su radionice
vrlo korisne, jer se puno naučenog može koristiti u praksi. Mladi i neiskusni radnici napose mogu puno iz njih naučiti. Radionice iziskuju aktivnost, ali naglašavaju i
značaj teorije, naročito novih važnih spoznaja. Također ističu da su radionice raznovrsne i poučne na „zbunjujuće jednostavan način“, te da predstavljaju kreativan i
zanimljiv oblik cjeloživotnog učenja. Dinamika na radionicama je jako dobra, kao i
opća atmosfera, dominira spontanost i opuštenost.
Po njihovom mišljenju radionice djeluju poticajno, pobuđuju kreativnost, potiču
stvaranje, omogućavaju proširivanje vidika i uvid u funkcioniranje drugih, ali i spoznaju „da mnogo toga već imamo u sebi“.
Stjecanje lijepih i bogatih iskustava, te stvaranja uvjeta da komunikacija teče lagano i ležerno još je jedna kvaliteta koju ističe struka.
Sudionike potiču na iznošenje osobnih iskustava, doživljaja, stavova i mišljenja,
te pobuđuju iskren odnos prema sebi, potiču intenzivne emocije i obogaćuju doživljajnu razinu. Sudionicima omogućuju da se raduju, osjete da su živi i time „podižu
život na višu razinu“.
Učinci radionica za stručne radnike u vrtićima i osnovnim školama daju se sažeti
na kognitivnoj razini na slijedeći način:
- podižu razinu stručnih znanja sudionika,
- podižu razinu stručnih kompetencija sudionika-odgojitelja, učitelja i stručnih
suradnika,
- a sve zajedno djeluje na podizanje kvalitete rada u neposrednoj praksi.
Na emocionalnoj razini omogućavaju rad na sebi „susretima sa sobom“, te razvijaju emocionalnu inteligenciju.
Neke od maksima sudionika su:
„...budi zadovoljan sobom i svojim radom; ako uvijek budeš išao, stići ćeš kud si
pošao; slobodno iznesi svoje stavove i svoje mišljenje; dobro je biti iskrena prema
sebi; pa, ja toliko toga već imam u sebi!; ovo je kao vlastito istraživanje i potvrda
vlastitog puta...”.
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Zaključak
Kroz ovaj rad smo nastojali ponovo naznačiti važnost i potrebu djece da stvaraju,
kao i potrebu da se ponose time i primaju pohvale od odraslih. Sve ovo bi trebalo biti
razlogom da se prigrli dramska igru u vrtiću i da bi se dijelile sve dobre značajke iste.
Treba ponovo napomenuti i imati na umu da: „Dramska igra za djecu predškolske
dobi jest prije svega igra, ali stvaralačka igra kroz ritmičko razigravanje planiranih
dramskih sastavnica.“ (Perić Kraljik, 2009, 13).
S obzirom na to da bi odgojitelji trebali biti dobri poznavatelji dječjih razvojnih
obilježja, što je temelj kod osmišljavanja aktivnosti u skupini, također je važno i
dramsko znanje. Uvođenjem dramske igre u plan i program ustanove, sadržaj aktivnosti čini se još zanimljivijim i raznolikijim. Nažalost, čini se kako se dramom u vrtiću
bave tek neki, daroviti odgojitelji koji znaju sve njezine prednosti. No, kako u životu
nikada nije kasno, tako je i u ovom slučaju. Odgojitelji koji nisu upoznati s dramskim
načinom rada, trebaju svakako smjernice i poticaj za posjetiti razne skupove, radionice i projekte. Sudjelovanjem na događajima koji su posvećeni ovoj tematici, mogla
bi se pobuditi znatiželja za stvaranjem dramskog svijeta u okolini u kojoj djeluju.
Kada se upuste u nekoliko procesnih drama, kada ih osjete, sami će željeti činiti isto i
pobuđivat će tu strast i kod djece. Ukoliko postoji želja sve je moguće.
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ABSTRACT

This paper examines the possible ways of English Language Teacher (ELT) professional development within digital environments for learning and developing
21st century skills and continuous improvement in teaching as a profession. The
main focus is on webinars, or online/virtual seminars, as the most frequent form of
professional development within digital environments. The first findings are presented from a small longitudinal research (with participation) project ELT Webinars
2012 – 2017, that reached 300 attended webinars sessions. In order to benefit their
classroom teaching in this digital age, apart from online social networking, webinars and other online events (programmes, courses, seminars, conferences and
discussions) represent a great opportunity for teachers who want to expand their
own learning experiences, as well as, develop and enhance their English language
knowledge and skills.
Key words: 21st century skills, CPD in digital environments, English language
teaching (ELT), webinars

SAŽETAK

Ovaj rad istražuje moguće načine profesionalnog razvoja nastavnika engleskog
jezika u digitalnom okruženju za učenje i razvoj veština 21. veka i kontinuirano unapređenje nastave kao profesije. Glavni fokus je na vebinarima ili onlajn/virtuelnim
seminarima, kao najčešćem obliku profesionalnog razvoja u digitalnom okruženju.
U ovom radu prikazani su prvi rezultati longitudinalnog istraživanja sa učešćem na
300 vebinara pod nazivom „ELT vebinari 2012 – 2017”. Pored umrežavanja na društvenim mrežama, vebinari i drugi onlajn događaji (programi, kursevi, seminari, konferencije i diskusije) predstavljaju odličnu priliku nastavnicima za proširivanje ličnog
iskustva učenja, kao i razvijanje i unapređivanje znanja i veština engleskog jezika.
Ključne reči: KPR u digitalnim okruženjima, nastava engleskog jezika (ELT), vebinari, veštine 21. veka
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INTERACTING AND LEARNING
WITHIN WEBINARS FOR CONTINUING
PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Kölcsönhatás és tanulás a folyamatos szakmai fejlődést elősegítő
webináriumok keretében
Interakcija i učenje u okviru webinara za kontinuirani stručni razvoj
Slađana Marić
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1. Introduction

Teachers operating at different contexts have the option to either work in isolation for their Professional Development (PD) or to operate in building dynamic and
progressive teaching-learning environments. It is of great importance for teachers of
the 21st century to learn how to use online resources to keep up with their language
awareness and development. From the context of ELT “critical reflection through
online interaction with other professionals allows teachers the opportunity to expand their network with others beyond the confines of their classroom” (Salazar et
al. 2010). In order to benefit their classroom teaching in this digital age, apart from
online social networking, webinars and other online events (programmes, courses,
seminars, conferences and discussions) represent a great opportunity for teachers
who want to expand their own learning experiences, as well as, develop and enhance their English language knowledge and skills.
2. The 21st Century Skills
Dudeney noted that (2015: 90) “we live in always-on societies where new
skills are gradually being identified and coming to the forefront in education”. A
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number of global initiatives elaborated by diverse institutions such as international
organizations, private consortia and also governments, have looked at skills
within the framework for 21st century learning (Ananiadou & Claro, 2009; Voogt
& Pareja Roblin, 2012; Salas-Pilco, 2013). These initiatives and frameworks define
and illustrate the skills and knowledge students need to succeed in work, life and
citizenship, and the support systems necessary for 21st century learning outcomes.
The most prominent 21st century skills or competencies that have been shown to
offer measurable benefits in multiple areas of life, are associated with “learning and
innovation skills” (critical thinking, communication, collaboration, creativity), “life and
career skills”, and “information, media and technology skills”.
While the terminology regarding the conceptualizations of 21st century skills
(competencies) may vary on its journey around the globe, all these developed
frameworks “have built sufficiently on each other’s ideas while at the same time
introducing complementary ideas to the concept of 21st century skills” (Dede, 2010:
72). In these frameworks, the terms skills and competencies are sometimes used interchangeably and sometimes with distinct meanings. Key competencies encompass knowledge, skills, attitudes, and values, and are demonstrated in performance
with the aim of enhancing personal development, social inclusion, active citizenship and employment. These competencies include literacy, numeracy, science and
foreign languages, as well as more transversal skills such as digital competence,
entrepreneurship competence, critical thinking, problem solving and learning to
learn (Vuorikari et al. 2016).
3. Continuing professional development (CPD) in Digital Environments
English language teaching (ELT) is characterised by a strong tradition of professional development. Teacher professional development (TPD) is regarded as “a
multi-faceted, lifelong experience” (Hayes, 2014), a process by which teachers “review, renew and extend their commitment as change agents to the moral purpose
of teaching”, with the aim to “acquire and develop critically the knowledge, skills
and emotional intelligence essential to good professional thinking, planning and
practice throughout each phase of their teaching lives” (Day, 1999: 4, as cited in
Hayes, 2014: 5). Furthermore, CPD is regarded as “a critical element in successful
educational systems, enhancing teacher quality, organisational effectiveness and
student outcomes” (Borg, 2015).
Much of teacher development can occur through a teacher’s own initiative or
collaboration and interaction with other teachers that both can enhance individual
learning and serve the collective goals of an institution as a learning community
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(Richards & Farrell, 2005). In addition, awareness, understanding, engagement and
integration represent the key stages of teacher professional development (TPD).
Reviewing the literature about the strategies of CPD in ELT, Dìaz-Maggioli (2017)
notices that the focus is still oscillating between the forms of (1) individual development and institutional development, (2) fragmented, piecemeal improvement
and strategically designed improvements, (3) system-focused and school-focused
needs, (4) focusing on adult needs (teachers) and student needs (learners), (5) “away
from the job” and job-embedded, and (6) transmission of knowledge and skills, and
collaborative, reflective development. Beckingham and Nerantzi (2015: 109) define
“open CPD” as professional development opportunities afforded by open educational practices and resources (e.g. online courses, online face-to-face events,
MOOCs, OER) that create opportunities for self-directed and self-organised professional development “driven by professional interests, priorities and aspirations”.
Teacher professional development activities (Richards & Farrell, 2005) or
strategies (Dìaz-Maggioli, 2017) include workshops, self-monitoring, mirror and
team coaching, co-teaching, expert teaching, peer observation, critical friends’
teams, teacher support groups, collaborative and exploratory action research,
lesson study learning circles, mentoring, professional portfolio, keeping a teaching
journal and/or dialogue journals, and analysing critical incidents. All of these
activities or strategies can be applied in physical, blended and virtual environments,
through the use of video conferencing platforms, social groups, virtual worlds, or
applications for online sharing and collaborative creation of content.
Using digital/virtual environments (groups on social networks, online conferences and workshops, webinars, MOOCs, virtual places and worlds) for teachers’
PD, was researched in a number of studies, especially virtual worlds (Blankenship,
2010; Darbey, 2011), social media or social networking sites (Menon, 2013), and online learning communities (Liu et al. 2009; Salazar et al. 2010). Online social networking is a way for teacher professional development by using online forums, video,
blogs/vlogs, and other social media, that provide teachers with an opportunity for
authentic teacher online learning experiences (Ostashewski et al. 2010).
Although online learning communities offer a convenient way to provide PD
experiences, as they are “comprised of a group of teachers, as autonomous, independent individuals, who are drawn together by shared values, goals, and interests
and who are committed to knowledge construction through intensive dialogues,
interaction, and collaboration” (Salazar et al. 2010, p. 2), they usually cannot offer
teachers with credentials for their learning. These credentials (e.g. certificate of participation or attendance, open badges, etc.), although in some cases not recognised
by some of the TPD evaluation commissions, serve to teachers as proof for their invested time, energy in learning and interacting internationally in order to enhance
their teaching practice.
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4. Teacher Professional Development (TPD) Webinars
In this paper webinars are viewed as a continuing flow of language, information,
knowledge, skills development opportunities. A webinar is an event given over the
Internet, allowing a group of people in different geographical places to access synchronously or asynchronously expert information and support in their field of interest. During the live event participants can interact with others using instant messaging within the webinar room (without causing disruption for the speakers and
listeners). The “polling” function allows for “on the spot quizzes” to research opinions, attitudes, test knowledge acquisition and to provide immediate feedback to
presenters and participants on the results (Batur, Lawson & Jones, 2011: 140).
Organization and participation in webinars is significantly more cost-effective
for both the organisers and attendees as there are no additional travel and video
recording expenses. In terms of duration, one webinar session is usually from 30 to
90 minutes and can be categorised as short-term PD event. However, webinars can
be organised as multiple sessions in one day or several days about a specific theme
or a topic, as a webinar day or an online conference. Furthermore, if teachers plan and
participate continually in PD webinars, in terms of monthly or yearly PD planning,
webinars can be regarded as long-term PD opportunities.
5. ELT Webinars 2012 – 2017
Teachers have different needs at different times during their careers to devote
to continuous professional development and are expected to take an active role in
planning their own PD and education. However, some PD cannot be planned and
should be maintained “spontaneously”. Making decisions about what to focus on
in PD can be overwhelming as there is a large number of areas in which teachers
can choose to develop, depending on what their short-term and long-term goals are,
and what they would like to learn about their teaching and about the field they are
teaching, or education in general. Therefore, positive attitude towards professional
learning is necessary on the part of teaching professionals.
During the period from 2012 to 2017, as an MA graduate degree teacher, planning the doctoral degree, and not working in a classroom context in that period,
the needs for continuous professional development as an attendee were focusing mainly on gaining and enhancing theoretical knowledge in English language
teaching methodology, practicing intercultural communication skills in English and
developing personal digital skills. Participation in local ELT development seminars
programmes was tightly connected to the position of the teacher in a public or
private school and the type of learners. These seminars were organized as promo-
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This study has several limitations that can often be associated with educational
and qualitative research. The first limitation is the overall number of participants or
only one participant – the author, and in connection with that, the generalization
based on data gathered, results and conclusion, is rather limited. Furthermore, the
results of this longitudinal study are limited in terms of “the impact” of webinars, as
online teacher development events, evident in teacher self-reflection in classroom
teaching, student achievements, and school evaluations on a global level. Further
research can be focused on large-scale research about the use of digital technologies, webinars and other online forms applicable in CPD of teachers.
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ABSTRACT

