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Előszó

Könyvünket elsősorban a közoktatásban, szakképzésben, általános és középiskolában hon- és népismeretet, népművészetet, néprajzot tanító tanároknak; tanárjelölteknek, a bölcsészet- és társadalomtudományokat tanuló egyetemi hallgatóknak szánjuk. Mindenki haszonnal fogathatja, aki érdeklődik a
népi, nemzeti kultúra iránt, vagy azt valamilyen szinten és non-formális formában közvetíti.
A népi/nemzeti kultúra és a vele foglalkozó tudományág, a néprajz az első
Nemzeti alaptantervtől hivatalosan is iskolai tantárggyá vált. A köztudatban
és az oktatási rendszerben többnyire pontatlan, részben idealizált, részben
pedig borúlátó kép él róla. A megörökölt kulturális értékek átadásának lehetséges és a már működő metodikáját mutatja be.
Az internetes elérhetőséggel a könyvben olvasható ismereteket, a további
tájékozódást segítő irodalmi és múzeumi (virtuális honlapokkal) lehetőségeket
minél szélesebb körhöz szeretnénk eljuttatni, és segítséget kívánunk nyújtani
a különböző szinteken a hagyományokat, kulturális ismereteket tanító pedagógusoknak, érdeklődőknek.
Kinek szól ez a kötet? Mindazoknak, akik hiányát érezték egy hasonló öszszefoglaló munkának, összegyűjtött metodikai ötlettárnak.
Bartha Elek

Új utak –
Hagyomány, Ember, Társadalom
Bihari Nagy Éva
Kavecsánszki Máté

Képzés – múltunk öröksége
A hon- és népismerettanár képzés első műhelye
Magyarországon – a debreceni modell
BIHARI NAGY ÉVA
„A tudást csak az őrzi, aki továbbadja.”
Schnitta Sámuel

A tanárképzés kihívásai között szerepel az a tény, hogy a tartalom – a tudás
értéke megnő, amikor az információ összeadódik. Az ismeretterületek egyre öszszetettebbek, a teljes képet a tudástér összes résztvevőjének szempontjai alkotják.
Ebben a kultúrában „tudni” valamit, annyit jelent, hogy képesek vagyunk kapcsolatot kialakítani a számos elem között.”1 Nem csak a hon- és népismeret tanárnak, hanem minden oktatással foglalkozó szakember számára a minél életszerűbb
képzésben való részesítés a feladat.
A történelmi események és a néphagyományok az élet valóságában együtt jelentkeznek. Az újabb és újabb generációk érdeklődését a múlt és a jelen nagy változásai iránt fel kell kelteni és ki kell elégíteni.2 A kulturális tevékenység olyan tudás, mely generációról generációra való vándorlás során alakul ki és létezik tovább. A szellemi kulturális örökség a közösségekben él, annak tagjai az örökség
gyakorlói és hordozói, egyben ők a megőrzés letéteményesei is.3 A 21. században
is erőteljesen jelentkezik a múlt emlékeinek felértékelődése, amiben a média egyre
nagyobb mértékben vesz részt.
Az örökségelemek ritkán értelmezhetők önmagukban. De egy tanár számára a
feladat nemcsak az emlékanyagok megőrzése, hanem biztosítani kell ezeknek az
örökségeknek az örömteli átélését, megtapasztalását. Csak így érhető el a következő
nemzedék számára, hogy örökségünk iránt elkötelezettek legyenek. Alapvető feladat az iskolák számára is a továbbadás, a megismertetés, hogy az emlékek értékké váljanak és beépüljenek az újabb nemzedék tudatába. Ehhez pedig az szükséges, hogy a felsőoktatásban (tanár-, tanító- és óvodapedagógus-képzésben), az
1
2
3

Kovács 2007: 130–130.
Bihari Nagy 2015: 6. http://tanarkepzes.unideb.hu/szaktarnet/kiadvanyok/bolcsesztudomanyok.pdf (letöltés: 2018.06.12.)
Bihari Nagy 2016: 623.
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oktatási és tantárgyi struktúrában ne szétszórtan jelenjenek meg a néprajzi, honismeret, magyarságismeret tartalmak.4
A hon- és népismeretet (magyarságismeretet, hagyományismeretet) tanító tanárok célja lehet az:
 Élményszerű tanulási folyamat létrehozása. (Egy komplex cselekvési mintaterv a néprajzi megközelítésű módszertan alapját képezi, és alkalmazkodik a helyi társadalmi színtér szituatív sajátosságaihoz, ezáltal nem kultúraidegen mintával szembesülnek a képzésben résztvevők.)
 Elérni, hogy a tanuló maga fedezze fel és konstruálja a tudást. (A revival
értékek megtanítása, a társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásokhoz
igazodik. Az oktatásban és a non-formális oktatásban újszerű, helyi igényekhez igazodó segédeszközökkel, módszertani útmutatókkal, tankönyvekkel való megismerkedés, azok alkalmazása alkotó, kreatív, önmagát
értékelő és tenni akaró generációt eredményez.)
 Hatékony tanulói környezet létrehozása. (Rugalmas foglalkoztatási, képzési, oktatási formák megismerése, a közösségi terek használatába és működtetésébe a különböző intelligens megoldások beépülnek a tanárjelöltek/pedagógusok attitűdjébe a lokális néphagyomány megismerésén
keresztül és elősegíti a lokális kötődések kialakulását, megerősödését.)
 A tanulók sikerességének elérése. (A néprajzi kultúraközvetítő (lokális is)
programok széles körű ismertetésével, virtuális lehetőségek feltárásával,
tevékenységorientált metodikai gyakorlatokkal ösztönözzük a tanárjelölteket, ezzel az iskolai (életpályamodellt) karrierépítést erősíthető és a
hagyományok megismerésén keresztül olyan minták adhatók át, amelyek segítik a helyi optimális életstratégiák kialakítását.)
 Kapcsolódó diszciplínák, tanári együttműködések. (A helyi/nemzeti hagyományos örökségelemek köznevelésben történő megjelenítése egyrészt élményszerűbbé teheti a tanulást, másrészt érzelmi alapokra helyezheti a szülőföld és a lokális közösségek iránti proaktív elköteleződést. A helyi kulturális intézmények/közintézményekkel való együttműködés az együttélés, a hátrányokkal küzdő, szemléletváltást és felzárkózást szolgáló, valamint a tehetséggondozó stratégiák kidolgozása,
azok adaptálását könnyít.)
A képzés a recens társadalmi szemlélet a lokális értékekre reflektálva széleskörű adaptáció kialakításával kívánja elérni azt a célt, hogy az újabb nemzedék tanulással kapcsolatos attitűdje módszeresen, újszerű kreatív eljárásokkal és párhuzamosan több dimenzióban megváltozzon.
4

12

Nemzeti alaptanterv (NAT) a Kormány 110/2012. (VI:4.) rendelete megjelent a Magyar Közlöny 2012. június 4-ei számában; www.nefmi.gov.hu/Közoktatás/Tantervek (letöltés:
2015.02.05.); 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 34/2014. (IV.29.) – Kerettanterv;
Szakképzési kerettantervek: 14/2013 (IV.05) NGM rendelet.; Jelentés a magyar közoktatásról
2010 (http://mek.oszk.hu/12800/12893/12893.pdf letöltés: 2015.02.05.)

A népi/nemzeti tudás oktatása, a mindennapi élet évszázados tapasztalata, az
életkörülmények adta szokások, rítusok, tapasztalatok, gazdasági és társadalmi
formák, a társadalmi normákat kialakító szokásjog és jogszokás, valamint az ebből kialakított rejtett dimenziók tanítása nem új keletű. A nemzeti kultúra tanításának módszerei törvényszerűen újulnak meg – és kell is megújulniuk – az életkörülmények adta lehetőségekhez igazodva és az újabb generáció sajátosságaihoz,
kommunikációjához alkalmazkodva.

Néphagyomány a köznevelésben – Kezdetek
A népi tudás továbbadásának változó intenzitású jelenléte a különböző iskolai
tantárgyakban, iskolatípusokban, iskolán kívüli tevékenységekben, elhatározások
láncolatában rajzolódik ki. A néphagyomány a magyar köznevelésben szinte a 16.
századtól fogva jelen van.
A hon- és népismeret tantárggyá válásához és tartalmi struktúrájának megértéséthez, valamint a tárgyat oktató felsőfokú intézmények kapcsolatáról elengedhetetlen az előzmények megemlítése az intézményes magyar oktatásrendszerben.5
A 19. század végétől folyamatosan nyomon követőek az iskolák aktuális tananyagán belül a szülőföldhöz, a haza és a nemzet fogalmához kapcsolódó ismeretek,
néprajzi tartalmak.6
A legelső jeles kutatónak, tanárnak Johannes Amos Comenius (1592–1670) tekinti
a szakirodalom: az Orbis pictu.7 (1658) 150 képes-szöveges leckét tartalmaz a 17.
századi népélet területeiről (pl.: mesterségek: mészáros, szakács, takács, szabó
varga ács bodnár, köteles, szíjgyártó stb. gabonatermelés, szüret, állattartás, méhészet, vadászat módjai, eszközei) ad képet. A tankönyvét korabeli metszetekkel
illusztrálja. A hon- és népismeret oktatásának egyik leghangsúlyosabb módszere a
szemléltetés jelenik meg.
Bél Mátyás (1664–1749) érdeme, hogy tankönyveket írt és íratott módszertani
utasításokat adott ki. Kiemelte a szemléltető, a kísérletező oktatás fontosságát.8 A
verses formában íródott, honismereti jellegű, magyar nyelvű, földrajzi tankönyv a
1773-ban napvilágot látott Hármas Kis Tükör Losontzi István (1709–1780) tollából.
Jelentősége, hogy a tanulókhoz alkalmazkodva egységesen közvetített ismereteket. Magyarország első reformiskolája9 Tessedik Sámuel (1742–1820) nevéhez kapcsolható. Azt vallotta, hogy az elméleti tárgyak mellett nagy súlyt kell helyezni a
gyakorlati oktatásra. Iskolájában a mezőgazdaság különböző ágait a gazdálkodás
5
6
7
8
9

Legátfogóbb képet erről Baksa Brigitta adott. Baksa 2015: 17–63.
Lásd bővebben Baksa 2015: 17–20.
Comenius műve az Orbis pictus. Az érzékelhető dolgok képekben megjelenített világa. Sárospatak, 1658.
Bővebben Baksa 2015: 20–22.
Gazdaképző Iskola Szarvason 1780-ban.
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mindennapi tevékenységét kapcsolta össze az ipari feldolgozással és az értékesítéssel. Népiskolai tankönyvirodalom kimagasló személye Kiss Bálint (1772–1853)
iskoláskorú gyerekeknek írt tankönyvet. Csaplár Benedek (1821–1906) a néprajzi
gyűjtőmunkát az iskolában is népszerűsítette, bevonta a munkába a tanulókat.
Herrmann Antal (1851–1926) az első olyan személy, aki megalapozta a 20. századi néprajzkutatás nagy alakjainak munkásságát. Tanítóképzős hallgatói közül
sokan néprajzkutatók lettek (tanítványai többek között: Szendrey Zsigmond
(1879–1943), Viski Károly (1883–1945, Györffy István (1884–1939)… stb.). Oktatói tevékenysége hatására 1929-ben Szegeden létrejött az első magyarországi
néprajzi tanszék. Lázár István (1861–1915) pedagógiai alapgondolata: a középiskolai oktatásban helyet kell kapnia a néphagyományoknak. Diákokkal való kutatás (népszokás, népköltészet) révén a saját közvetlen környezetét és régiójával
ismertette meg tanítványait, megtapasztalva az élő hagyományokat. Nem ismeretlen tehát az a megfogalmazás, hogy az oktatás különféle szintjein (alap, közép,
felsőoktatás) meg kell jelenni a hagyományismeret tanításának. A néphagyomány
a magyar köznevelésben születésétől fogva helyet kapott.

Néphagyomány a köznevelésben – 20. század
A 20. század elejére tehetőek a néprajzi olvasókönyvek elterjedése Bellosics Bálint (1867–1916) fogalmazta meg hogy a tanár feladata az eredményes működéshez, a környezetük ismerete, a nép szeretete. Berze Nagy János (1879–1946) nevéhez főződik a Mesék az oktatásban. Napjainkban is igen sok tanár kedveli a forrásfeldolgozást, mint munkáltató módszert és feladatot, valamint a szövegértő
olvasást, azaz az olvasási kompetencia fejlesztését.
A 20. században legfontosabb eseményei, ami a hon- és népismeret tanításának bevezetéséhez hozzájárultak:
1. Elemi iskolákban megjelentek a honismereti-helytörténeti tankönyvek.
(Ezek főleg földrajz oktatásához kapcsolódtak.)
2. Az 1916-os tantervjavaslat a Honismeretet jelölte meg a középiskolai
földrajzoktatás kereteként.
3. Az 1930-as évek legkiemelkedőbb néprajzi eredménye a Bátky Zsigmond – Györffy István – Visky Károly: Magyarság néprajza I-IV. kötete.
Az iskolai tanítás egy alapkövének tekinthető Fodor Ferenc: Magyar
föld, magyar nép, magyar sors című könyve, amit A Magyarország földrajza
tanításához iskolai segédkönyvnek ajánlottak.
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Néprajz a felsőoktatásban
A történetiséghez hozzátartozik, hogy a felsőoktatásban is megjelenik a néprajz. Ma is időszerű és érvényes Györffy István (1884–1939) gondolatai:
„A néphagyományokat az egész nemzeti művelődés alapjává kellene tenni.”10

Pontosan felvázolta a néprajzi ismeretek helyét az oktatásban. Az általános iskolákról az alábbiakat gondolta:
„…A helyi hagyomány legyen az az alap, amire az elemi oktatás ráépül.” 11

A középiskolai oktatásra fogalmazta meg a hagyományok helyét:
„…A középiskolába azonban nemcsak önálló tantárgyként óhajtjuk bevinni a
népismeretet, hanem valamennyi tantárgy alapjává kívánjuk tenni. Így a vallás … magyar
… történelem … földrajz-természetrajz … ének és zene órákon …. tornaórákon
…”12