The study deals with using mobile devices in lessons, it aims to reveal the attitudes of current teacher trainees towards the use of smart phones in the teaching-learning process. The survey described in this work was conducted among the
Hungarian-speaking students at the Hungarian Language Teacher Training Faculty
in Subotica, University of Novi Sad, Serbia. The results indicated that the latest generations of teacher trainees make ample use of mobile devices in lessons. The pupils
in the teacher trainees’ lessons tend to be more motivated, more interested, more
cooperative. The teacher trainees believe that using smart gadgets has a positive
effect on the development of pupils’ linguistic specificities. They use applications,
instructional videos, pictures, audio files in their teaching-learning process for the
developmental benefits of their pupils’. The use of applications can help pupils develop their skills in numerous ways and ensure that they have an exciting, effective
knowledge acquisition process.
Keywords: mobile device, application, motivation, development, experiential,
learning.

SAŽETAK

Rad prikazuje istraživanje o upotrebi mobilnih uređaja na časovima maternjeg
jezika.
Cilj nam je da steknemo bolji uvid u to kakve stavove imaju budući učitelji o
upotrebi pametnih telefona u nastavnom procesu, kako bi koristili iste u obrazovanju, odnosno, koliko bi to po njihovom mišljenju pozitivno uticalo na jezički razvoj
učenika.
Anketu su na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici
ispunili studenti prve, druge, treće i četvrte godine i studenti master studija.
Rezultati pokazuju da je većina kandidata već koristila mobilne uređaje tokom
držanja nastave, a i to da su učenici ovako mnogo više motivisani, zainteresovani
i pokazuju bolju saradnju na časovima. Po mišljenju budućih učitelja korišćenje
pametnih uređaja u nastavi ima pozitivan efekat na razvoj jezičkih karakteristika
učenika. Do sada su oni koristili aplikacije, edukativne video snimke, slike i zvučne
materijale za procese predavanja-podučavanja, a u cilju razvijanja učenika. Korišćenjem aplikacija učenike možemo razvijati na više načina, a oni tako istovremeno
učestvuju u postizanju trajnih rezultata u sticanju znanja na uzbudljiv način.
Ključne reči: mobilni uređaj, aplikacija, motivacija, razvoj, iskustveno učenje

ABSZTRAKT

Munkánk témája a mobil eszközök felhasználásával kapcsolatos kutatás anyanyelvi órákon. Célunk, hogy ismeretet szerezzünk arról, hogy a jelenlegi pedagógusjelöltek milyen hozzáállást mutatnak az okostelefonok használatával kapcsolatban a tanítási-tanulási folyamatban, és miként használnák fel a mobileszközöket az
oktatás folyamán, illetve szerintük mennyire lenne ennek pozitív hatása a tanulók
nyelvi sajátosságainak fejlődésére.
A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első-, másod-, harmad- és negyedéves, illetve mesterképzős magyar anyanyelvű óvó- és tanító szakos hallgatóival egy felmérést végeztünk.
Eredmények: a pedagógusjelöltek többsége használt mobil eszközt óratartásuk
során, a tanulók sokkal motiváltabbak, érdeklődőbbek, együttműködőbbek lettek
a tanítási órákon. A pedagógusjelöltek szerint az okoseszközök használatának van
pozitív hatása is a tanulók nyelvi sajátosságainak fejlődésére. Alkalmazásokat, oktatóvideókat, képeket, hanganyagokat használnak a tanítás-tanulás folyamatában
a diákok fejlesztése, fejlődése céljából. Az applikációk alkalmazásával a tanulóinkat
sokoldalúan tudjuk fejleszteni úgy, hogy élménydús, maradandó ismeretelsajátításban vesznek részt.
Kulcsszavak: mobil eszköz, alkalmazás, motiváció, fejlesztés, élményszintű tanulás.
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M-learning u osnovnoj školi
M-learning in elementary school
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Bevezető
Az oktatási intézmények, mint tudjuk: a tudás megőrzésével, átadásával, megújításával kapcsolatos feladatokat látják el. Napjainkban is, mint a régi időkben, a tanítási-tanulási folyamatban két főszereplő van jelen: a tanító, aki felkészült, gyakorlati
tapasztalatokkal rendelkezik, elkötelezett az oktatás-nevelés iránt, és a tanuló, aki
nyitott, folyamatosan aktív résztvevője a tanórának, elkötelezett a tanulási célok elérésében.
A technológiai fejlődés hatására a fejlett oktatási rendszerekben felismerték,
hogy az egyén az egész életen át tartó tanulás középpontjában áll. Fontos megemlíteni, hogy az IKT eszközök (számítógép, laptop, okostelefon, vetítőfelület…) és
annak fejlődése jelentős hatással vannak mindennapi tudásunkra, és a számítógép
segítségével megvalósul az egyéni tanulás. Egyre kiemelkedőbb szerepet kap az IKT
eszközökkel és a vizualitással történő ismeretszerzés, megismerés.
A mai osztálytermekben folyó oktatás a mobil eszközök alkalmazásával,
e-learninggel igyekszik eltérni a hagyományos oktatási módtól. Ez gyakran kihívást
jelent a tanítók számára. A nehézségeket leginkább a tanórára való felkészülés, az
eszköz tanórán történő alkalmazása jelenti. Fontosnak tartjuk kiemelni Benedek
András gondolatát e témával kapcsolatban: „A pedagógus felkészültsége, szakmai
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kultúrája, több évtizedes életpályája iránti elkötelezettsége nemzedékek számára
meghatározhatja az oktatás-nevelés minőségét, s ezzel a társadalom egészének fejlődési dinamikáját.” (Benedek, 2013: 21) Mondandójának súlyából arra következtethetünk, hogy amennyiben a pedagógus nem követi a fejlődő oktatási ütemet, nem
igyekszik a világgal együtt előre haladni, azzal az oktatás minősége fog stagnálni,
ennek következtében a jelen nemzedék sem tud megfelelőképp fejlődni (Benedek,
2013).
Manapság középpontban a tanulócentrikus, tanulóközpontú oktatás van, ezért a
tanuló motiválása, folyamatos aktiválása a tanórán mindennél fontosabb, ezt pedig
olyan eszközzel tudjuk leghatékonyabban elérni, ami a gyermekekhez egyébként
is közel áll: ez a mobil eszköz. Az m-learning (mobil eszközökkel történő tanulás)
lehetőséget ad arra, hogy bárhol és bármikor elérhetőek és felhasználhatók legyenek a tanuláshoz kapcsolódó tartalmak, a tanulók számára egyre inkább szabadon
formálható a tér, melyben az ismereteket szerzik (Molnár, 2013).
1. Tanulási környezet:
A tanítási-tanulási folyamatban a tanulás eredményességére jelentős hatással van annak közvetlen környezete. A környezet alatt általában az osztálytermek
adottságaira gondolhatunk, ami a taneszközöket foglalja magában. A taneszközök
jelenünkben is alkalmazható értelmezése Tompa Klára (1997): Taneszköz címen a Pedagógiai Lexikonban (Báthory és Falus, 1997) található meg. Négy csoportját különbözteti meg (Benedek, 2013):
a) Háromdimenziós eszközök: természeti tárgyak, gyűjtemények, kísérleti eszközök, modellek, mérőeszközök, hangszerek stb.
b) Nyomtatott eszközök: tanári kézikönyvek, feladatgyűjtemények, faliképek,
tankönyvek, szótárak, feladatlapok stb.
c) Oktatástechnikai anyagok: információhordozók, auditív anyagok: hanglemezek, hangszalagok; vizuális anyagok: diafilmek, írásvetítők; audiovizuális anyagok:
videófelvételek, oktatócsomagok, multimédia stb.
d) Oktatástechnikai eszközök: segédeszközök, auditív eszközök: lemezjátszó,
CD-lejátszó; vizuális eszközök: diavetítő, írásvetítő; audiovizuális eszközök: oktatógépek, televízió, multimédiás PC stb. (Benedek, 2013).
Ma már a tanulás módszereit elsődlegesen nem a tanítás határozza meg, hanem
az eszköz, amelyet a tanulás-tanítás alkalmával használunk. Az oktatástechnikai
eszközök és anyagok, különösen a képek és mozgóképek hatékonyabb tudáselsajátítást biztosítanak a tanulók számára. Lehetőséget adnak az ismeretek könnyebb
befogadására, a tartalmak újraértelmezésére, hatékonyabb megosztására és fejlesztésére (Benedek, 2019).