Az első integrált néprajzi oktatás alapját Tálasi István (1910–1984) fogalmazta
meg. Felismerte a néprajzi ismeretek szerepét az oktatásban, megfogalmazta, hogyan építhető be a tudásanyag a különböző tantárgyakba. A hagyományanyag
közvetítésének, a néprajzi szemlélet kialakításának kulcsát a jó tankönyvekben és
a középiskolai tanárképzésben látta! Így ír erről:
„… A hagyományanyag közvetítése … a tanárság feladata. … a tanárnemzedéket
nevelni és tanítani kell. … teljes sikerrel csak az egyetemeken, a főiskolákon felállítandó néprajzi intézeteken belül mehet végbe a tanárképző intézetek közreműködésével.”13

A néprajzi ismeretek közvetítésének 3 módját vázolta fel14 Barsi Ernő (1920–
2013):
1. különböző tantárgyakhoz kapcsolódó ismeretek beépítése a szaktanár feladata
2. szakköri keretekben folyó munka – külön órát kell biztosítania az iskolának
3. önálló tantárgyként tanított néprajzi ismeretek.
Mind a 3 közvetítési mód hozzájárul ugyanolyan mértékben a gyermek személyiségfejlődéséhez.
10
11
12
13
14

Györffy 1939: 60.
Györffy 1939: 60.
Györffy 1939: 60. [Kiemelés BNÉ]
Tálasi 1938: 47.
Barsi 1998: 52–56.
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SZAKMAI HÁTTÉR A NÉPRAJZI TARTALMAK MEGJELENÉSÉHEZ
AZ OKTATÁSBAN

1. 1990-as évektől szinte 2 évente Szakmai konferenciák jönnek létre, tanárok,
kutatók, oktatók, múzeológusok szervezésében.
2. 1991-től Betlehemes találkozók is fellendítették a néprajzi oktatás terjedését.
3. A legnagyobb áttörést pedig 1995-ben Nemzeti alaptanterv adta, amelyben az
Ember és társadalom műveltségi területhez kapcsolódó kereszttantervi követelményként már szerepeltek néprajzi ismeretek.
4. ok pedig Továbbképzések, akkreditált tanfolyamok pedagógusok részére az
ország több pontján.
5. ok, hogy 1996-tól az országban elsőként a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem (ma Debreceni Egyetem) Néprajzi Tanszékén elindul néprajztanár
képzés (2. tanári szakként).
 A Bolognai rendszer bevezetése után (2003) pedig a néprajztanár képzés folytatásaként, továbbéléseként az osztott tanárképzésben (TMA)
2009-től Hon- és népismerettanár, ez a képzésforma 2018-ban kifut.
2018-ban ezen a képzésen 3 hallgató kap diplomát.
 2013-tól az osztatlan tanárképzésben hon- és népismerettanár képzés
(OMA) (4+1-es képzés 2. tanári szakként)
 2016-tól a rövid ciklusú tanárképzés (OMAL).
6. ok a Pécsi egyetem a történelem szakon belül szakirányként végeznek honés népismerettanárként a hallgatók
7. ok az Apor Vilmos Főiskolán hagyományismeret oktatóként kap több hallgató tanítói diplomát15
TANTERVEK
A tantervek 3 nagy korszakát lehet a néprajzi ismerettartalmak előfordulása
szerint elkülöníteni.16
1. Az Eötvös-féle népiskolai törvénytől 1948-ig
2. Az 1948-as államosítástól a rendszerváltásig (1989)
3. 1990-től napjainkig
A tananyag tartalmát a 2000-ben létrejött Kerettanterv szabályozta.17 Tulajdonképpen közvetítő, szabályozó, korlátozó szerepet töltött be a NAT és a helyi
tanterv között. A kerettantervi tartalmi szabályozás és a tantárgyi keretek vissza-

15
16
17

16

Bővebben Baksa 2015.
Bővebben Gécziné Laskai 2013: 52–91.
Részletesebben Baksa 2015: 65–117.

állítása megnehezítette a NAT-ban meghatározott új tartalmaknak és módszereknek a régi formák között elhelyezését.
A tantárgyak feletti új műveltségterületek tananyagát, amit korábban a kereszttantervek tartalmaztak a Kerettanterv kötelező tantárgyakká alakította. Így
jöttek létre a Modultárgyak, amelyeket óraszervezés szempontjából többféle módon építhettek be a tanrendbe. Modultárgyakra fordítható évi 18 órával az iskolák a meghatározott törvényi keretek között saját belátásuk szerint gazdálkodhattak.
Az intézmények a modultárgyakat kezelhették:
 önálló tantárgyként,
 hozzákapcsolhatták más nagyobb óraszámú tantárgyak óráihoz,
 a modultárgyak óraszámának összekapcsolásával létrehozhattak egy új, teljes óraszámú modultantárgyi keretet
 kialakíthattak intenzív tanítási szakaszokat (témaheteket, projekteket)
Ezek az intézkedések alapvetően meghatározzák a tantárgy oktatásmódszertanát. 2014-re a hon- és népismeret tantárgy helye lassan stabilizálódott az iskolák
tanrendjében. A kerettanterveknek kell meghatározni a fejlesztési követelményeket, az elvárt tudást, alapul kell szolgálniuk a kimeneti követelményeknek.
A tartalmi szabályozásban a különböző műveltségterületeken belül is megtalálható a közismereti tartalmakhoz köthető hon- és népismereti tudásanyag. Az
Ember és társadalom műveltségterületnek azonban önálló részeként, kötelezően
választható tantárgyaként is megjelenik a néprajzi ismeretanyag.
Témaköreinek feldolgozását a NAT 5-8. évfolyamon javasolja, a kerettanterv
kidolgozása során azonban mindez az 5. évfolyamra korlátozódhatott.
Fiatal műveltségi terület a hagyomány oktatása, amelynek nincs még kialakult,
egységes módszertana. Legszembeötlőbb dilemma a tanároknak, hogy a hagyományok közvetítése, ápolása mást jelent a saját hagyományokkal rendelkező vidékeken és mást a nagyvárosban. Eltérő feltételek mellett zajlik ott, ahol lehetőség van képzett szakembereket meghívni, vagy ahol a nevelőtestület tagjai látnak
el minden feladatot.
A hon- és népismeret oktatásában elengedhetetlen, egyben a képzés sajátsága,
hogy a tanulásban az érdekes, bemutató jellegű manuális, élményszerű elemek
szerepe legyen a leghangsúlyosabb, melyek a későbbi életkorban is alapvetőek
maradnak. A tapasztalat azt mutatja, hogy a hon- és népismeretet oktatóknak
nincsenek kellő minták a birtokukban a munkáltató módszerek alkalmazásához.
Az új, megváltozott helyzetben a tanároknak új attitűdökre van szükségük:
nyitottságra, kíváncsiságra, állandó önképzésre. A hon- és népismeret tananyagok
(multimédia, okostáblák, egyéb digitális eszközök) az egyre szakszerűbb tankönyvek mellett is folyamatos megújulást kívánnak, és elvárják az eszközök gyakorlati
használatát. A pedagógusoknál ennek a gyakorlati hiánya a legszembetűnőbb.
◦ A legfontosabb feladat:
◦ a digitális anyagok elérése,
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◦ a hagyomány tárgyainak szemléltetése,
◦ a szellemi örökség láthatóvá, hallhatóvá és élményszerűvé tétele a hagyományismeret közvetítésében.
Ehhez fogalmazódtak meg az alábbi igények a közoktatás felől:
◦ digitális hagyomány-tudásbázis (kép- és videó adatbázis)18
◦ módszertani ötlettár a hagyományoktatásához (digitálisan elérhető, és szintén a NAT szerinti témakörökhöz kapcsolódik).19
Ezek a módszerek új pedagógusi profilt tesznek szükségessé. A hon- és
népismerettanárnak a folyamatos új ismeretek (eredmények) megszerzésére van
szüksége, majd azokat elemezve, értékelve az életkori sajátosságnak megfelelően
át kell adni a rendelkezésre álló technológiák alkalmazásával.
A néprajztanítás jelene meglehetősen sokszínű és nehezen áttekinthető. Az
összetett helyzet oka a nemzeti kulturális örökség (néprajz) iránti fokozott társadalmi érdeklődés és az a tény, hogy a néprajzi ismeretek oktatásának kezdeményezése 2014-re vált átláthatóvá (hon- és népismeret tanárképzés 4+1). Az egyre
jobban átgondolt képzési forma mellett, a szakszerű és tudományos tevékenységek összefonódnak az amatőr mozgalmakkal.
Az 1990-ben megindított tanügyi közvélemény-kutatás feltárta az oktatás feladatainak fontossági rangsorát. Ebben a sorban a „magyar nemzeti hagyományok
megismerése” a 14. helyre került, megelőzve a közösségi szellem fejlesztését, a
vallásos nevelést, a játékot, a szórakozást, a szexuális nevelést és a politikai, állampolgári nevelést.20 Az Eötvös József nevéhez köthető 1868. évi XXXVIII. tc.,
amely az első népiskolai törvény és az első népiskolai tanterv is egyben, még ellenszenvvel fordult a folklór felé.21 Ennek ellenére a néprajz, a népi kultúra oktatása, középiskolai tananyaggá tételének szorgalmazása már 1889-ben megfogalmazódott.22 A néprajzi ismereteket is érintő változást a népiskolai tanterv 1905ben idézte elő, amely előírta a tanulmányi kirándulásokat.
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A NAT szerinti témakörökhöz igazodva használható, illetve a különböző digitális archívumok
szintén elérhető források a tanárok, tanárjelöltek számára. https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/neprajz-unnepek-es-nepszokasok (2018.05.10.) További
példák: Magyar Népzene Tára XII. hangfelvételek http://db.zti.hu/mnt12/mnt.asp; Hagyományok Háza (eredeti hanganyaggal folklór szövegek) https://www.hagyomanyokhaza.hu/; Zenetudományi Intézet Néptánc Tudástár http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/tancok.asp?vbsDbGridSort_1=COUNTY; Iparművészeti Múzeum Gyűjtemények adattára http://gyujtemeny.imm.hu/gyujtemenyek; Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Műtárgygyűjteménye
http://skanzen.hu/hu/a-skanzen/gyujtemenyek/mutargy-gyujtemeny valamint a Hungaricana
adatbázisok [https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/]
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/neprajz-unnepek-esnepszokasok (2018.05.10.)
Csorba 1991: 147.
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5360 (letöltés: 2015.01.05.)
Lásd Lázár István (1861–1915) munkáiban cikkeiben.

A Klebelsberg-féle kultúrpolitika a népiskolák megerősítésétől kezdve, az iskolán kívüli népművelés megszervezésén át, új egyetemek és kulturális intézetek
alapításáig. Falukutató kezdemények indultak, népfőiskolákat szerveztek, táj- és
népkutató mozgalom formálódott, s az 1930-as évek végére kialakult a nemzeti
művelődés rendszere.
Az 1939-ben kiadott ’Tanterv és utasítás’ szerint a középiskolában meg kell
ismertetni hazánk földrajza mellett a nemzet anyagi és szellemi értékeit is.23 Végh
József, aki úttörő szerepet vállalt ezen a téren, már 1942-ben határozottan rámutatott:
„Az önállóan végzett munkában van a középiskolai táj- és népkutatás nagy pedagógiai jelentősége. … Újszerű az a feladat, amit a táj- és népkutató munka ró vezetőre, diákra egyaránt. Áldozatos munkát kíván a tanártól. Szorgalmat, kitartást,
elmélyedést követel meg a diáktól, de éppen ezért van rá nevelő hatással.” 24

Több honismereti kutató, helytörténész, mint Fekete István és Kováts Dániel is
megfogalmazta a szülőföld és az ember kapcsolatát, ami elválaszthatatlan.25 Az is
nyilvánvaló lett, hogy a hon- nép- magyarságismeret nem szokványos iskolai tananyag, hanem olyan, az életünkkel szorosan egybefonódó élményforrás, amely
érdeklődést kelt, tettekre serkent. Az országban elsőként Debrecenben teremtették meg a feltételeket a néprajz szakos tanárképzéshez.
„A néprajz szakos tanárképzés gondolata nem új sem a szaktudomány, sem a
közoktatás területén. Mivel azonban általános és középiskolai oktatásunkban a néprajz, mint tantárgy csak alkalmanként tudott megjelenni, a kérdés megoldása nem
tartozott a legsürgősebb tennivaló közé.”26

Az elmúlt 20 évben észrevehetően megnőtt azoknak a közoktatási intézményeknek a száma, amelyekben valamilyen formában folyik néprajzi ismeretek oktatása, akár más tantárgyakon belül, akár önálló tanórák keretében.
A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen (ma Debreceni Egyetem) az
1980-as években vetődött fel először a néprajz szakos tanárképzés szükségessége.27
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Lásd bővebben a Tanterv és utasítás 1939: 3–9. Lásd még Kováts 2010: 5.
Végh 2001: 35. Lásd még Kováts 2010: 6.
Kováts 2010: 5-7.
Bartha 1998b: 173.
A pedagógus életpályamodell bevezetése és a hozzá kapcsolódó rendeletek elősegítik és egyben
korlátozzák is a lehetőségeket. Röviden: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) a következőket mondja ki: „64. § … (4)
A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott az általa megszerzett legmagasabb, a munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, valamint állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, továbbá a nevelő,
oktató munkája ellátásához közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat,
valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő vizsga és a minősítési eljárás
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„A gyakorló pedagógusok közül egyre nagyobb számban igényelték, hogy meglévő tanítói-tanári diplomájuk mellé néprajzi ismereteket igazoló tanúsítványt, oklevelet is szerezzenek. Mivel etnográfus képzés az egyetemen folyt, így az érdeklődők
itt jelentkeztek az oktatásban való részvételre. Az egyetemen szerzett néprajzi ismereteket az iskolai munkában kívánták alkalmazni. A néprajz szakos tanári diploma
első alkalommal a gyakorló pedagógusok számára kidolgozandó követelményrendszer tanúsítványaként vetődött fel.”28

A több éves tapasztalat arra enged következtetni, hogy hon- és népismerettovábbképzésre az alábbi pedagógusok jelentkeznek:
a.) néphagyomány oktatás iránt elkötelezett pedagógusok,
b.) etnográfusi, antropológiai diplomával rendelkező szakemberek,
c.) közművelődési szakemberek,
d.) gyakorló tanárok:
keretében elnyert minősítés alapján: a) Gyakornok; b) Pedagógus I.; c) Pedagógus II.; d) Mesterpedagógus; e)
Kutatótanár, fokozatokat érheti el. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban:
Nkt.) 3. számú melléklete határozza meg a nevelési-oktatási intézményekben pedagógusmunkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményeit:
A
B
C
1
A
nevelő-oktató
munka Pedagógus-munkakör
Az
alkalmazáshoz
szükséges
pedagógiai
szakaszai/
szakképzettség
Nevelési-oktatási intézmények
3
Alsó tagozat
tanító
tanító
4
5-6. évfolyam
tanár
a tantárgynak megfelelő szakos tanár,
tantárgynak megfelelő műveltségi területet végzett tanító
5
7-8. évfolyam
tanár
a tantárgynak megfelelő szakos tanár
Továbbá: „98. § …. (8) Az alkalmazáskor és a vezetői megbízáskor: a) a végzettség szintjének megfelelő tanári
szakképzettségnek kell elfogadni a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel
igazolt szakképzettséget, ha a felsőfokú iskolai tanulmányok keretében el kellett sajátítani a tantárgy oktatásának módszertanát; a feltételek meglétéről az oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény igazolása vagy a leckekönyv alapján a munkáltató dönt; b) főiskolai szintű iskolai végzettségnek és pedagógus szakképzettségnek
kell elfogadni az óvónőképző intézetben, tanítóképző intézetben, szaktanár képzőben, az állami zenekonzervatóriumban szerzett pedagógus szakképzettséget; … (14) Ha a tantárgy vagy a tantárgyi modul vonatkozásában nincs megfelelő hazai felsőfokú képzés, vagy megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógussal nem tudják ellátni a feladatot, az iskolában az adott tantárgy, tantárgyi modul tanítására határozatlan időre alkalmazható, valamint az adott tantárgy, tantárgyi modul vonatkozásában az érettségin vizsgáztató tanár lehet az
is, aki a Nemzeti alaptantervben az adott pedagógiai szakaszban az érintett műveltségi terület, több műveltségi
terület vagy tantárgyi tartalom összevonásával kialakított komplex tantárgy vagy tantárgyi modul esetében az
adott komplex tantárgyba, tantárgyi modulba bevont bármely műveltségi terület, tantárgy tanítására feljogosító
szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, valamint: a) a tantárgynak, tantárgyi modulnak
megfelelő szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik, vagy b) az a) pontban meghatározott szakirányú továbbképzés hiányában legalább százhúsz órás pedagógus-továbbképzés keretében elsajátította az adott tantárgy, tantárgyi modul oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket.”
28 Bartha 1998b: 175.
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•
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•
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magyar nyelv- és irodalomtanár,
történelemtanár,
társadalomismeret-tanár,
ének-zene tanár,
technikatanár,
földrajztanár,
iskolaiszabadidő-szervezők,
napközis pedagógusok,
óvodapedagógusok (az utóbbi 10 évben a képzésre jelentkezettek
aránya jelentősen emelkedik).
Legfontosabb teendő a felsőoktatás területén a pedagógusképzés új rendszerében a megszerzett képzettségre épített művészeti és oktatói, módszertani ismeretekkel gazdagított felsőfokú képzés megszervezése és népszerűsítése.
A leggyakoribb igény a továbbképzésen az új módszerek (multimédiás) megismerése, amellyel a pedagógusok szorosabb kapcsolatot építhetnek a digitális
nemzedék és múlt emlékei, népünk hagyománya között. A hon- és népismeret
pedagógus továbbképzések elvárása, hogy jó és újszerű mintákkal (műhelyfoglalkozások, egy-egy témához sikeres projekt bemutatása, kutatást, felfedezést segítő
eszközök) ismerkedjenek meg a tanárok.
Ahogy a múltat kutatók számára, úgy a múltat, a hagyományokat oktatók
számára is fontos, hogy a múlt fogalma a jelenlévő emlékekhez kötődnek, és
mindenki másképp éli meg a visszaemlékezést. Mindenképpen fontos, hogy a
hon- és népismeretet oktató tanár is részt vegyen legalább egy keresztmetszetjellegű saját élményű műhelyfoglalkozáson vagy/és programot elemző, bemutató
konzultáción. A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszéke a 2015/2016-os tanévtől
a tanár szakos hallgatóinak bevezette a mesterségek ismeretét, nyári tábor keretében Nagykállón–Harangodon.
Bár az országban több konferenciát, tanácskozást is rendeztek a néprajzoktatás kérdéskörében – főleg az 1990-es évek elején az első NAT bevezetése előtt –
ezek eredményeiről a gyakorló pedagógusok elvétve kaptak tájékoztatását. Ilyen
volt például az 1992. december 11-13. között a Magyar Művelődési Intézet „Hagyomány az iskolában” címmel rendezet szakmai tanácskozása; 1994-ben a XXII.
Országos Honismereti Akadémián is több előadó érintette a néprajzoktatás kérdését, és az 1996. október 4-5-én a Budapesti Tanítóképző Főiskolán „Hon- és
népismeret, néphagyomány az oktató- és nevelőmunkában” című konferencia,
melynek előadásai könyv formában is megjelentek, a gyakorló pedagógusok mégsem ismerik. A konferenciák és egyéb tudományos, szakmai rendezvények mindig hangsúlyozták a néprajz fontosságát a közoktatásban és a tantárggyá válását.
A tudományos találkozók legfontosabb és legtöbbet vitatott kérdése mit és mikor
kell tanítani. Erre a két kérdésre számtalan jól kidolgozott anyag áll az érdeklődő
pedagógus számára. Egyetlen kérdés maradt mindig háttérben: Hogyan?
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A hon- és népismeret sajátosságából adódik az a probléma, hogy a kidolgozott kerettanterv, és a tananyagok a néprajztudomány nagy területeihez (folklór,
tárgyi néprajz, társadalomnéprajz) kapcsolódó tematikus felosztást követi. Ez a
felosztás sajnos kevésbé veszi figyelembe az adott általános iskolai korosztály
életkori és érdeklődési jellemzőit. Például a történelem tanítása nincs szinkronban
a néprajzi képzéssel (a néprajzi, etnikai csoportok tanítása érthetetlen a 11-12
évesek számára a történelmi folyamatok megismerése nélkül.).29 Nagyon sok iskolában előzmények nélkül kerülnek a néprajzi, hagyományismereti oktatási
anyagok a tanulók elé. Ilyen például a 3. osztályban erkölcstan órán tananyagként
szerepel a kukoricafosztás, család. A néprajztanítás komplex módszerének megismertetésére a pedagógus-továbbképzés jelentene egy megoldást. A tanárképző
intézményekben a néprajztudomány, folklór, antropológia eredményeinek oktatására kevés óraszámban sor került.30
Az eddigi pedagógus-továbbképzéseken gyakorló tanárok, tanítók, óvodapedagógusok szervezett kurzusain a néprajz egyre hangsúlyosabban jelenik meg, de
csak a hon- és népismeret, a néprajz egyes részfejezeteivel ismertetik meg a jelentkezőt. A tudatos, modern módszerek nem kerülnek napirendre. Egy-egy
workshop az a fórum, ahol egymás bevált, eredményes gyakorlati módszerét
megismerhetik.
A továbbképzések három fontos pont köré szerveződnek:
1. tantárgy-pedagógia,
2. módszertani felkészítés,
3. pedagógiai feladatok.
Az általános iskolában az hagyományra nevelés a kulturális örökségelemek
beépítése a közgondolkodásba és mindennapi értékekbe adottá vált. Sajnos nincs
konkrét adatunk arról, hogy összesen hány középiskolában folyik néprajzoktatás,
de az iskolán kívüli néprajzoktatás több szinten is eléri a középiskolás korosztályt. A középiskolás korúak néprajzi oktatása – kivéve a művészeti iskolákat –
szegényes. Az megfigyelhető, hogy ez a korosztály, bár a netgenerációhoz tartozik, mégis egy része tudatosan, esetleg kíváncsiságból önképzéssel fejleszti magát.
A gyakorlati ismeretek iránt éppen úgy van igény, mint az elméleti háttértudás
feltárására (íjász tábor, lovas tábor és a hozzá kapcsolódó szokáskultúra, kézműves tábor stb.).
A hon- és népismeretnek nincs a kötelező taneszközökön túl előírt eszközigénye. Az iskola és a pedagógus helyi lehetőségei döntik el, hogy az órákon az
éppen adott témakörhöz mit használnak fel. Fontos kiegészítője a tárgynak a
múzeumlátogatás (helyi múzeumok, tájházak, működő kézműves műhelyek). A
tárgy sajátossága az élménynyújtás: virtuális múzeum, múzeum a hátizsákban vagy háti29
30
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Lásd Kriza 2001: 46.
Lásd bővebben Virágné Juhász Nyitó 2007. https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/132486/Viragne_ertekezes-t.pdf?sequence=11 (letöltés 2015.02.05.)

zsákkal a múzeumban. A hon- és népismeret oktatása a kezdeményezést, az
együttműködést és a kreatív, felfedeztető kutató technikákat helyezi előtérbe:
tanulói kezdeményezésre épülő technikák:
 beszélgetés,
 vita kezdeményezése,
 élménybeszámoló,
 különbségek meglátása – problémafelvetés,
 ötletbörze,
 műhelymunkák – kreativitás,
 néprajzi (önálló) gyűjtőmunka,
 kognitív térképek készítése (népművészeti séta);
együttműködésre ösztönző technikák:
 népi játékok – szerepjáték (lakodalom),
 dramatikus játékok (farsang),
 néprajzi (csoportos) gyűjtés (betakarítás),
 csoportalakítás (névadási szokások),
 vetélkedő, verseny (legény, leányavatás),
 alkotás (legóból parasztház, fűzfa síp, iskolai kiállítás);
kreatív felfedeztető, kutató technikák:
 szakirodalom feltárása (helyi forrásanyag – oklevél, anyagkönyv,
levéltárak látogatása),
 interjú adatközlőkkel (kérdezd meg…),
 kiállítás rendezése (mutasd meg, ki volt…),
 ismerd meg lakóhelyed (készíts térképet).
A pedagógus feladata ebben a helyzetben az, hogy rádöbbentse a gyerekeket:
amikor a hagyományról tanulnak, akkor az önmaguk, saját kultúrájuk megismerése felé vezető úton indulnak el a környezetében található és a hagyományhoz
köthető jelenségeket helyesen értelmezze.31
Miért érdemes a tanároknak gazdag módszertani ismeretanyaggal rendelkezni?
Nem elég a módszereket ismerni, hanem változatos formákban tudni is kell alkalmazni:
 a differenciálás érvényesítése miatt;
 a motiváció felkeltése és fenntartása miatt (minél érdekesebb egy óra annál
hatékonyabb);
 a megközelítés sokfélesége miatt (minél többféle a módszer annál több lehetőség van a tanulónak az eltérések, különbségek megfigyelésére és feltárására);

31

A hagyomány megkerülhetetlenségéről. http://ujszo.com/cimkek/gondolat/2004/02/06/ahagyomany-megkerulhetetlensegerol (2013.02.01.)
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 szövegösszefüggés, szövegkörnyezet elve miatt (másfajta módszerek másfajta szövegkörnyezetet idéznek elő, és ezzel a pedagógus igazodhat az
életkori sajátosságokhoz (szövegértés kompetenciája).
A hon- és népismeret, néprajz, népművészet tanításakor nemcsak arra kell
hangsúlyt fektetni, hogy a tanulók a hagyományokat, a nemzeti értékeinket élményszerűen ismerjék meg, hanem arra is, hogy a tárgyat oktató pedagógus is hasonló pozitív megtapasztalás útján ismerje meg az oktatott tárgyban rejlő módszertani lehetőségeket. Általános vélemény a tanároktól, hogy a központilag megfogalmazott elméletek és az iskolai gyakorlatok igen távol állnak egymástól. A
néprajztanítás jelene meglehetősen sokszínű és nehezen áttekinthető.

Debreceni Modell – a néprajztanítás, tanárképzés
első műhelye
Hon- és népismeret tanárszakra jelentkezők száma 2013-tól fokozatosan
emelkedik.32 Baksa Brigitta 2015-ben végzett kutatási eredménye szerint a 679
megkérdezett iskola közül 531-ben tanítják a hon- és népismeretet. 2014-ben a
vizsgált intézmények 78%-ában önálló órakereten tanítják a hon- és népismeretet.33
Az eredményekből azt a következtetést lehet levonni, hogy az iskolák, a társadalom nyitottabbá vált a néprajzi ismeretek, nemzeti kulturális örökség közvetítésére. Minél több iskola dönt a hon- és népismeret oktatása mellett, annál nagyobb az aránya, hogy ismerik a néprajz, hagyományismeret fogalmát, tartalmát.
Néprajztanári diplomát 1998-ban (2. tanári szakként) adtak ki először a Kossuth Lajos Tudományegyetemen (2000-től Debreceni Egyetem) ettől kezdve folyamatos a Néprajzi Tanszéken a tanárképzés (1997-től egy szakos tanárképzés
volt az egyetemen).
A tanárképzés elindítása, szakalapítás során az általánosan megfogalmazott
oktatási rendszerek funkciói maradtak a legfontosabb szempontok:







32
33
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az egyének személyiségének alakítása,
a kultúra újratermelése,
a társadalmi struktúra újratermelése vagy átalakulásának elősegítése,
a társadalmi integráció biztosítása,
a társadalmi változások elősegítése vagy fékezése,
örömszerző funkció.

Baksa Brigitta 2015: 220.
Baksa Brigitta 2015: 220.