76

2. Tanulási formák
Benedek (2013) szerint a tanulási formákat a következőképp oszthatjuk fel:
a) Informális tanulás: színtere a szülők, rokonok, baráti kör. Intézményi háttere
nincs, a család nevelő-oktató hatásának van kiemelkedő szerepe. A személyiség fejlődésére nagy hatással van a megfelelő tanulási technikák, a kommunikációs kultúra
kialakítása.
b) Formális tanulás: intézményekben valósul meg, formalizált tananyagok tudástartamának elsajátítása van a középpontban. A tanulási szakaszokat formalizált
értékelés zárja le, amihez bizonyítvány kapcsolódik. A tanulási forma szervezője a
pedagógus.
c) Nonformális tanulás: olyan tudásanyag átadása és elsajátítása során valósul
meg, ami hivatalos bizonyítvánnyal nem zárul, alapoktatási és képzési feladatokat
ellátó rendszerek mellett szerveződik. Ilyenek a munkahelyen, érdeklődési csoportok (sportoktatás, művészeti és zenei tanfolyamok) keretében zajló tanulás.
Mindhárom tanulási forma az életünk során hozzájárul ismereteink megszerzéséhez, tudásunk folyamatos megújításához. Az informális tanulás életünk kezdeti szakaszában van jelen, amely folyamatosan átalakul a széles sávú internet- és
mobilhálózatokhoz való hozzáférés hatására. Ennek következtében megváltoznak
a gyermekek játékeszközei, játékstílusa, a batárokkal, szülőkkel való kapcsolattartás, szórakozás. Ezáltal a formális tanulási időszakban a gyermekek igénylik, hogy
lehetőségük legyen alkalmazni a mobil eszközt, ezért fontos, hogy a mobil tanulási
forma egyre nagyobb teret kapjon az oktatási intézményekben (Benedek, 2013).
3. Tanulás mint folyamat és élmény
A tanulók szemszögéből tekintve a tanulás olyan komplex (összetett) folyamat,
ami több csatornán érkező információ feldolgozásából áll, amit tudássá és a gyakorlatban is használható készséggé kell átalakítani. A pedagógusnak törekednie
kell arra, hogy előadásának sikere legyen, ami nagyban függ az előadás módjától,
beszédtechnikától, előadói személyiségtől, stílustól. Emellett nagyon fontos az
előadás során a hallgatóság aktiválása. Kísérletek bizonyították, hogy a tanulók a
hallottak 20%-át tudják csak megjegyezni, ezért nagyon fontos az ismeretek szemléltetése, gyermekek bevonása, aktivizálása az új ismeretek elsajátítása érdekében.
A szemléltetés hozzájárul a képszerű, szemléletes gondolkozás fejlesztéséhez, fogalomalkotáshoz, gyakorlati tevékenység elsajátításához, lehetőségek feltárásához, a
tanulók érdeklődésének felkeltéséhez. Tehát a tanítás-tanulás folyamata akkor lesz
igazán eredményes, ha a tanuló aktív, érdeklődő, a tanulásban érdekeltté válik. A
hagyományos tanulási környezetben ez nehezen valósítható meg (Verebecs, 2013).
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Szerencsére a multimediális számítógéphálózatok kifejlődésével az oktatás-tanulás terén fokozatosan megszűnnek a hagyományos oktatás korlátai. A számítógép-hálózatok elérhetők mobil eszközökön is, így okostelefonunk korunk meghatározó eszköze. A mobiltelefon technikailag közvetített kommunikációs eszköz, amin
keresztül az ismeretek átadása történhet hangban, szövegben, képben.
A mai gyermekek nem ismerik az okostelefon nélküli világot, folyamatosan a
multimediális kommunikáció világát élik, ebben a világban tanulnak leggyorsabban. Ez a világ motiválja őket leginkább, ezzel tudunk gyermekeinknek a tanulás
folyamatában olyan élményt nyújtani, amivel maradandó, emlékezetes ismereteket
szerezhetnek (Nyíri, 2008).
4. Digitális tanulás
A mai generációk egy digitális világba születnek bele. Az internet legújabb alkalmazásai lehetővé teszik a digitális eszközökben rejlő mindennapi oktatási lehetőségeket. Az új technológia kiszélesíti a tanulási lehetőségeket, és megváltoztatja a
tanulási módszereket. Lehetővé teszi a tanító és tanuló számára is a „tér” tágulását,
ami a tanítás-tanulás mozzanataiban is észlelhető: érdeklődés felkeltése, ismeretek
átadása-megszerzése, szemléltetés-tapasztalás-kísérlet-kutatás-gyakorlat, következtetés és rendszerezés (Benedek, 2008).
Berenkovics (2013) cikkében olvashatjuk, hogy a fiatalok részéről már elvárás,
hogy a hozzájuk érkező információk minél nagyobb része digitális formában jelenjen meg. Hatalmas lehetőség rejlik abban, amit a fiatalok manapság online környezetben csinálnak. Ennek segítségével esélyük van arra, hogy a tanulás számukra gazdagabb, interaktívabb legyen (Berenkovics, 2013).
5. Mobil eszközök
Az élet alapvető kiegészítőjeként van jelen. Bárki, bármikor, bármelyik nap a világ
bármely részében/részéről elérhető (Gergely, 2016).
Az okostelefon nem csak egy telefon, ez az eszköz a következő eszközöket foglalja magában (Koren, 2014):
- kamera (fényképezőgép, videó)
- számológép
- GPS
- gyorsulás- és sebességmérő
- tükör
- webböngésző
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- kapu mindenféle közösségi oldal felé
- játék stb.
Gergely tanulmányát olvasva találkozhatunk egy felméréssel, miszerint a számítógép rövid idő alatt helyettesítődött/kiegészült okostelefonnal. Romániában 2012ben 2,5 millió okostelefon volt, 2014-re viszont megháromszorozódott a számuk,
8 millióra növekedett (Gergely, 2016). Hetedikes és tizenegyedikes tanulókkal végzett kutatásból megtudhattuk, hogy otthon a családok 99%-nál van legalább egy
okostelefon.
A Huawei Technologies Hungary 2020. januárjában 24-30 éves szülőkkel végzett felmérést annak kapcsán, hogy gyermekeik kezébe hány éves kortól adják oda
okostelefonjukat, miért adják oda nekik, mennyi időre adják oda, és gyermekeik mire
használják az okoseszközt. A válaszokból megtudhatjuk, hogy a 3 év alatti gyerekek
fele már kezébe kapja a szülő okostelefonját, a 4-6 évesek 90%-a, a 10 éven felüliek
közül pedig mindenki használ már valamilyen okoseszközt. Ideális esetben a szülők
72%-a 5 éven aluli gyermekének nem adná oda okostelefonját, 41%-uk pedig csak 8
éves koruk felett adná kezükbe. Viszont a szülők fontosnak tartják, hogy gyermekeik
minél előbb megismerkedjenek a technológiával, és félnek attól, hogy gyermekeik
a kortársaiktól lemaradnak. Előfordul, hogy a 3 évnél fiatalabb gyermek 5 óránál is
több időt tölt okoseszközzel a kezében. A 4-6 éves korosztály és a 7-10 évesek naponta átlagosan 2-3 órát használják okostelefonjaikat, a 10 évesek 1-3 órát vagy ennél többet. Vannak gyermekek, akik rajzfilm-, videónézésre használják, vannak, akik
játszanak rajta, fényképeket és videókat készítenek. A kutatás szerint minden tizedik
gyerek böngészi a közösségi médiát (Habók, 2020). Ebből a felmérésből is világossá
válhat számunkra, hogy az okoseszközöket a gyermekek már egészen kiskoruktól
kezdve használják, ismerkednek vele. Ebből arra következtethetünk, hogy a későbbi
tanulás során is a gyermek legideálisabb tanulási eszköze maga az okostelefon lehet.
Sólyom 2016-ban egy felmérést végzett Budapesten, illetve Pest megyei körzetben, 10 felső tagozatos, 11-14 év közötti általános iskolás tanulóval. A kutatásából
megtudhatjuk, hogy a gyermekek szerint az okostelefon olyan eszköz, melynek
előnyei: bárkit, bárhol, bármikor gyorsan el lehet érni. Hamar és gyorsan lehet vele
információt keresni. Hátránya: meg kell tanulni kezelni és kontrollálni saját használati szokásaikat. A felmérésből megtudhattuk, hogy Viber és játék minden gyermek
okoseszközén van, emellett rövid, pár perces YouTube videókat is szoktak nézni,
aminek nagy része zenei videóklip, sportokról, cuki állatókról szólók. Google Maps
vagy más térképes alkalmazás mindenki okostelefonján van biztonsági okokból.
A 11-14 éves diákok tanulásra is szokták használni eszközüket: szótáraznak, iskolai
gyűjtőmunkát végeznek, olvasónaplóhoz információt keresnek, versenyekre készülnek fel, dolgozatra tanulnak. A gyermekek elmondták, hogy kapcsolataik nem
változtak azóta, amióta okoseszközük van. Szerintük a készülék mindenképp segít a
kapcsolatok fenntartásában, kommunikációban (Sólyom, 2016).
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6. M-learning – Mobil eszközökkel történő tanulás
Az m-learning fogalom jelentése: mobileszközön történő tanulás, vagyis: bárhol
és bármilyen hordozható méretű mobileszközön elérhetjük a tanuláshoz kapcsolódó tartalmakat, és elvégezhetjük a tanulással kapcsolatos tevékenységeket, aminek
alapvető jellemzői: interaktivitás, együttműködés, azonnali információhoz jutás,
személyre szabottság. A mobil tanulás a gyorsabban feldolgozható, rövidebb tananyagok, elméletek, információk feldolgozására alkalmas. Előnye, hogy a tanulás és
az új ismeretek gyakorlati alkalmazása között rövid idő telik el, ezért a tanulási folyamat eredménye is jobban mérhető és értékelhető (Abonyi-Tóth és Turcsányi-Szabó,
2015).
6.1. A mobil eszközökkel történő tanulás előnyei
A mobiltechnológiával támogatott tanítás-tanulás pedagógiai előnyei közé sorolhatók a következők: interakció, hordozhatóság, együttműködés, tanulók kön�nyebb bevonása az oktatási folyamatba, motiváció növelése, digitális szakadék
csökkenése stb. Az okostelefonokat könnyű mozgathatóságuknak köszönhetően a
gyermekek bármikor, bárhová magukkal vihetik és használhatják akár jegyzetelésre,
ugyanis az eszköz lehetővé teszi a gépelést, kézírást, de emellett hangfelvevő készülékként is használhatók. Amennyiben a tanulóknak új információkra van szükségük,