Az oktatási rendszer funkciói, a tanárképzés, tantárgypedagógia struktúrája valamint a
hallgatói igényt figyelembe véve a tanszék szisztemetikus tananyagfejlesztést követ.34

A képzési terv szorosan kapcsolódik a vezetőtanárok, valamint a tanítási gyakorlatot teljesítő hallgatók visszajelzéseihez. A visszajelzések elemzése után a képzési
háló tervezés során így helyeződött át az elméleti képzés a gyakorlatorientált oktatásra. Mivel az egyetemi képzés általában erős elméleti alapozással indul, majd
halad a gyakorlat felé.
A tanszék célja minél életszerűbb képzésben részesíteni a hallgatókat. A gyorsuló változások, társadalmi, hallgatói igények a felsőoktatástól, így a tanszéken folyó tanárképzéstől is megköveteli az alkalmazkodást. Így például a mind gyorsabban fejlődő és az élet minden területén megjelenő információs technológiák hatását is be kell építeni a képzésbe nem csak elméleti szinten. Szintén az állandó
környezeti változások kezelésére felkészítő „életen át tartó” tanulás újszerű követelményének kihívására is érdemes reagálni. Így a tanszék elindította a pedagógustovábbképzés keretein belül a Néprajz és honismeret az iskolában elnevezésű
pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzést (2003-tól). 2014-ben
a SZAKTÁRNET ((TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009)) program keretében
tananyagfejlesztésként kidolgozta a 28 órás szakmódszertani képzés kézikönyvét.35 Ebben a programban tanároknak, óvodapedagógusoknak és tanárjelölteknek
workshopot szervezett, ahol a közoktatási elvárások a gyakorlati ismeretek öszszehangolását fogalmazták meg, melyet a DE Néprajzi Tanszék beépített a tanárképzési hálójába. A társadalmi elvárásokra reagálva a tanszék 2015-ben kidolgozta és akkreditáltatta a 30 órás Kultúra – Örökség – Hagyomány elnevezésű Műveltség és hagyomány a hon- és népismeret tanításában pedagógus továbbképzést. címmel egy 30 órás akkreditált hon- és népismeret pedagógus továbbképzést.
A kialakított képzések és a tantárgyi struktúra, valamint a kompetencia alapú
oktatás érzékennyé teszi a hallgatót a tudása esetleges elavulásának érzékelésére,
ezáltal az életen át tartó tanulás igényére. Ezért helyez a Debreceni Egyetem
Néprajzi Tanszéke nagy hangsúlyt és ad intézményes keretet a későbbi visszakapcsolódásra, a már megszerzett tudás építkező folytatására, felújítására.
A felgyorsult világban a tudás tartalma nagyon gyorsan elévül és annak közvetítésének a módja is ezért a jövő iskolája többé már nem épülhet a hagyományos
ismeretátadásra, különösképpen az ismeretátadás hagyományos módszereire.
A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékén több mint 20 éve elindult tanárképzés során kialakított modell egyfajta tudásmenedzselés (1. ábra). A ciklikus
módszer a problémamegoldó feladatokkal, annak sikeres eredményeivel, elkötelezettségből a tanárjelölt hallgatók gyakran fordulnak önként a könyvtári- és a
34

35

Néprajz egyetemi hallgatóknak 36. kötet jelentette meg. 2006-ban a Bölcsész Konzorcium
HEFOP Iroda kiadásában 4 kötet jelent meg, mely a digitális tudástérben elérhető. 2015-ben a
SZAKTÁRNET program keretében módszertani segédanyag jelent meg.
Bartha–Bihari Nagy–Keményfi 2015.
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fentebb már említett internet-szolgáltatásokhoz és derítenek fel olyan szakirodalmakat, amelyekre nagy eséllyel a kötelező előírások kevésnek bizonyulnak. A
legmeghatározóbb stratégia, hogy a hallgatók a gyakorlati életben is tapasztalható
különféle tanítás lehetőségeinek (és esetleges kudarcainak, buktatóinak) élményszintű megélésével és a megfelelő tapasztalatok levonásával jussanak oda, hogy
melyik tanítási módszer, munkaforma megfelelő, valamint pontosan ismerik és a
képzés után tudatosan alkalmazzák azok különféle fortélyait.
1. ábra: Debreceni Modell hallgatói elsajátítás üteméhez igazodó ciklikus szerkezetű (Ismétlődő körforgásban)
ismeret

aktuálisan elsajátítandó:
 szakmai,
 tárgyi,
 elméleti ismeretek

minta, tanulmányozás

 iskolai minták,
 módszerek,
 szemináriumok,
 tanári
 kompetenciák,
 hospitálások,
[problémamegoldó elsajátításához a gyakorlat releváns szintjéhez
illeszkedik]

képességalapú gyakorlás

 problémák megoldása,
 szakmódszertan,
 tanítási gyakorlat
 [egyéni megvalósítás,
élményszerű
megélés, tanár-tudat
kialakulása, szakmai
módszerek alkalmazása]
→ tárgyi (szakmai ismeretalapú) tudás és a
képességalapú
tudás

egyensúlya

A képzés lehetővé teszi a szakmai erősségek és gyengeségek feltérképezését
(az ábra 2. négyzete), valamint a készségek, képességek megismerését (például a
kommunikációs és prezentációs), azok fejlesztését időben orvosolja az esetleges
hiányosságokat. (az ábra 2. négyzete). Megerősít és kialakít különféle értékeket
(például a megbízhatóság, felelősségtudat, szakmai alázat stb.). A képzés meghatározó módszertani tényezői: az esetpéldák (hospitálás, óratartás), a szituációs játékok (tanári szerepben), prezentációs gyakorlatok (saját terepkutatás, feldolgozás, beépítés példaként az oktatási órába).
Az egyetemi évei alatt a hallgatóknak erősítjük a kulturális önkifejezés kompetenciáját. A kompetencia alapú oktatásnak az a célja, hogy gyermekeink a mindennapi életben hasznosítható és alkalmazható tudással rendelkezzenek. A tanár
központú ismeretátadó órák helyett a diákok/hallgatók kíváncsiságára és aktivitására építő tapasztalatszerző és problémamegoldó módszerek kerültek előtérbe.
2007-ben a Nemzeti alaptantervbe bekerültek a fejlesztendő kulcskompetenciák
(anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai, természettudományos, digitális, önálló
ismeretszerzés, szociális, vállalkozói és esztétikai), változtattak a tananyagon és
bizonyos tantárgyak óraszámain. Ilyen értelemben a hon- és népismerettanárnak
26

/ tanárjelöltnek is a minőségi tanulást kell előtérbe helyezni. Azaz a Debreceni
Modell alapján, mely időben felismerte, hogy a tanításról a tanulásra helyeződött
át a hangsúly, ennek megfelelően a tanár tevékenységének középpontjába az információszerzés és -tanulás irányításának segítése, valamint az ezekhez szükséges
készségek kialakítása, fejlesztése került.36:
szakmai alapok → terepkutatási gyakorlat (konkrét megfigyelés, élmény – mi történik,
mit tapasztalok?) → néprajzi szeminárium (reflexió és elemzés – mi történt, miért,
mit jelent?) → szakmódszertan (absztrakció és tervezés – milyen következtetést, mi
jó, mi hasznos, mit lehet csinálni?) → tanítási gyakorlat (új helyzetben történő cselekvés – miként tudom hasznosítani? azaz miben vagyok kompetens és milyen szinten?).

A hon- és népismeret olyan tantárgy, amely egy széles témakörön belül több
tantárgyat kapcsol össze, változatos módszerek alkalmazására ösztönzi a tanár,
hagyományos és új taneszközök felhasználásara. Így a hon- és népismeret képes
arra:
 hogy a tanulók egy korszakot a lehető legszélesebb módon lássanak
 szerteágazó összefüggésekről egyszerűen logikus képet adjon a tanulónak;
 ne csak egy tantárgyhoz kapcsolja az információkat;
 ne csak a tanár, a tankönyv jelenti az információforrást, hanem minél több
egyéb forrással találkozzanak és készségszintű felhasználóivá váljanak
(adatközlő, műhelyfoglalkozáson mesterek, virtuális múzeum stb.);
 a tanulási folyamatban a tanulók egyre aktívabban vesznek részt, tevékenykedjenek.
A következő tantárgyak koncentrációja valósul meg a hon- és népismeret tanórán:
 történelem,
 irodalom,
 természetismeret
 földrajz
 kommunikáció,
 művészet-, zenetörténet.
A tanórán alkalmazott módszerek is sokrétűek, előtérben áll a többoldalú
kommunikáció: tanár-diák, tanár-diákcsoport, diák-diák, diákcsoportdiákcsoport. Lehetőség van:
 filmrészlet megtekintés utáni beszélgetésre, vitára;
 csoportmunkára;
 egyéni munkára;
 tanári előadásra.
36

Singer Péter: Humán tárgyak multimédiát felhasználó oktatása. http://ofi.hu/tudastar/tanarikulcskompetenciak/human-targyak (2019.03.18.)
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Az ország első néprajztanár képzés műhelyén kialakított Debreceni Modellnek elnevezett képzési rendszer a közoktatás, hallgatói, társadalmi visszajelzések
alapján jól működik. Önmagát megújító a kihívásokra gyorsan és hatékonyan reagál. A modell gördülékeny működéséhez hozzájárul a vezetőtanárok kimagasló
munkája. A modell működése (az empírikus tapasztalatok alapján) képes olyan
tanárokat képezni, akik a nemzeti értékek átadására, átélésére tudják ösztönözni a
digitális nemzedéket is.
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A néprajzi, antropológiai és történelmi
ismeretek szerepe az ember és
társadalom műveltségterület oktatásában
KAVECSÁNSZKI MÁTÉ
A 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet Mellékleteként megjelent új Nemzeti
alaptanterv a köznevelés feladata és értékei között első helyeken jelölte meg a
nemzeti műveltség elemeinek elsajátíttatását, a hazai nemzetiségek kultúrájának
átadását és megőrzését, az egyetemes kultúra közvetítését, az erkölcsi érzék és a
szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítését, a közjóra való törekvés megalapozását, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítését.1 Az igen öszszetett célok rendszerben többek között olyan elvárások fogalmazódnak meg,
mint a cselekvő elkötelezettségre való felkészítés, a felelős (állam)polgárrá nevelés, a hazafiság érzelemvilágának kialakítása, az önálló tájékozódásra és véleményformálásra való képesség kialakítása, a természeti, társadalmi és kulturális jelenségek, folyamatok megismerése és megértése, illetve a kultúra változatosságának értékként való felfogása és megőrzésének fontosságának felismerése.2
A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárások teljesítéséhez a műveltségterület tantárgyainak tudástartalmak, készségek, attitűdök, értékek és identitások közvetítésének olyan összefüggő, egymásba épülő, egymást erősítő hálózatát
kell létrehoznia, amely a tantárgyat, ideális esetben több tantárgyat oktató pedagógustól átfogó társadalomtudományi szemléletet, komplex, sok esetben tudományos szintű ismereteket követel meg. A műveltségterület több tantárgya olyan
közműveltségi tartalmak átadását írja elő, amelyek a pedagógustól meglévő ismereteik folyamatos fejlesztését, évről-évre, olykor óráról órára történő aktualizálást
követelik meg – különösen igaz ez a társadalomismeret, illetve a történelmem,
társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyak egyes témaköreire. Ahogyan a
Nemzeti alaptanterv fogalmaz:
1
2

A kutatás az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében zajlott. A tanulmány megírását az
MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport támogatta.
Nemzeti alaptanterv. Melléklet a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelethez. MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 66. szám. 10639.
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„A tudományok gyors fejlődése, a szükségletek új megjelenési formái és a világ új kihívásai
(köztük a gyermekek testi-lelki egészségét veszélyeztető számos tényező) a megszokottól eltérő feladatok elé állítják az iskolát, a pedagógusképzést és a pedagógus továbbképzést. Olyan tudástartalmak jelentek meg, amelyek nehezen sorolhatók be a tudományok hagyományos rendszerébe, vagy
amelyek egyszerre több tudományág illetékességébe tartoznak. Így megnőtt az igény egyrészt egyes hagyományos tantárgyak összevonására és/vagy tantárgyközi megjelenítésére, másrészt új tantárgyak/tantárgy együttesek kialakítására. Fontos pedagógiai szempont, hogy a tantárgy-összevonásos
és a tantárgyközi tantervi szemlélet a tanulók érdeklődését és tapasztalatait is figyelembe veszi. A
Nat azáltal biztosítja e szemlélet érvényesülését, hogy nem határoz meg egységes, minden iskolára
kötelezően érvényes tantárgyi rendszert, hanem annak kialakítását a kerettantervek, illetve a helyi
tantervek hatáskörébe utalja.”3

A Nemzeti alaptantervben ember és társadalom műveltségterület komplex
társadalomtudományi jellege miatt néhány éve komoly szakmai – és nem csak
szakmai – vita alakult ki arra vonatkozóan, hogy az egyes tantárgyakat pontosan
milyen végzettségű pedagógus taníthatja. Különösen heves indulatokat váltott ki
a középiskolai önálló társadalomismeret tantárgy ügye, amelynek oktatásáról – a
tantárgyi témákat figyelembe véve indokolható módon – levették a történelem
szakos pedagógusokat és előírták a szociológia, illetve ember- és társadalom műveltségterületi tanár szak elvégzését. Jóllehet az intézkedést később visszavonták,
illetve a társadalomismeret tantárgyi tematikák egy jelentős részét a történelem
tantárgyba integrálták, létrehozva ezzel a történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek tantárgyat (az integráció különösen a tantárgy kerettantervében az utolsó négy tematikai egység belépését jelentette: társadalmi ismeretek, állampolgári
ismeretek, pénzügyi és gazdasági kultúra, munkavállalás – mintegy 18 ajánlott
tanórával), továbbra is kérdés maradt, hogy a „hagyományos” tantárgyak szerint
történő tanárképzési rendszer fel tudja-e készíteni a jövő pedagógusait vagy képes-e át/továbbképezni a már oktató kollégákat ezen ismeretek, tudástartalmak,
műveltségelemek, attitűdök oktatására. Különösen aggasztó kérdés, hogy mi történik abban az esetben, ha maga a pedagógus teljesít alul állampolgári és szakmai
kompetenciák terén.4 Úgy tűnik, hogy a műveltségterület valamennyi tantárgyához kapcsolódó ismeretek oktatását – és a több tudományterületet is érintő szaktudományi háttér értő ismeretét – kell elvárni a végzettséget nem minden szakterületen szerző pedagógustól. Ez alól csak a filozófia tantárgy kivétel. Ennek szellemében kell ismereteit és hatékonyságát növelnie a pedagógusoknak, illetve ennek megfelelően kell felkészíteni a felsőoktatásban a műveltségterület bármely
tantárgyához kapcsolódó egyetemi szakon tanuló hallgatókat.
3
4
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Nemzeti alaptanterv. Melléklet a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelethez. MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 66. szám. 10644.
Vö. Szabó–Falus 2005: 112.

Az ember és társadalom műveltségterület fentebb ismertetett igen összetett
célrendszere kétségtelenül készségek, attitűdök, értékek kialakítását hangsúlyozza
a leginkább, így az ismeretek mellett, sőt például a társadalomismeret tantárgy
esetében a puszta ismeretátadás helyett a cselekedtetésen, aktivitáson keresztül
várja el a szemléletformálást, készségek, attitűdök, identitások kialakítását, amelyek birtokában a felnövekvő egyén maga is felelősen gondolkodó és aktív, cselekvő polgárrá válik. A gondolat nem új, hiszen az aktív állampolgárrá nevelés
igénye, az aktív állampolgárság oktatásának módszertani lehetőségei évtizedek óta
foglalkoztatják a nemzetközi és hazai szakértőket.5

1. Az aktív állampolgárság mint komplex pedagógiai
koncepció
A társadalomtudományi felmérések adatai szerint nagyjából a kilencvenes
évektől kezdve figyelhető meg nyugat-európai országokban az állampolgárok fokozatos eltávolodása a civil és politikai intézményektől. A közéleti kérdésekkel
szemben növekvő közömbösségből egyfajta kiábrándultságra, csalódottságra, illetve – és előbbiekkel összefüggésben – a demokráciával szembeni indirekt kritika megfogalmazására is lehet következtetni.6 A jelenség hátterében – a kutatások
eredményei alapján – az a vélemény húzódik meg, miszerint az állampolgárok
nem bíznak abban, hogy a politikai életben való részvételükkel, például szavazatuk leadásával képesek lennének az események befolyásolására. Vagyis nem érzik,
hogy a demokratikus rendszernek ők is a részesei, véleményformáló, döntéshozó
aktorai lennének.7 Ez a helyzet nyilvánvalóan a demokrácia egyfajta deficitjére
utalhat. David Kerr kutatásai Nagy-Britanniát említik példaként, ahol a szavazati
hajlandóság csökkenő tendenciát mutat, a politikai klubok, civil szervezetek taglétszáma folyamatosan csökken, az önkéntesek toborzása pedig egyre nagyobb
nehézségekbe ütközik.8 A polgári aktivitás visszaesése viszont hozzájárul a demokratikus intézmények problémakezelő képességének gyengüléséhez.9 Ehhez
társul a politikai és közéleti tudatosság csökkenése, amely a politikai populizmus
erősödéséhez és részben ezáltal, átmenetileg, a szavazópolgárok mozgósíthatóságának növekedéséhez vezethet.
5
6
7
8

9

Vö. Kavecsánszki 2014: 45.
Vö. Kerr 2008: 19. Részletesen lásd: Guszmann 2011: 111–122.
A magyar viszonyokról lásd Szabó–Falus 2005: 101–115.
Kerr 2008: 19. Vö. az ún. eurobarométer vizsgálatokkal, amelyek a fiatalok állampolgári tudatosságával kapcsolatban fogalmaztak meg hasonló eredményeket. A vizsgálatok eredményeit
összegzi Gáti 2010: 22–26.
Lásd erről Halász 2005.
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A nemzetközi helyzetnél is valamivel rosszabb képet mutat hazánk. Az Aktív
Állampolgárság Alapítvány magyarországi fiatalok körében végzett kutatásai azt
bizonyították be, hogy a fiatalok hozzáállása a politikai kérdésekhez egyértelműen
negatív, vagy jobb esetben közömbös. Emellett a rendszerváltás után felnövő generációk igen erős paternalista szemlélettel és fogyasztói értékrenddel rendelkeznek, ugyanakkor a közösségi szolidaritás szintje igen alacsonynak bizonyul az esetükben. Összességében a magyar fiatalok döntő többsége nem érzi feladatának,
kötelességének, hogy politikai-közéleti kérdésekkel foglalkozzon vagy, hogy véleményt formáljon.10 Mindennek következtében a magyar társadalom önreflexiója
a demokratikus működés kisebb-nagyobb hiányosságaival szemben különösen
gyengének bizonyul.11
A kialakult helyzet, a demokratizmus társadalmi hitelvesztése miatt az Európai Unió megoldási javaslatok kidolgozását tűzte ki célul. A Közösség így egyre
nagyobb érdeklődést mutat az aktív állampolgárság gondolata, illetve az erre való
ránevelés módszertani megoldásai iránt.12
Az aktív állampolgárság koncepciója nem eltörli, hanem új szegmensekkel
egészíti ki az állampolgárság fogalmát, amikor azt nem pusztán jogi státuszként,
hanem cselekvésre késztető lehetőségként képzeli el. A demokrácia megújítása és
a fent említett deficitek kezelése ugyanis – e felfogás szerint – akkor valósítható
meg, ha a politikát a napi gyakorlat részévé tesszük, és helyreállítjuk a kollektív
fellépés erejébe vetett bizalmat. Ha meg akarjuk újítani a civil társadalmat, akkor
ahhoz nagyon sok aktív állampolgárra van szükség. Az egyént ismét érdekelté kell
tenni a közösségi létben, a közösséget pedig a politikai életben való részvételben.13 Ez viszont csak célzott ismeretek és képességek birtokában lehet hatékony.
Az aktív állampolgárság gondolatának kialakulásában jelentős szerepet játszik
a nemzetközi integráció és a globalizáció társadalmi hatásainak felismerése. Ezek
következtében ugyanis az állampolgárság fogalmának koherens értelmezése (mint
jogok, kötelességek, identitások, stb.) igen megnehezül, hiszen egyrészről az állampolgárság elválik a nemzet, sőt az állam fogalmától is, másrészt az állampolgárságokhoz kötődő politikai részvétel átnyúlhat az államhatárokon is (például az
európai uniós állampolgárság esetében).14
Mielőtt tovább mennénk, itt mindenképpen ki kell emelnem egy olyan tendenciát, amelyet a fentebb hivatkozott kutatások talán nem kellő mértékben
10
11
12
13
14
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Az Iskola és demokrácia c. kutatást, valamit az Ifjúság c. kutatást bemutatja és az eredményeket
értelmezi Gáti 2010: 22–55. Vö. Farkas 2009: 274–280.
Kende (szerk.) 2008: 6.
Vö. Szántó 2013: 99–103.
Kerr 2008: 10–20. Lásd még: Guszmann 2011: 112–116.
Az állampolgárság fogalmának változásairól lásd Gáti 2010: 7.

vesznek figyelembe. Ez pedig a hálózati társadalom kialakulása, amely annak esélyét rejti magában, hogy az állampolgárok valójában nem fordulnak el a közélettől, hanem csak annak megélési módja alakul át online formává. Kérdés, hogy ez
mennyire jelenti a helyi közösséges felszámolódását, hiszen a hálózati társadalommal a kapcsolódások jóval szélesebb, akár globális köre is megvalósulhat.15
Az aktív állampolgárság a passzivitásra (pl. attitűdök, identitások) koncentráló
felfogással szemben a cselekvéssel kapcsolatos dimenziókat emeli ki, mint a civil
társadalomban való részvételt, a közösségi és a politikai életben való aktív szerepvállalást, az emberi jogok, a demokrácia tiszteletét, a kulturális relativizmus
gyakorlati megvalósítását.
A fentiek alapján könnyen belátható, hogy az aktív állampolgárság olyan magatartásformát követel az egyén részéről, amely a személyiség- és gondolkodásstruktúra bizonyos fokú megváltoztatását igényelni. Ebből következően az imént
bemutatott aktív állampolgári attitűd kizárólag nevelés útján alakítható ki. Minthogy az egész gondolatrendszer megjelenésének oka a globálisan jelentkező demokrácia-válság, azzal, hogy a megoldást az oktatási-nevelési rendszertől várják,
óriási felelősséget rónak a közoktatásra-köznevelésre.
Az aktív állampolgárságra nevelésnek nyilvánvalóan a köznevelésben kell
megvalósulnia és mivel mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni ezt a tudást,
a köznevelési rendszer egészét át kell hatnia.16 Ahogy korábban már említettem,
az Európai Unió egyre nagyobb érdeklődést mutat az állampolgárságra nevelés
koncepciója iránt.17 Az Európai Bizottság a Lisszaboni Stratégiában megnevezte
az oktatásban kulcsfontosságúnak tartott kompetenciákat és ezek között az aktív
állampolgárság is megtalálható. A magyar oktatásirányítás viszonylag hamar igazodott a nemzetközi trendhez és a hazai kompetencia-alapú oktatásban is megfogalmazták a szociális és állampolgári kompetenciák erősítésének szükségességét.18
„A szociális kompetenciák olyan tudástartalmak, képességek és attitűdök összessége, melyek a
közösségbeli élethez, léthez kötődnek, ahhoz, ahogyan a többi emberhez viszonyulunk. Az állampolgári kompetenciák társadalmi létünk egy mesterségesen konstruált dimenziójához – jogilag defi15
16
17

18

Az elektronikus demokrácia elméletét lásd Ugrin–Varga 2007: 219–250.
Szabó–Falus 2005: 110–113.
Ma Európában a minőségi oktatás kritériumrendszerébe beépült a demokráciára nevelés
szükségessége, amely olyan tudástartalmakat, készségeket és értékeket fejleszt, amelyek alkalmassá teszik a fiatalokat a bonyolult világban való eligazodásra, valamint a közösségi életben és
a munkában való sikeres részvételre. Lásd részletesen: Kende (szerk.) 2008: 6.
Ennek szükségessége Magyarországon nem elsősorban az aktív állampolgárságra nevelés célja
miatt vált egyértelművé, hanem inkább a fiatal generációk intoleráns, rendkívül zárt, kisebbségekkel szembeni elutasító magatartása miatt. Ez hasonló szemléletváltást tett szükségessé,
mint amilyet az aktív állampolgárság gondolata is megkövetel. Vö. Gombos–Kiss 1998: 9; Erős
1998: 51. Vö. Csákó 2009: 156–159.
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niált létezési formájához, az államhoz (az EU-hoz) – kötődő tudástartalmak, képességek és attitűdök összessége, amik felkészítik, motiválttá teszik az egyént a közügyekben való részvételre, a
társadalmi és politikai koncepciókra és struktúrákra vonatkozó tudástartalom elsajátítására és az
aktív és demokratikus részvétel iránti elköteleződésre.”19

2007 óta a Nemzeti alaptanterv külön kompetenciaterületként jelöli meg az aktív
állampolgárságra nevelést.20 A szociális és állampolgári kompetenciák együttesen
merítik ki az aktív állampolgárság fogalmát. A szociális kompetenciák olyan tudások, képességek és attitűdök, melyek a társas léthez kötődnek, ahhoz, ahogy más
emberekhez viszonyulunk. Az állampolgári kompetenciák pedig a különböző szintű közösségekhez (iskola, helyi közösség, nemzet, Európai Unió) kötődő tudások,
képességek és attitűdök összességét jelentik, amelyek felvértezik az egyént a társadalmi és politikai koncepciókról és struktúrákról való tudásra, a közügyekben való
részvételre, és az aktív és demokratikus részvétel iránti elköteleződésre.21 David
Kerr nyomán a komponensek az alábbi módon csoportosíthatóak: 22
Tudás
Készségek

Attitűdök
Értékek
Identitások

emberi jogok és felelősségek, politikai ismeretek, történelem,
kulturális örökség, alapvető jogi ismeretek, társadalmi viszonyok
interkulturális kompetencia, konfliktuskezelés, tájékozottságon alapuló döntéshozatal, kreativitás, kritikai gondolkodás, vitakészség,
problémamegoldó képesség, együttműködési készség, kockázat felismerés
politikai bizalom, politikai érdeklődés, kulturális megértés, más kultúrák tisztelete, véleménykülönbségre való nyitottság, társadalom és
politika befolyásolására való igény
emberi jogok, demokrácia, tolerancia, nemek közötti egyenlőség,
fenntartható környezet, béke és erőszakmentesség, igazságosság és
méltányosság, az aktív állampolgári részvétel elismerése
személyes, közösségi, nemzeti, globális

Látható tehát, hogy egyrészről tartalom-tudás, másrészről cselekvés-tudás elsajátítása szükségeltetik – egyrészről tehát kognitív (ismeretek + képességek),
másrészről affektív (attitűdök + vélemények) jellegű –, amely eltérő pedagógiai
módszertant igényel.
19
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Kende (szerk.) 2008: 38.
„Fontos az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a nemek közti egyenlőséggel, a megkülönböztetésmentességgel, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető koncepciók ismerete… A pozitív attitűdök
az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az egyenlőség és a demokrácia tiszteletét, a vallási és
etnikai csoportok kulturális sokszínűségének megértését.” – Nemzeti alaptanterv korábbi változata:
2003: III. rész: Az iskolai nevelés oktatás alapvető céljai
Kende (szerk.) 2008: 11.
Kerr 2008: 23.