bármikor elővehetik okos készüléküket, bármikor hozzáférhetnek a szükséges tananyaghoz, ami növeli a tanulási teljesítményt. A gyermekek sokkal motiváltabbak
lesznek az ismeretek elsajátítása, feladatok elvégzése iránt, ugyanis olyan eszközről
tanulhatnak, amin a saját tartalmaik vannak, és ezáltal sokkal elkötelezettebbé válnak a tanulás terén is. Nagyon fontos, hogy a mobil eszköz lehetővé teszi azt, hogy
a tanulók bárhol és bármikor kapcsolatba léphetnek egymással, segíthetik egymást,
és bármikor tanítójukhoz fordulhatnak, ha kérdésük van. A távolság ma már nem
akadály, a tanulók együtt tudnak akkor is dolgozni, ha egymástól távol vannak (Abonyi-Tóth és Turcsányi-Szabó, 2015).
A szakértők szerint a mobil eszközzel támogatott tanítással és tanulással a gyermekek önállóbbak, kreatívabbak, kommunikatívabbak, elkötelezettebbek lesznek a
saját tanulásuk iránt, ugyanis teljesen személyre szabott tanulásban lehet részük,
önállóan tanulhatnak, és saját tartalmakat állíthatnak elő. A mobil eszköz hordozhatóságával rugalmasságot nyújt, és megfelelően kiegészítheti a tanító magyarázatát.
A multimédiás tartalmak lehetőséget adnak a széleskörű szemléltetésre. Sokféle tanulási stílust támogat, és olyan intenzív, interaktív tanulási folyamatot tesz lehetővé, amit az online jelenlét támogat. Többféle formális oktatás keretein túlmutató
tanulási szituációban segíthet, amikor hasznos eszközként van jelen: mérőeszközök,
térképek stb. bemutatásakor (Abonyi-Tóth és Turcsányi-Szabó, 2015).
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6.2. A mobil eszközökkel történő tanulás hátrányai
A legnagyobb hátránya a mobil eszközökkel támogatott tanítási óráknak, hogy
az eszköz jelenléte miatt elveszik a szemtől szembeni kommunikáció a pedagógus
és diákok között azzal, hogy a személyes kommunikációt a virtualitás váltja fel (Kőrösi, Námesztovszki és Esztelecki, 2015). Az okoseszköz megjelenésével a papírra kézzel írott vagy nyomtatott szövegek háttérbe szorulnak, és a képernyőkön megjelenő
szövegek által közvetített információk kerülnek előtérbe. Ennek hátránya az, hogy a
tanulók az információkat csak felületesen tudják befogadni, a kis képernyőn a kereső olvasás, a lényegre törő információk befogadása jut előtérbe (Péntek-Dózsa és
Séllei, 2019). Emellett nem tudunk választ adni arra, hogy a szövegek által hordozott
információkat milyen fokig tudjuk képek által hordozott információkkal kiegészíteni. Az okoseszköz nyújtotta határtalanság fokozódik a tanulókban. Fontos kiemelni,
hogy a különböző személytípusok eltérő mértékben képesek a virtuális környezettel megbirkózni (Kőrösi, Námesztovszki és Esztelecki, 2015).
7. Mobil eszközök bevezetése az oktatásba
Koren gondolatait idézzük: „2014-et írunk. A diákok hazamennek, s a Facebookon
folytatják a szünetben megkezdett beszélgetéseket. Wikipedián keresik meg, mikor
élt Napóleon, s úgy nőnek fel, hogy minden egy kattintásra van tőlük. A tanteremben ezzel szemben azzal szembesülnek, hogy minden lassú, régi.” (Koren, 2014).
A nagy kérdés: hogyan lehet az okostelefonokat bevonni az iskolai tanulásba?
Olyan eszközt alkalmazni, amelyet a tanulók is minden nap használnak? Azt kellene
elérni, hogy diákjaink az iskolapadban ülve is érezzék azt, hogy a 21. század folyamatosan fejlődő világában élnek, és ne időutazásba érezzék magukat, ahol csak a
tankönyv szolgál nekik információforrásként.
A mobil eszközök bevezetése az iskolákban intézményi szinten nagy kihívásokat
jelent, ezért alapos tervezést igényel. Első és legfontosabb, hogy pontosan meghatározzuk a tanulási célokat. Fontos, hogy mindig apró lépésekben haladjunk a mobil
eszközök bevezetésével, mert ezáltal a gyermekek és pedagógusok is megfelelőképpen tudnak alkalmazkodni az új tanulási-tanítási környezethez (Abonyi-Tóth és
Turcsányi-Szabó, 2015).
7.1. Mobil eszközökkel támogatott tanóra – Kihívások
A mobil eszközök tanórán történő használata során kihívást okozhat az eszközök
mennyisége, használata, internetelérés, mobil eszköz alkalmazásának hatásai. Abonyi-Tóth és Turcsány-Szabó könyvéből (2015) megtudhatjuk, hogy az okoseszköz
használata elsőként magára a tanulásszervezésre van hatással, arra, hogy a tanító
hogyan szervezze meg a tanulást úgy, hogy minden gyermek egyaránt részt tudjon
venni az oktató-nevelő munkában.
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Az okoseszköz kiemelkedően hatással van a feladatok jellegére és a tanulói tevékenységekre is. Megváltoztatja magát a tanulási környezetet és a tanulók értékelésének módját. Az eszközök használatával kapcsolatban mindennél fontosabb az
egyértelmű szabályok kialakítása. Fontos kiemelni a szülők és gyermekek számára is,
hogy a mobil eszközöket az iskola területén kizárólag oktatási célokra szabad használni és a tanuló privát célokra csak a tanítás kezdetét jelző csengő megszólalása
előtt veheti elő. Az iskola területén a mobil eszközöknek kikapcsolt állapotban kell
lenniük, és csak tanári felhatalmazással szabad a készüléket bekapcsolni, használni.
Fontos, hogy az iskola területén a mobil eszközöket olyan helyen kell tárolni, ami
nincs sem a tanár, sem a tanuló szeme előtt. Amennyiben a mobil eszköz hangot ad
ki, rezeg, szem előtt van, nem engedélyezett formában használja a tanuló, azokat az
eszközöket a tanár lefoglalhatja az iskolai foglalkozások ideje alatt. Viszont ha előfordul a készülék átadásának megtagadása, az fegyelmi következményekkel jár, és ez
esetben az iskolának a szülőkkel fel kell vennie a kapcsolatot.
Az internetkapcsolatot tekintve sajnos vannak olyan iskolák, amelyekben nincs
lehetőség az iskola minden területén wifi-elérésre, vagy nem kellő erősségű ahhoz,
hogy a mobil eszközök sokasága csatlakozzon rá. Az oktatás folyamán kiemelkedő
fontosságú, hogy megbízható és gyors internetkapcsolat álljon rendelkezésünkre.
Lényeges kérdés merül fel, hogy kapnak, illetve kaphatnak-e a tanulók jogosultságot az iskolai internet állandó hozzáféréséhez saját mobil eszközükre is, vagy csak
cserélgetett, titkos wifi jelszóval, csakis tantermi munkához használják a vezeték nélküli hálózatot.
Az internetelérhetőség mellett gondot jelenthet az eszközök mennyisége is,
amennyiben azok nem a tanulók saját tulajdonában vannak, hanem az intézményhez tartoznak. Az eszközök megfelelő elosztása/kölcsönzése nagy fejtörést okoz. A
közös használatú okostelefonok esetében fontos kiemelni, hogy a tanulók nem változtathatják meg az eszköz kinézetét-, háttérképét, betűméretét, betűtípusát, jelszavát. A tanulók a kezdőképernyőt nem rendezhetik át, játékokat nem tölthetnek le.
Fényképeket, személyes adatokat nem rögzíthetnek és nem is tölthetnek le a kapott
eszközükre. A tanulók számára ki kell hangsúlyozni, hogy óra végén minden eszközt
összeszedjenek, ezeket ajánlatos felcímkézni, megszámozni, így a következő órán
beazonosítható, hogy melyik tanuló melyik készüléket használta, és azon tudja folytatni előző órán elkezdett munkáját (Abonyi-Tóth és Turcsány-Szabó, 2015).
7.2. Mobil eszközökkel támogatott tanóra - tanítók oldaláról
Egy 2014-es felmérésből megtudhatjuk, hogy a pedagógusok az IKT eszközöket
(mobileszköz, laptop, számítógép) leginkább munkára használják, de emellett adminisztrálásra és tanóra keretein belül is, illetve magáncélra. A tanításhoz szeretnek IKT
eszközt használni, mert a tanulók ez által motiváltabbak lesznek, sokkal érdekesebb
lesz a tanítás-tanulás. A tanítók szerint igen sok lehetőség rejlik a mobiltechnológi-
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ával támogatott oktatásban, ugyanis az eszközök lehetővé teszik, hogy a tanulók
önállóan is hatékonyan tanulhassanak (Educatio, 2014).
Ahhoz, hogy a pedagógus megfelelőképp építse be a mobil eszközöket a tanítási óráiba, elsősorban ki kell választaniuk a megfelelő, tanuló számára hatékony
tanulásszervezési formát és módszereket. A módszerek kiválasztása tudatosan kell,
hogy történjen, a céloknak megfelelően. Mielőtt neki látnánk a tanítási folyamatnak,
gondoljuk át, hogy az aktív tanulás hogyan és milyen folyamatok által valósulhatna
meg a tanórán, illetve tanórán kívül. Melyek azok az alkalmazások, digitális eszközök, online felületek, amelyeket ismerünk már, és segíthetik, támogathatják az aktív
tanulást (Tóth-Mózer és Misley, 2016).
Abonyi-Tóth és Turcsányi-Szabó (2015) kiemelt néhány lépést, amellyel a mobil
eszközöket megfelelőképp be tudjuk építeni tanítási óráinkba. Első és legfontosabb
pont, hogy eldöntsük magunkban, valójában mit szeretnénk elérni a mobil eszközök alkalmazásával? Szeretnénk, hogy a tanulók közötti együttműködés fokozódjon,
kutatómunkát adnánk inkább tanulóinknak, vagy esetleg formatív értékelést szeretnénk elérni stb.? Ezek a feltevések segítséget adnak ahhoz, hogy meghatározzuk,
pontosan miként alkalmaznánk az okostelefonokat óratartásunkon. Miután a döntés
megszületett, meg kell győződnünk arról, hogy van-e elegendő mobil eszköz a tanóra megtartásához. Ezt követően fontos a megfelelő környezet kialakítása, ami magába foglalja azt, hogy a tanulókkal közösen szabályokat alkossunk, melyeket majd
a tanulók tiszteletben tartanak, és magukénak érezhetnek. Legjobb, ha lehetőséget
adunk arra, hogy a tanulók is ajánljanak megoldásokat az oktatási célú alkalmazások
használatára. Nagyon fontos az együttműködés, mert a közös munka ezáltal sokkal
könnyebb és hatékonyabb lesz. A tanulók számára ki kell emelnünk az okoseszköz
használatának célját és szabályait, ezzel a tanuló nem vonja el figyelmét a lényeges
dolgokról, és fokozódik a tanórai teljesítmény. Lényeges megjegyezni, hogy mobil
eszköz használata nélkül is előfordulhat fegyelmezetlenség a tanórán. A munkavégzés folyamán nagyon fontos a technikai háttér, ez alatt a vezeték nélküli hálózathoz
való csatlakozás lehetőségét értjük, amivel az okostelefonok csatlakozni tudnak az
internetre. És végül elérkezünk a mobil eszközök használatához, amivel a tanóra folyamán új rutinok alakulnak ki. A tanító és tanuló is felfigyelhet újabb tapasztalatokra, amelyeket fontos megbeszélni, mert ezáltal megismerhetjük a tanulók igényeit
és véleményeit, amelyeket, ha szem előtt tartunk, nagyobb sikereket tudunk elérni
az oktatás folyamán.
Az okoseszközzel megtartott óra során fontos a pedagógus lelkesedése és elköteleződése a mobil eszközök használata iránt, ugyanis ez pozitívan hat a tanulókra.
Amennyiben a tanító kételkedik az eszköz használatában, a diákok is bizonytalanok
lesznek. Fontos önvizsgálatot tartani azzal kapcsolatban, hogy mi milyen hittel,
meggyőződéssel, elvárással indulunk neki a mobil eszközök alkalmazásának tanóránk folyamán (Abonyi-Tóth és Turcsányi-Szabó, 2015).
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Az okoseszközök használatával kapcsolatban a pedagógus általános kifogása:
a tanórán a diák nem fog figyelni. Mással fog foglalkozni, a dolgozat megoldását
megnézi az interneten, társaival beszélgetni fog stb. A tanító számára a mobil eszköz: ellenség, de igyekezni kell, hogy ebből az ellenségből barátot alakítsunk ki. Az
okostelefon igenis alkalmas tanulásra, és kiváló eszköz (Koren, 2014).
7.3. Mobil eszközökkel támogatott tanóra – tanulók oldaláról
A tanítás-tanulás folyamatába mielőtt bevezetjük a mobil eszközöket, nagyon
fontos felmérnünk diákjaink előzetes tudását az eszköz használatával kapcsolatban.
Lényeges szem előtt tartanunk a tanulók korosztályát, fejlettségi szintjét. Mindenképp az eszköz tanórába való bevezetése előtt az adott korosztálynak megfelelő
feladatot kell készítenünk, és ezáltal feltérképezhetjük tudásukat. Felmérhetjük az
alsós tanulóknál, hogy milyen szinten tudják kezelni okostelefonjukat, a felsős tanulóknál pedig megtudhatjuk, hogy melyek azok az alkalmazások, amelyeket már
ismernek vagy nem ismernek a tanulók. Az alkalmazások használatának elsajátításához sok segédanyag, oktatóvideó érhető el. A csoportmunka is nagyon jó módja
a különféle alkalmazások használatának, ugyanis ilyenkor a csoport mindig ki tud
választani egy tanulót, aki a legjobban ért az applikáció kezeléséhez, és segítséget
tud nyújtani másoknak. Kiemelten figyelnünk kell arra, hogy maga az alkalmazás
használatának megtanulása sosem vehet el annyi vagy több időt, mint maga a tananyag elsajátítása a mobil eszközről (Abonyi-Tóth és Turcsányi-Szabó, 2015).
7.3.1. Mobil eszközökkel támogatott tanóra – kutatás
Abonyi-Tóth és Turcsány-Szabó egy tesztelést végzett, amely pedagógusokkal
készített interjúkból és tanulókkal folytatott beszélgetésekből állt. Számukra a legfontosabb kérdés a következő volt: A mobiltechnológiával támogatott tanóra az átlagos tanórától miben különbözött?
A válasz: jelen van a tanulócentrikus tanítási óra, ami a tanulói önállóságot nagymértékben fokozta. A tanulók tanóra folyamán kezükbe kapnak egy mobil eszközt,
ami a pedagógust arra ösztönözi, hogy éljen a lehetőséggel, és vonja be a tanítványait az óra menetébe.
Egyik pedagógus véleménye: a tanulók okoseszközökön való munkavégzés során maradandóbb élményt gyűjtenek, mintha a tanító csak mutogatna valamit a
táblánál. A tanulók másként viszonyulnak azokhoz az órákon, amikor csak a tanító
használ IKT eszközt, és amikor maguk a gyermekek is kézbe vehetik mobil eszközüket, és ismereteket sajátíthatnak el.
A kutatás során kiderült, hogy a tesztelő pedagógusok azt állapították meg,
hogy versenyként jelenik meg a kötött munkaforma és a tanulók önállóságát elősegítő, kreatívabb munkaforma. Ez kevésbé gátolja a tanulói tevékenységet, a tanulók
számára az okoseszköz több lehetőséget biztosít.
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A tesztelt tanulók pozitívan értékelték a mobil eszközzel megtartott órát, több
okból is: nagyobb önállósággal dolgozhattak, indirektebb volt a tanító irányítása.
Az önállóság sikerélményt biztosított a gyermekek számára, és ez a motivációt is
kialakította bennük. A tanulók kiemelték, hogy nagyon tetszett nekik az, hogy a kezükben tarthatták azt, amiről valóban tanulnak, mert fontos nekik, hogy lássák is azt,
amiről tanulnak, ne csak hallják.
A mobil eszközök tanórai alkalmazása lehetőséget biztosít a következőkre:
- tanulók egyéni útvonalakat járnak be
- foglalkozások aktív részesei
- együttműködve dolgoznak egymással
- ismeretekhez azonnali hozzáférést kapnak
Amikor mobil eszközzel szeretnénk megtartani tanóránkat, fontos különböző ellenőrző intézkedéseket végeznünk:
a) Wifi ellenőrzése: internetcsatlakozás, minden eszköz csatlakozhat-e
b) Készülékek töltöttségének ellenőrzése
c) Applikációk telepítése, amelyet tanítási óránkon használni szeretnénk, szükséges tanulói regisztráció
d) Tanteremben lévő konnektorok, hosszabbítók ellenőrzése
e) Óravázlatban megtervezett feladatok ellenőrzése: feladatok nehézsége, megoldásának időigényessége
Czékmán (2020) tanulmányában egy empirikus kutatásról olvashatunk, amelyben pedagógusokat kérdeztek meg egy online felmérés által a mobil eszközök
tanórán történő használatával kapcsolatban. A válaszokból megtudhattuk, hogy
a pedagógusok az elektronikus tananyagokat leginkább internetről töltik le, vagy
maguk készítik. Véleményük a tanítási órákon történő okostelefonok használatáról
pozitív, és kiemelték motivációs hatását, ismeretátadásának hatékonyságát. Az eszköz használatának javításához a stabil vezetéknélküli internetet és folyamatos pedagógus-továbbképzések szükségességét említették (Czékmán, 2020).
Magyarországon a református iskolák körében az iskolai okostelefon használatáról kérdőíves felmérést végeztek. Az eredmények azt mutatják, hogy az általános
iskolák 48,1%-a használja tanórán az okostelefont, leginkább a tanárok kezdeményezték az eszköz használatát, és főként idegen nyelv tantárgyak keretein belül alkalmazzák az okoseszközöket. A pedagógusok legnagyobb része véli úgy, hogy a
tanulók ezáltal új tanulási formákkal ismerkednek meg, és lehetőség van a csapat/
csoportmunkák kialakítására is (Bánné, 2019).
7.3.2. Vajdasági magyar diákok okostelefon-használati szokásai a tanórán – felmérés
A mobil tanulás lehetővé teszi bármelyik gyermek számára az azonnali ismerethez jutást, a tananyagokhoz való hozzáférést bárhol és bármikor. Középpontban a tanulást végző személy és a tanuló aktivitása van (Kőrösi, Námesztovszki és
Esztelecki, 2015).
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Az m-learning a környékünkön még mindig újdonságnak számít. Más országokban már a 2000-es években is foglalkoztak a mobil eszközök tanórán történő
használatával kapcsolatos kutatásokkal. Kőrösi, Námesztovszki és Esztelecki arra
keresték a választ kutatásukban (2015), hogy melyek a mobil tanulás lehetőségei,
buktatói, hogyan viszonyulnak az új területhez a világban, valamint a diákok hogyan
viszonyulnak ehhez a vajdasági magyar közoktatásban.
Érdekes megemlíteni, hogy amíg egyes iskolákban tiltják a mobiltelefonok tanítási célú használatát is, addig néhány országban kiemelkedően támogatják az ilyen
jellegű alkalmazást. Az Európai Unió az m-learninggel már több alkalommal foglalkozott a Leonardo Da Vinci projekt keretében. A fejlett társadalmak próbálnak profitálni az m-learning lehetőségeiből.
Magyarországon sajnos alig találhatunk m-learninggel kapcsolatos munkákat, a
szerbiai publikációk adatbázisaiban pedig szintén fáradságos munkával kell azokat
megkeresni. A szerbiai helyzet tehát egyáltalán nem jobb a magyarországinál.
A vajdasági magyarok körében az m-learninggel kapcsolatos kutatást 11 községben végezték el, 454 önkéntes diákot teszteltek. 210 fiú és 244 lány vett részt a felmérésben, 11-14 éves és 15-18 éves korosztályban.
A kutatás célja annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a vajdasági magyar
diákok hogyan viszonyulnak az m-learninghez, annak otthoni és órákon történő
használatához.
A felmérésből megtudhatjuk, hogy nemektől és kortól függetlenül összesen a
tanulók 71,81%-nak van valamilyen típusú okostelefonja. Az eszközüket tanulásra
tanítási órán és tanórán kívül is használják azok a diákok, akik rendelkeznek mobil
eszközzel, főleg a 15-18 évesek körében. A tanulók szerint fontos lenne tanórán is alkalmazni a mobil eszközöket, de ez a vélemény leginkább az idősebb korosztálynál
tapasztalható (Kőrösi, Námesztovszki és Esztelecki, 2015).
8. Mobil eszközökkel támogatott anyanyelvi (magyar nyelv) óra
Mint tudjuk, az eredményes tanulás feltétele: a megfelelő motiváció. Lényeges,