Hogyan valósíthatják meg a köznevelési intézmények ezt a feladatot, miként
lehetséges állampolgári tudatosságra neveli a diákokat?
A társas érintkezés és az állampolgári szerep gyökerei a családban vannak,
majd ez a szerep az egyre szélesedő környezetben (iskola, egyéb kortárs és munkahelyi csoportok) formálódik tovább.23 Az állampolgári oktatás tehát egyértelműen az iskola feladata, a nemzetközi és hazai kutatások pedig azt is igazolják,
hogy ez nem csak a szülők, hanem sokszor a diákok részéről is igényként jelentkezik.24
Az aktív állampolgárságra nevelés gyakorlati megvalósulásával kapcsolatban
az első fontos kérdés, ami felmerülhet, hogy önálló vagy integrált tantárgyként
kell-e megjelennie a köznevelésben. Ez a pedagógiai gyakorlat módszertanát is
meghatározza. Nyilvánvaló, hogy önálló tantárgyként a tudástartalom nagyobb
hangsúlyt kap, ugyanakkor az aktív állampolgárrá nevelés kompetenciái több tantárgy keretein belül is fejleszthetőek. Emiatt a tananyagszervezésben inkább a
műveltségi területek irányába kell elmozdulni. Ezen kívül figyelembe kell vennünk azt is, hogy az aktív állampolgársághoz kapcsolódó – fentebb részletesen
bemutatott – készségek, attitűdök, kompetenciák elsődlegesen tapasztalati úton
és tevékenységek során sajátíthatók el a diákok részvételére építő aktív és kooperatív eszközökkel. A frontális módszertan nem vagy csak nagyon kis mértékben
alkalmas a fenti kompetenciák elsajátítására. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy
konkrét és elvont ismeretek átadása is szükséges, amely ha nem frontális osztálymunkában valósul meg, mennyisége okán magasabb óraszámot igényel.
Amennyiben az aktív állampolgárságra nevelés önálló tantárgy keretében valósul meg, nagyobb eséllyel áll fenn a frontális módszertan alkalmazása. Az is igaz
viszont, hogy önálló tantárgyként hamarabb alakulhat ki speciális, csak erre a
tárgyra jellemző módszertana. Ehhez természetesen olyan output követelményekre van szükség, amelyek ezt a folyamatot nem akadályoznák. Itt kézenfekvő
példaként lehet megemlíteni a társadalomismeret tantárgyat25, amely jelenleg választható önálló tantárgyként (érettségi előkészítő), illetve a történelembe (történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek) integrált tantárgyként is jelen van a
magyar köznevelésben, és amely a legközelebb áll az állampolgári nevelés céljaihoz. Ugyanakkor bármennyire is modern és kooperatív módszertannal rendelkezik is ez a tantárgy, a gyakorlati oktatása mégis inkább frontális formában szokott
megvalósulni, mert az érettségi követelmények jórészt lexikális ismereteket és
megoldásokat várnak el. Az aktív állampolgárságra nevelést megvalósító tantárgynak, műveltségterületeknek ezt a hibát nem szabad elkövetniük, hiszen azzal
23
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Gáti 2010: 107.
A kutatásokról lásd Gáti 2010: 107.
Ennek bevezetéséről, nemzetközi előzményeiről lásd Gáti 2010: 111–116.
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éppen annak a célnak a megvalósulása válik lehetetlenné, amely elérésért egyáltalán megszületett ez a koncepció.
Amint láthattuk, az aktív állampolgári szerep számos olyan ismeretet tartalmaz, amelyeket tulajdonképpen nem is lehet tanórai keretek között átadni. Olyan
magatartások, attitűdök ezek – például demokratikus értékek tisztelete, demokratikus részvétel, stb. –, amelyek állandó gyakorlással alakulnak ki és ezt az iskolai
környezetnek elő kellene segítenie (whole school).
„Az aktív állampolgárságra nevelés hitelesen csak demokratikusan és nyitottan szervezett iskolai
életben valósulhat meg, amelyben a pedagógusok aktívan motiválják a gyerekeket a döntésekben való
részvételre és azokat komolyan is veszik. A részvétel ráadásul minden gyerekre ki kell, hogy terjedjen, hogy az aktív állampolgárságra nevelés alapvető esélykiegyenlítő és toleranciára nevelő hatása valóban érvényesüljön. Kiemelkedő a szülőkkel és a helyi közösséggel való kapcsolat kialakítása is.”26

Létre kell hozni az iskolán belül azokat a szervezeteket, amelyek keresztül a diákok próbálgathatják aktív állampolgári szerepeiket. Ilyen lehet a diákparlament
(akár tanácsokkal, bizottságokkal), a diákönkormányzat, az iskolai diákújság. Ehhez az kell, hogy a diákok részvételét a felnőtt csoportok valóban komolyan vegyék. Az állampolgári nevelés sikeressége szempontjából lényeges, hogy ezekben
a mikroközösségekben a diák megérezze, hogy döntéseivel, puszta részvételével
valóban befolyásolni tudja a közösség életét. Ezáltal ő már el fogja hinni, hogy ez
magasabb szinten is működőképes lehet.

2. Az aktív állampolgárság szempontjai a
Nemzeti alaptantervben
A jelenleg hatályos Nemzeti alaptanterv a köznevelés általános feladatairól és
értékeiről szóló szakaszban (I.1.) a következőket rögzíti:
„A nevelési-oktatási folyamatnak és az oktatásnak mindenkor összhangban kell lennie hazánk
Alaptörvényével, a jogállam rendjével, az élet és az emberi méltóság tiszteletének elvével, valamint az
ezzel összefüggő lelkiismereti és vallásszabadsággal, továbbá a Föld, az ember, a természet és a kultúra védelmét szolgáló nemzetközi egyezményekkel. A Nat fontos szerepet szán az egyetemes magyar nemzeti hagyománynak, a nemzeti öntudat fejlesztésének, beleértve a magyarországi nemzetiségekhez tartozók öntudatának ápolását is. Ebből következően a nemzetiségekre vonatkozó tudástartalmak főbb tartalmi jellemzői (illeszkedve a regionális és lokális sajátosságokhoz) a tartalmi
szabályozás különböző szintjein, illetve az iskoláztatás minden szakaszában arányosan meg kell,
hogy jelenjenek. Kiemelten kezeli az ország és tágabb környezete, a Kárpát-medence, különösen a
környező országokban élő magyarság életének megismerését, ugyanakkor fontosnak tartja azokat a
26
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tartalmakat, amelyek Európához tartozásunkat erősítik. A dokumentum figyelmet fordít az egész
világot érintő átfogó kérdésekre, hangsúlyozva a fenntarthatóság iránti közös felelősséget.” 27

Jóllehet az imént hosszabban idézett szakasz a különböző szinten (helyi, nemzeti,
európai, globális) szerveződő közösségekhez való tartozást emeli ki, ennek gyakorlati megvalósulása valójában az aktív állampolgársághoz kötődő képességek,
attitűdök kialakításával lehetséges. Olyan elvárások jelennek meg a dokumentumban, amelyek egyrészről affektív és konatív, másrészről viszont kifejezetten
kognitív fejlesztést igényelnek a pedagógusok részéről. Erre természetszerűen
csak akkor képesek, ha – az oktatott tantárgytól függetlenül – maguk is rendelkeznek azokkal a kognitív tartalmakkal, egyáltalán a dokumentumban jelzett fogalmak pontos jelentésének, tartalmának ismeretével, amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott képességek, ismeretek, tudástartalmak kialakítását lehetővé teszik.
A fejlesztési területek és nevelési célok (I.1.1.) között ismét csak olyan kívánalmak jelennek meg, amelyek a köznevelési rendszer egészét, teljes intézményi
keretét, minden műveltségterületét és összes tantárgyát át kell hatnia, ugyanakkor
egy-egy célterület önálló műveltségterületté, sőt önálló tantárggyá is alakulhat –
ami nem jelenti azt, hogy a megfogalmazott elveknek nem kell érvényesülnie a
többi tantárgy esetében. A tizenkét terület / cél többsége a teljes köznevelési
rendszert átfogó aktív állampolgárság koncepció részbeni érvényesülését is jelentheti: (1.) Az erkölcsi nevelés értékkonfliktusokra, erkölcsi és életvezetési
problémákra segít felkészíteni és „lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő
világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására.”28 (2.) A nemzeti öntudat, hazafias nevelés nemzeti és népi kultúránk értékeinek, hagyományainak megismerését célozza. A hazaszeretet érzésének kialakításával annak beláttatását várja el a diáktól, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. A magyarságtudat kialakítása és erősítése
mellett ugyanakkor az európaiság hangsúlyozása is fontos, Európa történelmének
és kultúrájának megismerése is cél. A felnövekvő generációknak tájékozódniuk
kell az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és
az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról is.29 Az előbbiek mellett
önálló területként jelenik meg az (3.) állampolgárságra, demokráciára nevelés:
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„A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között.
Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az
emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi.”30

A legvilágosabban itt jelennek meg tehát az aktív állampolgári nevelés attribútumai, nagy hangsúlyt fektetve az állampolgári jogok és kötelességek megismerésére, ami azonban – ezt hangsúlyozni kell – a emberi jogok egyetemes rendszerébe
ágyazottan értelmezhető csak igazán. Az elvárt affektív és viselkedési formák –
például kölcsönös elfogadás – is ezeken keresztül értelmezhető, egyúttal így érhető el a szintén elvárt elemzőképesség, kreatív, kritikai gondolkodás és vitakultúra
fejlesztése. Minderre kell ráépülnie az (4.) önismeret és a társas kultúra fejlesztésének, ami ismét csak a kölcsönös elfogadás, illetve az empátia, mások megértésének és tiszteletének kialakítását célozza. Az aktív állampolgárság szempontjából
első ránézésre kevéssé tűnik relevánsnak a (5.) családi életre nevelés, de a családformák, illetve a szexuális kultúra kérdései valójában kapcsolódási pontot jelenthetnek. A (6.) testi és lelki egészségre nevelés fontossága mellett esetünkben a
(7.) felelősségvállalás másokért, önkéntesség fejlesztési területe az érdekes, hiszen
a hátrányos helyzet, illetve a szociális érzékenység kérdéskörével foglalkozik és a
„saját élményű” tanulás előnyben részesítésével tulajdonképpen a pozitív interdependencia kialakítására ösztönöz – legalábbis elvi szinten. A (8.) fenntarthatóság és környezettudatosság az aktív állampolgárság globális környezeti szintjén
köszön vissza, míg a (9.) pályaorientáció a munka világáról, áttételesen a gazdasági aktivitás és munkaerőpiac kérdésköréről nyújthat átfogó képet. Ehhez társul a
(10.) gazdasági és pénzügyi nevelés, melynek része a nemzet- és világgazdasági
folyamatok megismerése, a pénz- és bankrendszer működésének átlátása, a fogyasztói jogok alkalmazás-szintű elsajátítása. A (11.) médiatudatosságra nevelés
során „cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak,”31
és ezáltal is mélyítsék a demokrácia részvételi kultúrájával kapcsolatos készségeiket, képességeiket. Mindezeket végül a (12.) tanulás tanítása kapcsolja össze, áthatva a tanulási-tanítási folyamat egészét, felkészítve a fiatalokat az élethosszig
tartó tanulás hatékony megvalósítására.
Mint említettük, a tizenkét célterület a teljes köznevelési intézményrendszert,
valamennyi tanórai és tanórán kívüli oktatási-nevelési folyamatot átható elveket
fogalmaz meg, ugyanakkor legintenzívebben az ember és társadalom műveltség-
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terület tantárgyaiban, ezen belül is különösen a társadalomismeret tantárgyban jelenik meg.

3. Az aktív állampolgárság mint kulcskompetencia
Az Európai Unió a tudásalapú társadalom sajátosságait figyelembe véve a Liszszaboni Stratégia megalkotása során az oktatás fejlesztése érdekében kulcskompetenciákat határozott meg, amelyek olyan ismereteket, készségeket, képességeket és
attitűdöket foglalnak magukba, amelyek birtokában az Európai Unió polgárai a
gyorsan változó világ alkalmazkodni és cselekedni képes szereplőivé válnak.
A kulcskompetenciák több műveltségterülethez is kötődhetnek, illetve egymással
összekapcsolódva alkothatnak olyan hálózatot, amely az egész köznevelési rendszert áthatja.32 Az anyanyelvi, idegen nyelvi és matematikai kompetenciák meghatározása után a NAT a természettudományos és technikai kompetencia esetében a
fenntartható fejlődéssel és a természettel összhangban álló társadalom kialakításának igényével már olyan elvárásokat is megfogalmaz, amelyek jelentős súllyal jelennek meg a társadalomismeret, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, illetve a hon- és népismeret tantárgyak tematikájában.33 A szociális és állampolgári
kompetencia elsődleges célja a személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott
ismeretek, készségek, képességek, attitűdök kialakítása és fejlesztése:
SZOCIÁLIS ÉS ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIA (ISMERETEK, KÉPESSÉGEK,
KÉSZSÉGEK, ATTITŰDÖK)
ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIÁK
SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK
1. Demokrácia, állampolgárság fogalma, ál- Fizikai és mentális egészségre vonatkozó
lampolgári jogok (EU Alapjogi Chartája és ismeretek
nemzetközi nyilatkozatok, valamint a különböző szintű helyi gyakorlatok alapján)
2. Aktuális események és tendenciák isme- Normatudat és általánosan elfogadott marete
gatartási szabályok ismerete és alkalmazása
3. A nemzeti, európai és világtörténelem Egyénnel és csoporttal kapcsolatos alapfofőbb eseményeinek, tendenciáinak ismere- galmak ismerete
te
4. Társadalmi és politikai mozgalmak célja- munkaszervezettel kapcsolatos fogalmak
inak, értékeinek, törekvéseinek ismerete
ismerete
5. Az európai integráció és az Európai nemek közötti egyenlőséggel és megkülön32
33
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Unió struktúráinak, céljainak, értékeinek,
törekvéseinek ismerete

böztetés-mentességgel kapcsolatos fogalmak ismerete

6. Az európai sokféleség és a kulturális
azonosságtudat fontosságának tudatosítása
7. Hatékony együttműködés a közügyekben
8. Helyi és tágabb közösségeket érintő
problémák iránti érdeklődés, ezek megoldása során tanúsított szolidaritás;
9. A közösségi tevékenységek és döntések
– helyi, nemzeti, európai szinten – kritikus
és kreatív elemzése

társadalommal és kultúrával kapcsolatos
alapfogalmak ismerete
Tájékozódás az európai társadalmak kulturális és társadalmi-gazdasági viszonyaiban
A nemzeti és európai identitás kapcsolatának megértése

10. Döntéshozatali folyamatokban való
részvétel képessége
11. Attitűd: Emberi jogok teljes körű tisztelete: egyenlőség, demokrácia, vallási és
etnikai sokszínűség tiszteletben tartása
12. Attitűd: Településhez, országhoz,
nemzethez, Európai Unióhoz, Európához
való tartozás tudata
13. Attitűd: Felelősségérzetet és közösségi
összetartozást megalapozó közös értékek,
demokratikus elvek elfogadása és tiszteletben tartása, ennek kinyilvánítása
14. Attitűd: Részvétel iránti nyitottság a
demokratikus döntéshozatal valamennyi
szintjén
15. Alkotó részvétel az állampolgári tevékenységek terén, a társadalmi sokféleség és
a kohézió elismerésében, a fenntarthatóság
támogatásában, mások értékeinek, magánéletének tiszteletében
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Hatékony kommunikáció sokféle helyzetben, amely figyelembe veszi és megérti a
különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, empátiával fordul feléjük
Attitűdök: együttműködés, magabiztosság,
integritás
Attitűd: A társadalmi-gazdasági fejlődés
iránti érdeklődés
Az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődés
Személyes ítéletek leküzdése és törekvés a
kompromisszumra
Stressz és frusztráció megfelelő kezelése
Változások iránti fogékonyság34