hogy a tanulók figyelmét nem csak az óra előkészítő részében kell felkelteni. A figyelmet az egész tanítási-tanulási folyamatban fenn kell tartani. A tanár személyisége, az oktatás tartalma, a szervezeti formák, módszerek és taneszközök mind motiválóan hathatnak a gyermekekre. A taneszközök olyan erős hatással vannak rájuk,
ami elősegítik a világhoz való alkalmazkodást (Fegyverneki, 2014).
A különböző tevékenységek összeállításánál figyelembe kell venni, hogyan tudjuk a tanulók informatikai ismereteire alapozva az okoseszközöket aktívan és eredményesen felhasználni a tanítási órákon. Fontos, hogy a feladatok hozzájáruljanak
ahhoz, hogy a tanulók figyeljenek a helyesírásra, a helyes nyelvhasználatra, és biztonságos, hasznos oldalakat látogassanak (Bognár, 2015).
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A különböző kvízek használata segítheti a tananyag gyakorlását, az önálló feladatmegoldást, a tudás elmélyülését. Egyes alkalmazások segítségével a diákok
otthon is képesek együtt dolgozni egy adott projekten, pl.: Google drive segítségével. A diákok szívesen foglalkoznak interaktív alkalmazásokkal, ahol jó válasz esetén
azonnali visszacsatolást kapnak (Sváb, 2013).
Sajnos a nyelvtani ismeretek több okból is távolabb állnak a diákoktól, ezért
magyarórán, különösen anyanyelvi anyagrészeknél fontos a jó motiváció. A tanulók sokszor kedvtelenek egy-egy nehézkesnek tűnő grammatikai feladatnál vagy a
grammatikán alapuló helyesírási témánál. Az érdektelenség mögött leggyakrabban
az áll, hogy a gyermek nem érti az összefüggéseket, és ezzel kudarcot él át (Fegyverneki, 2014). Egy adott tananyaghoz érdemes úgy elkészíteni a feladatokat, hogy
azok megoldásához a tanulók a mobil eszközüket vegyék kezükbe. Bognár (2015)
QR-kódok generálását és leolvasását többször is kipróbáltatta a diákokkal. Irodalomórán egy-egy műfaji meghatározást kódolt, amit fel kellett ismerni. Majd magyar
nyelvi órán a tanulók szavakat dekódoltak, azokat betűrendbe kellett állítani, vagy
azok szófaját kellett meghatározni. Mindez leginkább azért tetszett a tanulóknak,
mert okostelefont használtak (Bognár, 2015). Tanári támogatással tudatos felhasználóvá és kreatív alkotóvá válhatnak: a tanulók egyénileg vagy közös munkával készíthetnek tanulást támogató gondolattérképet, kisfilmeket, amelyeket később megoszthatnak egymással az interneten (Fegyverneki, 2014).
A Tagxedo, Szófelhő készítő online alkalmazás előnye, hogy a tanuló kreativitását
fejlesztve egy szófelhőt készíthet, amelynek kiválaszthatja színét, alakját, formáját és
szövegét. Gondolattérképet a Mindmeister alkalmazás segítségével készíthetnek. A
HotPotatoes segítségével a tanulók önállóan készíthetnek keresztrejtvényt, szókeresőt, amivel fejleszteni tudják saját fogalomrendszerüket, szókincsüket (Sváb, 2013).
Általános iskolában a digitális szövegértés alapjai is fejleszthetők. Okostelefonok
tanórán való alkalmazásával internetes környezetben megvalósítható a papíralapú
szövegértés fejlesztése, ami a gyermekekre motiváló hatással van. A tanulók válaszaikat elküldhetik hozzászólásban vagy a tanári honlap üzenőfelületén. Ez a módszer megfelelő a vázlatkészítés gyakorlására is.
2014-ben kutatást végeztek kilencedik osztályosokkal egy vidéki gimnáziumban. Ebben a gimnáziumban nem voltak interaktív táblák, és egy-két PowerPointbemutatót leszámítva a tanítók egyéb IKT eszközöket nem használtak. A felmérésben fél éven keresztül magyarórákon különféle IKT eszközöket használtak: Prezit és
szófelhőt szemléltetésre, a művelődéstörténeti részek bemutatására virtuális múzeumokat, helyesírás tanítására okostelefonokat, a közös tananyag feldolgozásához
kollaboratív üzenőfalat, az óra végi összefoglaláshoz online teszteket, az iskolán kívüli tananyaggal kapcsolatos kommunikációra és olvasmányok megosztásához virtuális tantermet. A megtanult programokhoz feladatokat is kaptak a tanulók (Fegyverneki, 2014):
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- prezi készítése, megosztása kedvenc könyvről
- Linoit-on közös jegyzet készítése a tömegkommunikációról
- gondolattérképes önjellemzés
- címkefelhő egy mitológiai hősről
- blogírás széles Tenyerű Fejenagy személyében.
A félévhez érve észrevehető volt, hogy a tanulók sokkal motiváltabbak, együttműködőbbek lettek (Fegyverneki, 2014).
A tanulókkal egy online kérdőívet osztottak meg, amelynek segítségével arra a
kérdésre keresték a választ, hogy a tanulók szívesebben tanulnak-e mobil eszközökkel? A válaszok között csak igenlő megerősítéssel találkozhatunk. A tanulók állítása
szerint új lehetőség nyílik számukra a kreativitás kifejezésére, és még tanulhatnak
is mellette. A mobil eszköz szerintük megkönnyíti a tanulást, és közben fejlődik helyesírásuk, szókincsük, fogalomrendszerük. A különféle alkalmazások segítségével
könnyebben megértik az egyébként nehézkesnek mondható nyelvtani részeket, és
mellette szórakoznak is (Fegyverneki, 2014).
9. Kutatásunk
Célunk az volt, hogy egy olyan kutatást végezzünk, amelyben megismerhetjük
a jelenlegi pedagógusjelöltek véleményét az okoseszközök tanórán való használatáról. Ismeretet szerezzünk arról, hogy ők mikor és hogyan használnák eszközüket
tanóráikon, illetve szerintük mennyire van pozitív hatással a tanulók szókincsbővítésére, helyesírására a mobil eszköz. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a pedagógusjelöltek milyen alkalmazásokat használnának szívesen óratartásuk során.
Az irodalmi elméletre alapozva hét hipotézist fogalmaztam meg, amely a mobileszközök tanórán való használatát foglalja magába: (1) A megkérdezett pedagógusjelöltek legalább 50%-a használt már okostelefont óratartása során. (2) A pedagógusjelöltek számára az óratartás tapasztalathiánya miatt a megtartott óra folyamán
nehézséget jelent/jelenthet a mobil eszköz használata, és ezért probléma lehet a
tanulók figyelemfelkeltése, fegyelmezése. (3) A mobileszközzel történő óratartás
technikai kihívásai: eszközhiány, gyenge internetkapcsolat, áramszünet. (4) a tanítási
órákon a tanulók aktivizálása, figyelemfelkeltése sokkal sikeresebb, mint okoseszköz
használata nélkül. (5) A tanítás/tanulás mobil eszköz használatával sokkal eredményesebb és maradandóbb a tudáselsajátítás. (6) A pedagógusjelöltek anyanyelvi
(magyar nyelv) óratartása alkalmával, amennyiben lehetőségük van rá, használnának okoseszközt. (7) A tanulók szókincsének bővítésére és helyesírásuk fejlődésére
pozitív hatással van a mobil eszköz.
A kutatásunkban a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 41 magyar ajkú,
óvó- és tanítószakos hallgatója vett részt. Online kérdőívet töltettünk ki első-, másod-, harmad-, negyedéves és mesterhallgatókkal.
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1. ábra: A pedagógusjelöltek évfolyamonkénti megoszlása
A kutatásunkhoz kapcsolódó, általunk készített online kérdőív kitöltését 2020.
március 25-én indítottuk el, a válaszadási lehetőségeket május 14-én zártuk le. Minden hallgató a saját e-mail-címére kapta meg a kitöltendő ívet.
A kérdőívben kvalitatív és kvantitatív kérdéseket is használtunk. A kvalitatív kérdések mennyisége: 21 kérdés a 26 kérdésből, a kvantitatív nyitott kérdések száma: 5
darab. A kérdéseket reprezentatív módon igyekeztünk felállítani, így deduktív elemzéssel tudtunk általánosító adatokat közölni a mobil eszközök használatáról, illetve
számszerűsítve meg tudtuk határozni, hogy mennyire okoz nehézséget, gondot,
problémát vagy éppen könnyítést, segítséget az okostelefonok használata a tanítástanulás folyamatában, akár magyarórán vagy más órákon is.
A kérdések között szerepelt a kérdőív elején, hogy a pedagógusjelölt használt-e
már okostelefont óratartása során? A feltevésünk (1) ezzel a kérdéssel kapcsolatban
az volt, hogy a pedagógusjelöltek legalább 50%-a használt már óratartása alkalmával okoseszközt. Ez beigazolódott, ugyanis a megkérdezettek közül 51,2%-uk igenis
használt már óratartása során ilyen eszközt. A kérdések között szerepelt az is, hogy
a megtartott óra folyamán ki használta/használná az okostelefont? A válaszok alapján a pedagógusjelöltek véleménye szerint 58,5%-ban maga a pedagógus és tanuló
is használta/használná az okoseszközt, 24,4%-a szerint csak a pedagógus, és 17,1%uk szerint pedig csak a tanuló. Megkérdeztük, melyek lennének azok a tantárgyak,
amelyek esetében az okoseszközt elővennék a tanóra folyamán? A feleletek legnagyobb aránya: 31,7%-a azt mutatja, hogy matematikaórán használnák/használják
szívesen, a többi – kevesebb százalékban – más órákon.
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2. ábra: Okostelefon használatának eloszlása különféle tantárgyakból
Kérdés volt, hogy az oktatási folyamat mely szakaszában alkalmazott/alkalmazná a pedagógusjelölt az okoseszközt? A válaszadók 43,9%-a az óra bevezető részében, 63,4%-a az óra befejező részében. Arra a kérdésre, hogy mennyire jelentett/
jelentene nehézséget az okostelefonnal történő óratartás, feltevésünk (2) szerint
a pedagógusjelöltek számára az óratartás tapasztalathiánya miatt a megtartott óra
folyamán nehézséget jelent/jelenthet a mobil eszköz használata, és ezért probléma lehet a tanulók figyelemfelkeltése, fegyelmezése. Meglepő válasz érkezett a
pedagógusjelöltek oldaláról, ugyanis 41,5%-ának nem jelentene nehézséget az
okostelefonnal történő óratartás, 22%-nak kicsit jelentene nehézséget, és 26,8%nak közepes mértékben.

3. ábra: Okostelefonnal történő óratartás nehézségének megoszlása
1-nem okoz nehézséget, 5-nehézséget okoz
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A megkérdezettek számára a legnagyobb nehézséget a mobil eszközzel történő
óratartás folyamán a következők jelentik:
- magasabb létszámú osztályok, gyenge képességű tanulók
- együttműködés: minden tanuló egyformán kövesse az utasításokat, egyszerre
tudjanak haladni a munka során
- a tanulók tananyagra összpontosuló figyelmének és fegyelmének fenntartása:
az eszköz elvonja a tananyagról a figyelmet, és az okostelefon kerül a középpontban
- tanulók folyamatos követése a feladatok végzése során: a tanuló ne mással foglalkozzon a mobil eszközén, csakis a kiosztott feladattal
- a mobil eszközzel való óratartást követően későbbiekben a tanulók nem figyelnének órán, ha nem használhatják okoseszközüket
Ezek a nehézségek a hipotézisünkkel (2) összhangban vannak.
A kérdőívben kérdeztük a pedagógusjelöltetek arról is, hogy számukra
mennyire okoz/okozna technikai kihívást a mobil eszközzel történő óratartás? A
válaszadók 19,5%-nak nem okoz/okozna technikai kihívást, 4,9%-nak technikai kihívást okoz/okozna. A hipotézisünk (3) a megjelenő technikai kihívásokkal kapcsolatban megegyezik a pedagógusjelöltek véleményével, ezek pedig: eszközhiány,
gyenge internetkapcsolat, áramszünet. Emellett a hallgatók számára technikai kihívások közé tartozik még:
- különféle alkalmazások telepítése, használata
- okostelefon lefagyása
- lemerülő okoseszköz akkumulátorának töltése
- telefon és kivetítő összekapcsolása: a tanító nem tudja bemutatni kivetítőn keresztül a mobil eszköz használatának lépéseit, ami megzavarhatja, lassíthatja az óra
menetét.
A kérdések között szerepelt, hogy a pedagógusjelöltek szerint mennyire fokozható a tanulók aktivitása azokon a tanórákon, amelyeken okostelefont használtak/használnának, és mennyire köti le a tanuló figyelmét egy okostelefonnal
megtartott óra? 29,3%-a szerint teljes mértékben, 46,3%-a szerint pedig majdnem
teljes mértékben fokozható a diákok aktivitása a tanítási órákon okoseszköz segítségével. 31,7%-a úgy gondolja teljes mértékben, 51,2%-a szerint majdnem teljes
mértékben leköti a tanuló figyelmét egy okoseszközzel megtartott óra. Így a feltevésünk (4) beigazolódott, ami szerint a tanítási órákon a tanulók aktivizálása, figyelemfelkeltése sokkal sikeresebb, mint okoseszköz használata nélkül. Megkérdeztem
a pedagógusjelölteket, hogy szerintük mennyire hatékonyabb a tanítás/tanulás,
ha a tanórán mobil eszközt használnak/használhatnának? 46,3%-uk szerint nem
teljes mértékben, 26,8%-uk szerint közepes mértékben hatékonyabb az oktatás
mobil eszköz használatával. A hipotézisünk (5) nem igazolódott be, ugyanis feltevésünk szerint eredményesebb és maradandóbb a tudáselsajátítás. Saját hipotézisünket azzal magyarázzuk, hogy a tanulók számára azok a tanórák, amelyeken
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jelen vannak audiovizuális elemek, azonnali visszacsatolás, sokkal magasabb szintű
tudáselsajátításhoz jutnak, és ez a tudás hosszabb távon a memóriájukban marad.
Kérdeztük a pedagógusjelölteket, hogy anyanyelvi (magyar nyelv) óra tartása során, amennyiben lehetősége volna rá, alkalmaznának-e mobil eszközt? A teszteltek
65,9%-a alkalmazta/alkalmazná mobil eszközét a tanítási-tanulási folyamatban.