Készült a Nemzeti alaptanterv. Melléklet a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelethez. MAGYAR
KÖZLÖNY 2012. évi 66. szám. 10656 old. alapján

4. Az ember és társadalom műveltségterület és tantárgyai
A Nemzeti alaptanterv céljai szerint a
„az Ember és társadalom műveltségi terület megismertet a társadalmi együttélés történetével, alapelveivel és főbb intézményeivel; betekintést nyújt a civilizáció folyamatába, a kultúra életébe.” 35

A műveltségterület kiemelt fejlesztési területeiként a történelmet, erkölcstant, etikát, hon- és népismeretet, társadalmi, állampolgári és gazdasági ismereteket, valamint a filozófiát jelöli meg.
„Együttesen hangsúlyos szerepet töltenek be a köznevelési feladatok sikeres megvalósításában, hiszen jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanulók a haza felelős, hasznos polgáraivá
váljanak; reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyenek szert; képessé váljanak az
önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre; megismerjék és megértsék a természeti, társadalmi, valamint kulturális jelenségeket, folyamatokat.”36

A műveltségterület általános fejlesztési feladatai – a kulcskompetenciák figyelembe vételével – az alábbi területeket érinti:
‒ a személyiségi és emberi jogok tisztelete, az erkölcsi értékekre nevelés;
‒ a nemzettudat és állampolgári ismeretek kialakítása, tudatosítása, fejlesztése;
‒ a társadalmi igazságosság, méltányosság és szolidaritás értékeinek tudatosítása;
‒ a társadalmi, gazdasági problémák iránti érzékenység megteremtése;
‒ a környezetért és fenntarthatóságért érzett felelősség kialakítása;
‒ más kultúrák megismerése és elfogadása, különös tekintettel a Kárpátmedencében együtt élő népekére, vallásokra;
‒ a demokratikus intézményrendszer működésének megértése;
‒ az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és
készségek fejlesztése;
‒ a társadalomtudományi szemlélet és gondolkodás kialakítása, az ilyen természetű problémák vizsgálatához és elemzéséhez szükséges készségek kialakítása
és fejlesztése.37
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Ezeknek a fejlesztési feladatoknak a műveltségterület valamennyi ismeretkörében – függetlenül attól, hogy azok pontosan milyen tantárgyak formájában öltenek testet – meg kell jelenniük.
(1.) Minthogy a műveltségterület állandó, a köznevelés általános- és középfokú szintjén jelen lévő tantárgya a történelem, így a fejlesztési feladatok elvégzése
érdekében a műveltségterület céljainak teljes egészében át kell hatniuk e tantárgy
oktatásának pedagógiai szellemiségét.
(2.) Általános iskolában a műveltségterület ismereteinek hatványozottabb oktatását a hon- és népismeret, míg középfokon a társadalmi és állampolgári ismeretek teszik hatékonyabbá. A hon- és népismeret tantárgyi tematikájának középpontjában a nemzeti és nemzetiségi kultúra, a néphagyomány megismerése áll.
Ezáltal cél a család, otthon, lakóhely, szülőföld tiszteletének megalapozása, valamint egyéni, családi, közösségi, nemzeti, nemzetiségi identitás- és történeti tudat
kialakítása.38
„Tudatosítja a tanulókban, hogy saját hagyományaik, nemzeti értékeik megismerése, elsajátítása révén nyitottá válhatnak a velünk élő nemzetiségek, vallási közösségek, a szomszéd és a rokon népek,
valamint a világ többi népének kultúrája, az egyetemes értékek iránt is.” 39

(3.) A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek az iskolák többségében
integrált tartalomként – történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi néven – jelenik meg, előfordul modultantárgyként is (18 óra/év), néhány
köznevelési intézmény helyi tanterve azonban lehetővé teszi az önálló tantárgyként – 11-12. évfolyamon választható érettségi előkészítőként – való megjelenését is, társadalomismeret néven, hiszen a tárgy önálló érettségi tantárgyként is létezik. A társadalomismeret tantárgy rendkívül komplex, interdiszciplináris ismereteket biztosít, ezért megjelenési formája is igen változatos, önálló tantárgyként
azonban nem sikerült meghonosodnia a köznevelési rendszerben.40 A szakiskolák, szakgimnáziumok, szakközépiskolák és a Köznevelési Hídprogram speciális
kerettantervi és tantárgyi szabályozása lehetővé teszi, hogy például a szakközépiskolában komplex társadalomismeret tantárgyat oktassanak, amely magába sűríti
a társadalmi, állampolgári, gazdasági tematikák mellett a hagyományos történelem
tantárgy tematikáit is. E megoldás azonban nagyon távol kerül a társadalomismeret tantárgy eredeti céljaitól, így e helyen nem ismertetjük részletesen.
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Az ismeretkör
„célja, hogy a különböző társadalomtudományok (szociológia, szociálpszichológia, politológia, jogtudomány, közgazdaság-tudomány stb.) nézőpontjából mutasson be jelenségeket, problémákat, és segítse a tanulókat ezek értelmezésében, következtetések megfogalmazásában. A tartalmak feldolgozása
olyan személyes tapasztalatra építő készségfejlesztő módszerek alkalmazását teszi szükségessé, amelyek megalapozzák és fejlesztik a diákok szociális, erkölcsi és jogi érzékét, valamint erősíthetik
problémamegoldó gondolkodásukat.”41

Hozzá kell tennünk azonban, hogy az önálló tantárgyi lét is interdiszciplináris
szemléletet igényel és nem lehet ragaszkodni a sajnálatosan még mindig igen népszerű „egy tudomány, egy tantárgy” elvére.42
A műveltségterület által megkívánt ismeretek, készségek, képességek és attitűdök hatékony oktatásának megszervezése komoly előretekintést igényel a köznevelési rendszer intézményvezetői és pedagógusai részéről. A kialakítandó kompetenciák tantárgyak közötti, sőt tantárgyak feletti jellege ugyanis mind a pontos
ismerettartalmak, mind a készségek, képességek, attitűdök fejlesztése tekintetében megköveteli a köznevelés szereplőinek helyi, intézményi szintű együttműködését, a munka közös megszervezését, sőt az érintett pedagógusok folyamatos
önfejlesztését, továbbképzését is. Eltekintve a köznevelési rendszer szintjétől, a
továbbiakban a műveltségterület ismeretköreinek egy lehetséges szaktudományos
csoportosítási módját ismerhetjük meg, amelynek mentén az iskolatípusnak, helyi
tantervnek és tantárgynak megfelelően fűzhetők fel a tudástartalmak és a kialakítandó kompetenciák.

5. A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek kiemelt
fejlesztési terület közműveltségi tartalmainak tantárgyi
koncentrációs lehetőségei
A kiemelt fejlesztési terület ismeretköreinek koncentrációs lehetőségeit az 5-8.
évfolyam, illetve a 9-12. évfolyam történelem kerettanterve, az általános iskolai
hon- és népismeret kerettanterve, illetve a gimnáziumi választható társadalomismeret érettségi előkészítő kerettanterve alapján vizsgáljuk meg.
Ahogyan a korábban többször is utaltunk rá, a gimnáziumok 11-12. évfolyamának szabadon választható tantárgyai között jelenik meg a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tantárgy (röviden társadalomismeret). Ez az a tan41
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tárgy, amely a legkomplexebb módon közvetíti egyrészről a társadalomtudományi
szemléletet és ismereteket – méghozzá interdiszciplináris jelleggel, másrészt a legsikeresebben koncentrálja a műveltségterület társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek kiemelt fejlesztési terület céljait és tematikáit. Ezért e tantárgy tematikai egységeinek bemutatásakor vázoljuk azt az ismeretanyagok, amelyből válogatva a tanárjelöltek, illetve a gyakorló pedagógusok tervezhetik más tantárgyak
azonos ismeretköreinek és tematikai egységeinek oktatását.
5.1. TÁRSADALMI SZABÁLYOK
NAT

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET
TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI

ISMERETEK KIEMELT FEJLESZTÉSI

TERÜLET

KERETTANTERV
(TEMATIKAI
EGYSÉG)
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Ismeretkör: Társadalmi szabályok (5-8. évf.) / Társadalomismeret (9-12.
évf.)
5-8. ÉVFOLYAM
9-12. ÉVFOLYAM
‒ Szokás, hagyomány, erkölcs, ‒ Családformák a mai világban
jog
‒ Kortárs csoport és ifjúsági szubkultúrák
‒ Az emberi alapjogok, esély- ‒ Helyi társadalom, civil társadalom, önegyenlőség
kéntesség
‒ A gyermekek jogai, diákjogok
‒ Hátrányos társadalmi helyzetek, társa‒ Hivatalos ügyeink, ügyintézés
dalmi felelősségvállalás, szolidaritás
HON- ÉS NÉPIS- TÖRTÉNETÖRTÉNELEM TÁRSADALOMISMERET
MERET

LEM

(1.) Az én világom I.
(2.) Az én világom II.
(3.) Hagyományos és népi
(vallási) ünnepeink eredete és
szokásrendje.
Jeles napok, ünnepi szokások a
paraszti
élet
rendjében. Társas munkák, közösségi alkalmak
(4.) Magyarok a
történelmi és a
mai Magyarország területén.
Néprajzi tájak,
tájegységek és
etnikai csoportok hon- és népismereti, néprajzi

(1.)
Társadalmi szabályok

(1.) Társadalmi ismeretek

(1.) Egyén és közösség
(2.) Társadalmi viszonyok

jellemzői
a
Kárpátmedencében és
Moldvában. A
hazánkban élő
nemzetiségek
A műveltségterület kiemelt fejlesztési területei közül kapcsolódik:
Történelem
Erkölcstan
Etika (9-12. o.)
Hon- és nép(5-8. o.)
ismeret
(1.) Magyarország a (1.) Az embe- (1.) Az erkölcsi (1.) Az én viláXVI-XVIII. század- ri természet
gondolkodás
gom
ban
(2.) Erkölcsi alapjai
(2.) Öröksé(2.) Hazánk és a személyiség
(2.) Törvény és günk, hagyonagyvilág a XX. szá- (3.)
Társas lelkiismeret
mányaink
zad első felében
kapcsolatok
(3.) A kapcsola(3.) Hazánk és a (4.) Az embe- tok világa
nagyvilág a XX. szá- ri társadalom
(3.) Korunk erzad második felében
(5.) A vallás kölcsi kihívásai
(4.) A globalizálódó világa
világ és Magyaror- (6.) A kereszszág.
ténység
és
Európa

Filozófia
(1.) Logika
(2.) Ismeretelmélet
(3.) A létre vonatkozó kérdések
(4.) Etika, erkölcsfilozófia
(5.) Tudományfilozófia
(6.) Vallásfilozófia
(7.) Politikai filozófia

Ahogyan a fenti összehasonlító táblázatból is kiderül, a társadalmi szabályok /
társadalomismeret ismeretkör az általános iskolában főképp a szokás, hagyomány, erkölcs és jog kérdésköreit járja körül, miközben érinti az alapvető jogok
rendszerét is. Középiskolában a hangsúly a társadalom szerveződési szintjeire
esik, így a családra, a szubkultúrákra, a civil társadalomra és az ezek közötti kapcsolatokra. A Nemzeti alaptanterv általános megfogalmazása miatt az ismeretkör
témái keverednek az állampolgári ismeretekével, ugyanakkor a probléma a tantárgyi kerettantervek és még inkább a helyi tantervek és tematikus tervek szintjén jól
kezelhető.
Az általános iskolai hon-és népismeret tantárgy keretében több tematikai egységet is érint az ismeretkör. Az (1.) én világom I. a családhoz és a szűkebb értelemben vett lokális közösséghez tartozás érzésének kialakítását célozza. Ennek
keretében válik feladattá a család szerkezetének és a rokonsági rendszereknek a
megismerése. Az (2.) én világom II. tematikai egységből a helyi társadalom tagoltságára és a helyi közösség sokszínűségére (nemzetiségi és etnikai viszonyok,
felekezeti jellemzők, korfa, foglalkozási és vagyoni differenciálódás) vonatkozó
témák tartoznak ide. A tematikai egység felöleli a helytörténet és a helyi nevezetességek, helyi néphagyományok ismeretelemeit is. Témakörei alapján ide tartozik
a (3.) Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink eredete és szokásrendje. Jeles napok, ünnepi
szokások a paraszti élet rendjében. Társas munkák, közösségi alkalmak c. tematikai egység is. A jeles napi, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó népszokások, valamint a társas munkák (pl. szüret, kukoricafosztás) és más közösségi
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alkalmak (pl. vásár, búcsú) hagyományainak ismertetése az általános iskolai honés népismeret tantárgy keretében klasszikus néprajzi ismereteket közvetít, ugyanakkor a középiskolai társadalomismeret (társadalmi, állampolgári és gazdasági
ismeretek tantárgy) esetében, eltávolodva a magyar néphagyománytól, a civilizációs ismeretek és a kulturális relativizmus esetpéldái során is sikeresen alkalmazhatók. A (4.) Magyarok a történelmi és a mai Magyarország területén, illetve a
hazánkban élő nemzetiségek tematikai egység egyrészt a néprajzi tájak, illetve
néprajzi, etnikai csoportok néprajzi és történeti hagyományaival, másrészt a
hazánkban élő nemzetiségek történetével és kultúrájával ismertet meg. Uttóbbi a
18. századi migráció formáitól kezdve szerves részét képezi a középiskolai történelem kerettantervnek is, a középiskolai társadalomsimeret tantárgy pedig
önálló témakört szentel a nemzetiségi és etnikai viszonyok taglalásának Magyarországon. Kétségtelen, hogy míg általános iskolában e témakörök tevékenységközpontú elsajáttíttatása kívánatos, középiskolában a kognitív és affektív célok
kerülnek előtérbe.
Az általános iskolai történelem kerettanterv 8. évfolyamán szintén megjelenik
a társadalmi szabályok tematikai egység – ugyanakkor a hat évfolyamos gimnáziumi képzés 8. évfolyamán ez elmarad és csak a 12. tanévben jelenik meg. Az
általános iskolákra vonatkozó kerettanterv a társadalmi szabályok teamtikai
egység lényegi fontossága mellett érvel:
„14 éves kortól felgyorsul a szocializáció. Egyre fontosabbá válik az állampolgári jogok és kötelességek ismerete, valamint tudatos gyakorlása, a gazdaság működésének átlátása, a vállalkozói szemlélet kialakulása, valamint a bonyolult társadalmi viszonyok reális értelmezése. A fiatalok egyre aktívabb önálló fogyasztókká válnak, ezért fontos, hogy e téren is a tudatosság jellemezze döntéseiket.
A tantervben szereplő jelenismereti témakörök elő kívánják segíteni a fiatalok társadalmi beilleszkedését, egyéni érvényesülésülését és közösségi felelősségvállalását. Elsősorban azon képességek megerősödését kívánják támogatni, amelyek birtokában a tanulók el tudnak igazodni számukra ismeretlen helyzetekben, megoldásokat tudnak keresni azokra a problémákra, amelyekkel szembesülnek, képesek a lehetőségeik mérlegelésére, dönteni tudnak, valamint az általános emberi és polgári
normáknak megfelelő módon viselkednek.”43