4. ábra: A pedagógusjelöltek mobil eszköz használatának megoszlása magyarórán
Hipotézisünk (6) megegyezik a pedagógusjelöltek válaszával.
Arra a kérdésre, hogy hogyan használnák eszközüket?, a következő válaszok érkeztek: színesebbé, érdekesebbé, interaktívabbá tennék az óra menetét. A bevezető
részben könnyedén fel tudnák kelteni az eszköz használatával a tanulók érdeklődését a tananyag iránt. Oktató videókat, képeket mutatnának diákjaiknak, ami által
a gyermekek könnyebben megértenék a nyelvtani részeket, vagy YouTube-videón
keresztül mesét, verset hallgatnának. Hanganyagot vinnének az órára, amivel nagyszerűen bemutathatók a különböző nyelvjárások. Okostelefonjaikat szómagyarázat
esetén is kézhez vennék, mert ezzel bővül a tanulók fogalmi rendszere és szókészlete. A helyesírás fejlesztése érdekében helyesírás-ellenőrzőt használnának. Legtöbbjük kvízeket készítenének, versenyhelyzeteket teremtenének, ami inspirálja a
tanulókat, főleg, ha plusz pont is jár érte, és mindeközben a gyermekek ismételnek
vagy újat tanulnak. Házi feladatok órán történő ellenőrzése és közös munkafelületek kialakítása céljából is alkalmaznák. Mobil eszközre letölthető alkalmazásokat és
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internetes oldalakat is használnának, amelyekkel fejleszteni tudják diákjaikat, ilyen a
Kahoot, Socrative, Quizlet.
Megkérdeztük a pedagógusjelölteket, hogy szerintük a tanulók szókincsének
bővítésére és helyesírásukra mennyire van pozitív hatással az okostelefon tanórán és tanórán kívüli használata? A tesztelt pedagógusjelöltek 19,5%-a gondolja
azt, hogy teljesen negatívan, 4,9%-a véli azt, hogy pozitívan befolyásolja a tanulók szókincsét az okoseszköz tanórán kívüli használata. A diákok helyesírására az
okoseszköz használata a pedagógusjelöltek 34,1%-a szerint negatívan hat, 4,9%-uk
szerint pedig pozitívan. Viszont a válaszadók 39%-a véli úgy, hogy a tanítási óra folyamán az okostelefon használata közepes mértékben pozitívan fejlesztheti a diákok
nyelvi sajátosságait. A hipotéziseink a kapott válaszok eredményeivel nem egyeznek, ugyanis a feltevésünk az volt, hogy a tanulók szókincsének bővítésére és helyesírásuk fejlődésére pozitív hatással van a mobil eszköz.
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SZERZŐI UTASÍTÁS
Folyóiratunk olyan tanulmányok, szakcikkek gyűjteménye, amelyek elméleti, áttekintő és eredeti kutatások eredményeit tartalmazzák, és eddig még nem jelentek
meg. A kéziratok elbírálásának alapvető kritériumai a következők: tárgyilagosság,
szabatosság, valamint az oktatás szempontjából megítélhető jelentőség. Alapvető célunk, hogy széles olvasói kört szólítsunk meg (kutatókat, egyetemi oktatókat,
szakmunkatársakat, gyakorló pedagógusokat és pedagógusjelölteket), illetve hogy
lehetőséget adjunk számukra tanulmányaik közlésére, a kiadvány a tudományos
együttműködés szellemében legalább harmadrészt külső intézményekből származó tanulmányokat közöl. Arra kérjük a kutatókat és szakmunkatársakat, hogy tevékenységükkel járuljanak hozzá folyóiratunk fejlesztéséhez.
Nyelvhasználat – A tanulmányok magyar, szerb vagy egy világnyelven jelennek
meg. Minden dolgozatnak (a magyar és a szerb nyelvű összefoglaló mellett) angol
nyelvű rezümét is kell tartalmaznia.
Terjedelem – A szakmunkák terjedelme 30000 karakterig terjedhet (a szavak
közötti helyközzel együtt). Kivételes esetben (például bemutatkozó munkák esetében) a kézirat az 50000 karaktert is elérheti. A szerkesztő hosszabb terjedelmű
munkát is közölhet akkor, ha ezt a kutatás jelentősége vagy szabatossága indokolja.
A kézirat elbírálása – Minden szakmunka elbírálását két recenzens végzi, akik
számára ismeretlen a szerző identitása, továbbá a szerzőnek sem lehet tudomása
az elbíráló kilétéről. Minden olyan adat, melyből a szerző személyére lehet következtetni, csakis a fedőlapon jelenhet meg, míg a szöveg nem tartalmazhat a szerző
identitására utaló megjegyzést; az ilyen típusú részeket (például a szerző korábbi kutatásaira történő utalásokat) ki kell iktatni a szövegből. A recenzens jelentése
után a szerkesztőség hozza meg a döntést a kézirat megjelenéséről. A határozatról
három hónapon belül értesítik a szerzőt.
A munka átadása – A szerzők a következő címre küldik tudományos munkáikat:
modszertanikozlony@gmail.com. A beadott kéziratokat a szerkesztőség nem küldi
vissza.
Formai követelmények – A szövegek 10-es betűnagysággal, Times New Roman
betűtípussal írt Word 97-2003 verziójú dokumentumként küldhetők be. Ha a szakdolgozat szerb nyelven íródik, cirill és latin betű használata egyaránt elfogadható.
A szöveg írásakor kettes sorköz és széles margó alkalmazása javasolt. Az oldalakat
sorszámozni kell! A címoldalon a következő adatok szerepelnek: a dolgozat címe, a
szerző, tudományos fokozata, munkahelye, beosztása, az intézmény neve, a helység,
valamint a kézirat szerzőjének elérhetőségei (elektronikus és hagyományos postai
cím egyaránt). Az elektronikus (e-mail) elérhetőség közlésre kerül a folyóiratban.
Táblázatok – A táblázatok szerkesztésekor kétsoros távolságot (sorkihagyást)
ajánlott alkalmazni. Minden táblázat külön oldalra kerül, a táblázatokhoz fűződő
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magyarázatokat, kérjük, külön oldalra szerkessze. Több táblázat esetében sorszámozunk. Minden táblázatot világos címmagyarázattal kell ellátni, és a szövegben
történik rájuk utalás. A táblázat szélessége nem haladhatja meg a 12,5 cm-t.
Grafikai mellékletek – A grafikai mellékleteket nagybetűvel, a szakmunkában
használt betűtípussal összhangban jelölve, külön file-ok formájában kell mellékelni.
A melléklet nem tartalmazhat aláhúzást, beárnyékolást. A grafikai melléklethez tartozó címeket, magyarázatokat külön oldalon kell feltüntetni. A bemutatott képeket
külön fájlban kell elküldeni, és ezek rezolúciója minimálisan 300 DPI. A szövegben
a szerzőnek utalnia kell a grafikai bemutatás elhelyezésére. A grafikai melléklet maximális szélessége 12,5 cm.
Absztrakt (rövid összefoglaló) – Az absztrakt terjedelme (a szóközöket is beleszámítva) körülbelül 1400 karakter. Három nyelven (magyar, szerb, angol) jelenik
meg. A dolgozat elején azon a nyelven szerepel, amelyen a szakmunka íródik, és
egy külön file formájában nyújtandók be a további nyelvekre fordított összefoglalók. A szerző nevének és a dolgozat címének feltüntetése mellett a rezümének
rá kell mutatnia a tanulmányozott probléma jelentőségére, a kutatás folyamatára,
annak céljaira, módszereire és eredményeire, tartalmaznia kell a következtetéseket,
valamint a pedagógiai felhasználási lehetőségeket.
Kulcsszavak – A dolgozat végén szerepeljen a legfeljebb öt kulcsszó azon a nyelven, amelyen a szakmunka íródott! A kulcsszavakat a magyar, az angol és a szerb rezümé végén is tüntesse fel a fordítás pontos értelmezése érdekében.
Referenciák, hivatkozások – A hivatkozott tételeket a dolgozat végén szereplő
felhasznált szakirodalomban kétsoros tagolással (sorkihagyással) kell feltüntetni. A hivatkozott szerzők neveit a felhasznált szakirodalomban, valamint a szövegben az erre a
célra használatos zárójelben mindig azonos írásmóddal kell használni.
A külföldi szerzők nevei (amennyiben a szóban forgó nyelvek írásmódja latin betűs) a szövegben eredeti írásmódjukban, illetve cirill betűs írásmód esetén fonetikusan
használatosak; ez utóbbi esetben a név eredeti írásmódját is fel kell tüntetni a publikálás évével együtt: (Piaget, 1975). Több szerző felsorolásakor a betűrendbe sorolás, nem
pedig az időrend szempontjai érvényesülnek (Foucault, 2000; Merleau-Ponty, 2002;
Mészöly, 2002). Kétszerzős mű esetében szükséges mindkét szerző nevét feltüntetni
zárójelben (Falus és Golnhofer, 1989). Ha egy műnek kettőnél több szerzője van, a zárójelben az első szerző vezetéknevét kell feltüntetni, majd pedig a társszerzők rövidítése
következzen. Pl. (Fóris Ferenczi, Orbán, Székely, Vincze, Zágoni, 2003) helyett csak (Fóris
Ferenczi és társai, 2003).
A munka végére a felhasznált szakirodalom jegyzéke kerül, amelynek tartalmaznia
kell a szövegben hivatkozott és idézett összes szerző nevét, illetve a minden szakirodalmi tételt. A felhasznált irodalom ne tartalmazzon olyan elemeket, amelyekre a tanulmány nem hivatkozik! A feltüntetett irodalomjegyzéket a vezetéknevek betűrendbe
sorolása alapján kell összeállítani.
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(a) A felhasznált szakirodalom jegyzékében előforduló minden egyes tételnek
tartalmaznia kell a hivatkozott szerző vezeték- és utónevének kezdőbetűjét, valamint a szóban forgó kiadvány (könyv, folyóirat stb.) megjelenésének adatait: évét,
helyét és kiadóját.
(b) A szakirodalmi tételeket a következőképpen soroljuk fel:
Szilágyi Zsófia (1998): „Aranysárkány: arany + sár”: Egy regénycím nyomában, Kulcsár Szabó Ernő – Szegedy Maszák Mihály (szerk.): Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről.
Budapest: Anonymus, 92–105.
(c) Amennyiben a hivatkozott cikk folyóiratban jelent meg, a szakirodalmi tételnek tartalmaznia a szerző vezeték- és utónevének kezdőbetűjét, zárójelben a
megjelenés évét, a zárójel után, attól kettősponttal elválasztva a cikk címét, a
folyóirat teljes címét dőlt betűtípussal ír va, a folyóiratszám terjedelmét, továbbá a hivatkozot t cik k első és utolsó oldalának a folyóiratban
feltüntetet t sz ámát: Plomin, R . & S. O. Walker (20 03): Annual rewiev:
Genetics and educational psychology, British Journal of Educational
Psychology, 73, 3-15.
(d) Internetes hivatkoz ás esetében fel kell tüntetni a szer ző nevét,
a hivatkozot t tétel megjelenésének évét, a honlap címét dőlt betűvel,
valamint a honlap megtek intésének dátumát és a weboldal teljes cí mét (linkjét): Degelman, D.: APA St yle Essentials. Retrived May 18, 20 0 0
from the World Wide Web ht tp: //w w w.vanguard.edu/psychology/apa.
Ha egy szerző többször fordul elő az irodalomjegyzékben, a hozzá tartozó tételeket a megjelenés éve szerint kell felsorolni. Ha egy kötetnek több szerzője van,
a felsorolást az első társszerző nevének megadásával kezdjük, majd pedig a többi
szerző kezdőbetűi következnek. Ha egy szerzőnek több, azonos évből származó közleményét vagy kötetét idézzük, akkor azokat betűjelekkel kell elkülönítenünk.
Publikálatlan szövegeket, dolgozatokat, tanulmányokat (például szaktanácskozások összefoglalóját, kéziratokat, magiszteri-mesteri dolgozatokat, doktori disszertációkat) nem ajánlatos idézni: ha ezt mégis megköveteli az adott helyzet, a szerzőre
és a szövegre vonatkozó minél pontosabb adatokat kell megadni.
Lábjegyzetek és rövidítések – A lábjegyzetek és rövidítések alkalmazását ajánlatos kerülni. A lábjegyzetek csak hozzászólást, mellékelt szöveget tartalmazhatnak,
nem pedig a hivatkozott tételekre vonatkozó adatokat. A táblázatokban és a grafikai
mellékletekben, illusztrációkban előforduló rövidítéseket fel kell oldani, azok jelentését meg kell világítani.
Nemzetközi standardok – Az összes mértékegységet a nemzetközileg elismert és használatban lévő standardok szerint kell alkalmazni, a kerekítésekre pedig a használható szintet, a tudományosság ismérveit figyelembe véve kerülhet
sor. A felhasznált statisztikai adatokat is nemzetközi mércék szerint szükséges
használni.
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Idézetek engedélyezése – Jogköteles szerzőtől származó, terjedelmesebb (350
karakternél hosszabb) idézet esetén szükséges az idézet szerzőjétől írásos jóváhagyást biztosítani. Az idézet után zárójelben fel kell tüntetni az idézett szerző nevét,
az idézett szöveg megjelenésének évét és az oldalszámot.
Mellékletek – Az olyan mellékletek (például széles körű statisztikai kimutatások, számítógépes programok, kísérletek dokumentációi), amelyek szervesen kapcsolódnak ugyan a szakmunkához, és elengedhetetlenül fontosak, de meghaladják
a meghatározott terjedelmi korlátokat, leadhatók a szerkesztőnek a tanulmányhoz
mellékelve, szóbeli elbírálás céljából.
Szerzői jogok – A szerzői jogok és kiadók védelmének érdekében az Újvidéki Egyetem szabadkai székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara a törvénnyel
összhangban védi a szerzői jogot, azzal a kitétellel, hogy a Módszertani Közlönyben
megjelentetett közlemények szerzői saját cikkeiket, publikációikat korlátozás nélkül felhasználhatják.

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
371.3
MÓDSZERTANI Közlöny / főszerkesztő Beke Ottó [és] Grabovac Beáta. - 2010. - Szabadka : Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, [2011]- . - 24 cm
Godišnje. – Tekst na mađ., srp. i engl. jeziku.
ISSN 2217-4540 = Módszertani közlöny
COBISS.SR-ID 260056583

A szerzői utasítás a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar honlapján is megtalálható.
Uputstvo za autore nalaze se na sajtu Učiteljskog fakulteta na mađarskom
nastavnom jeziku.
Guideliness for the authors can be found ont he Hungarian Language Teacher
Training Faculty’s website.
www. magister.uns.ac.rs

100