Mindennek jegyében jelennek meg a szokás, hagyomány, illem és erkölcs témái, a
jogi szabályozás ismérvei, a jogok és kötelességek rendszere, az alapvető emberi
jogok, illetve a társadalmi egyenlőtlenségek és diszkrimináció, előítélet, kirekesztés, gyűlöletkeltés témái.
A gimnáziumi 12. év történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy
kerettantervében szerepel egy Társadalmi ismeretek című tematikai egység.44 Ez
az első azon új tematikai egységek közül, amely az elmúlt években jelent meg a
43
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megújult, integrált történelem tantárgy kerettantervében, nem kis nehézséget
okozva a történelem szakos pedagógusoknak – lévén a témakörök oktatására a
történelem egyetemi szakok nem készítettek fel. A társadalmi ismeretek című tematikai egység főbb témái:
‒ a családformák a mai világban (elvileg nem csak az európai keresztény kultúrkörre vonatkozóan), az ifjúsági szubkultúrák megismerése;
‒ a helyi társadalom, civil társadalom és az önkéntesség;
‒ Nemzet és nemzetiség. Kulturális és etnikai kisebbségek és nemzetiségek
Magyarországon;
‒ Esélyegyenlőtlenség, hátrányos társadalmi helyzet. Társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás;
‒ A nagy ellátórendszerek megismerése: társadalombiztosítás, egészségügy,
oktatás.
Látható, hogy a kerettantervben ajánlott négy tanítási órát jócskán túlfeszíti a
tematika, még akkor is, ha egy-egy eleme korábbi tematikáknál is tárgyalásra kerül
– például az etnikai viszonyok és fogalmak a 18. századi Magyarországnál vagy a
társadalombiztosítás a polgári államok jellemzőinél.
A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek kerettanterv Egyén és közösség, illetve Társadalmi viszonyok című tematikai egysége illeszkedik a kiemelt
fejlesztési terület ezen ismeretköréhez.45 Minthogy célunk a tanárjelöltek, illetve a
gyakorló pedagógusok ismeretbázisának bővítése, illetve olyan ismeretanyag
nyújtása, amely a műveltségterület több tantárgya esetében is hasznosítható, az
alábbiakban a kerettantervi lehetőségeket figyelembe véve a legtágabban értelmezve kezeljük az ismeretanyagot.
Az Egyén és közösség tematikai egység a tantárgy legszélesebb ismereteket
közvetítő egységei közé tartozik. Tematikáját az alábbiak szerint célszerű megtervezni:
1. Az ember biológiai és társadalmi meghatározottsága: A középiskolás diákok nagy valószínűség szerint ekkor szembesülnek először az ember társadalmi definíciójának sokrétűségével. A szociológiai definiálás érdekében
hasznos az evolúciós ismeretek átismétlése, illetve a biogenezis különböző
elméleteinek megismerése. Ezen keresztül kerülünk közelebb az emberi
nagyrasszok és rasszok értelmezéséhez és így alapozzuk meg az előítéletmentességgel kapcsolatos későbbi tanulmányokat.
2. Az emberi társadalmak kialakulása: Az ismeretanyag még egyszer reflektál
az evolúciós ismeretekre, jelen esetben a társadalom kialakulásának lépéseire. Az ösztönszerű funkciók szerint működő hordatársadalomtól indulva
célunk az emberség kulturális gyökereinek feltárása, illetve a kulturális
45
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univerzálék fogalmának megismertetése. Érintjük az emberi kultúrák közötti társadalmi különbségek okait, illetve kitérünk a társadalmi szerződés
fogalmára – visszautalva a történelmi tanulmányokra. Már itt megkezdjük
a kulturális relativizmus fogalmának bevezetését, illetve megismerkedünk
az idegen kultúrákat, népeket vizsgáló néprajztudomány és kulturális antropológia kutatási módszereivel (például résztvevő megfigyelés) és a kultúrák alakulására vonatkozó legfontosabb eredményeikkel.46
3. Társadalmi együttélési szabályok: A társadalmi szerződés korábban ismertetett fogalmából kiindulva cél a társadalmi szabályozás rendszerének
megértetése, a társadalmi szabályok típusainak ismertetése, így a társadalmi
norma, az erkölcs, a hagyomány és szokás jelenségeinek megismertetése.
Hangsúlyozandó a társadalmi normák térben és időben változó jellege. A
kulturális relativizmus jegyében a hagyományok, szokások feldolgozása a
kulturális antropológia tetszőleges esetpéldáin, illetve a magyar néphagyomány kalendáris, illetve emberi élet fordulóihoz kötődő jelenségein keresztül is történhet.47 Ki kell térni a társadalmi kontroll gyakorlatára. Meg kell
világítani az erkölcsi és a jogi szabályok közötti viszonyt, konfliktusterületeként pedig az abortusz, eutanázia és halálbüntetés kérdését célszerű érinteni.48
4. Másság és idegenség – A társadalmi előítéletek és a diszkrimináció: Legfontosabb cél a társadalmi normától való eltérés okainak megérttetése. Itt kerül sor a sztereotípia fogalmának értelmezésére és az előítéletes gondolkodás kialakulásának szociológiai és pszichológiai magyarázatára.49 Hangsúlyozzuk az előítéletes gondolkodás társadalmi és politikai következményeit, illetve a megküzdés lehetőségeit.50 Itt kell sort keríteni a pozitív diszkrimináció jelentőségének felismertetésére és a szemlélet példákon keresztül
történő értő elsajátíttatására.51
5. Kultúrák és közösségek: A témakör a kultúra és civilizáció fogalmának, illetve a közöttük lévő hasonlóságok, különbségek, kapcsolatok megismertetésével kezdődik, folyamatosan utalva a már meglévő történelmi ismeretekre. Az európai civilizációs folyamat esetpéldáin keresztül érthető meg
leginkább a civilizációk működésének dinamizmusa, és a civilizációelmélet
legjelesebb kutatóinak (pl. Toynbee, Spengler, Burckhardt) egy-egy aktuális
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gondolata. A kérdés kapcsán lehet kitérni a kultúrák és civilizációk közötti
konfliktusokra, illetve a kultúrák, civilizációk belső szerkezetére, így a
szubkultúrákra, illetve a multikulturalizmusra. A témakör másik nagy egysége a nemzet és az állam kérdésköre. Jóllehet a fogalmak rendre felbukkannak más tantárgyak esetében is, teljes komplexitásában itt tárgyalható a
kérdés. A nép és nemzet fogalmai közötti különbség megértetésén túl a
francia forradalomtól kezdődő időszakon keresztül érdemes megvilágítani
a nemzeti fejlődés két útját, vagyis az államnemzeti és a kultúrnemzeti
modell kialakulását,52 illetve célszerű már itt bemutatni az állampolgársági
nemzet definícióját. A szükséges történeti példákon keresztül hatásos láttatni az eltérő modellek viszonyát a területén élő kisebbségekhez és így
bemutatni a legjellemzőbb etnopolitikai modelleket.53 Szervezési kérdés,
hogy a Magyarország területén élő etnikai és nemzeti kisebbségeket (nemzetiségeket) e témakörnél, vagy pedig a társadalmi viszonyok tematikai
egység vonatkozó témakörénél tárgyaljuk-e.
6. Emberi jogi tanulmányok: A témakör mélyreható elméleti és gyakorlati ismereteket ad az emberi jogok történetéről, a jelenleg ismert háromgenerációs rendszeréről és működéséről. A diákok megismerkednek az alapvető
emberi jogok intézményes védelmével, az ehhez kapcsolódó nemzetközi
szervezetekkel, civil kezdeményezésekkel és napjaink legjellemzőbb emberi jogi problémáival, vitás területeivel. 54
7. Beilleszkedés a társadalomba – szocializációs és identitás: A témakör sajátos összeolvadása a szociológiai, néprajzi-kulturális antropológiai, történeti, illetve pszichológiai ismereteknek, ami miatt kiválóan alkalmas a tantárgyközi tartalom kidomborítására. Első lépésként a szocializáció és a
szocializációs közegek tárgyalása célszerű, bemutatva a szocializáció fogalmát, színtereit (családi, iskolai, kortársi. szakmai), illetve ezek jellemzőit.
Leghatásosabban itt lehet érinteni a médiaszocializáció, illetve a
reszocializáció (háborús viszonyok, totális intézmények, stb.) területét. A
család intézményének bemutatásakor a család szociológiai, kulturális antropológiai és jogi definiálást követően – a különböző megközelítések közötti ellentmondások felvillantásával – a család típusainak megismerése
következhet: szerkezet alapján (például nukleáris, mozaik, kiterjesztett,
csonka, többgenerációs, származási); a házastársak száma alapján (monogám, poligám, poliandria, poligínia); a házastárs kiválasztása alapján (felekezeti, nemzeti, nagyrasszbeli, vagyoni, stb. exogámia és endogámia); az új
52
53
54

A kérdés alapos tanulmányozásához lásd Keményfi 2004: 76–86.
Vö. Eriksen 2008: 167–194.
Vö. Mingst 2011: 175–220, 325–337.

51

házaspár lakóhelye szerint (patrilokális, matrilokális, neolokális). A különböző tipizálási lehetőségek számtalan néprajzi és kulturális antropológiai
példa bemutatását, feldolgozását teszi lehetővé. A következő lépés az európai család történetének megismerése az ókori görög és római példáktól a
középkori nemesi és jobbágyi családokon keresztül eljutva az újkori polgári és munkáscsaládok sajátosságaiig. Minden történelmi korszak esetében
célszerű a párválasztás szempontjaira és a nemi szerepekre koncentrálni. A
polgári családmodell kialakulásától kezdve pedig erőteljesebben kell érzékeltetni a női emancipáció családra és nemi szerepekre gyakorolt hatásának
kérdését. Érdemes utalni a válás történetére, jogi szabályozásának változásaira is. Napjaink folyamatainak bemutatása lényegében a nemi szerepek
kérdését jelenti, amely igen változatos módszertani megközelítéseket tesz
lehetővé a tanórákon, ugyanakkor ez nem nélkülözheti az elméleti (szociológiai, kulturális antropológiai és pszichológiai) alapok tisztázását, elkerülendőn a társadalom jelentős részében egyébként is jelen lévő félreértések
és hamis ismeretek további erősödését. Jóllehet a társadalmi nemek
(gender) elméletének megismerése újabban nem része a műveltségterület
tantárgyi követelményeinek, annak rövid, lényegre törő, objektív és szakszerű (!) vázolása kívánatos. Napjaink helyzetének tárgyalásakor szükséges
a házasság alternatíváinak említése is, így az együttélés, a bejegyzett élettársi kapcsolat, az egyedül nevelés és egyéb formák rövid megvitatása. Célszerű ezen formák esetében megvizsgálni, hogy mennyiben felelnek meg a
család funkcióinak (szocializációs, gazdasági, érzelmi, biológiai, stb.). Végezetül a család árnyoldalaira is ki kell térni, említve a családon belüli konfliktusok legfőbb területeit.55 Ezzel a területtel lépünk tovább a témakör
pszichológiai ismereteihez. Jóllehet a társadalomismeret tantárgy ismeretei
közül néhány éve kikerült a pszichológiai alapismeretek – és csak a gazdasági ismeretek maradt meg – minimális szintű megismerése elkerülhetetlen. A szocializáció kapcsán ugyanis tárgyalni kell a felnőtté válás folyamatát, a serdülőkor speciális érzelmi problémáit, a mentálhigiénés és beilleszkedési nehézségeket. Szintén önálló tananyagként kell megjelennie az énkép és identitás témakörének, megismerve a személyiség lehetséges megközelítéseit, alapszinten tárgyalva a pszichológiai típustanokat, vonáselméleteket, valamint a személyiség pszichodinamikai (Freud), humanisztikus
(Rogers, Maslow) és behaviorista (Skinner) megközelítéseit.56
A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek kerettanterv Egyén és közösség c. tematikai egysége mellett a Társadalmi viszonyok című tematikai egység
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jelenti a kiemelt fejlesztési terület másik fajsúlyos ismeretkörét, ahol főképp szociológiai és szociálpszichológiai ismeretek átadására kerül sor. Az alábbi tematikus terv szerint érdemes haladni:
1. A rendszerváltozás társadalomtörténeti következményei: Mivel az egész
ismeretkör legfőbb célja a mai magyar társadalom helyzetének megértése,
nem lehet eltekinteni a szocializmus örökségének, illetve a rendszerváltozáskor megfogalmazott társadalmi céloknak a megismerésétől. A társadalomismeret tantárgy esetében ezt nehezíti, hogy a történelem tananyagban
a diákok ekkorra még messze nem érik el ezt a korszakot. Kikerülhetetlen
ugyanakkor a polgári állam és a polgári társadalom alapvető sajátosságainak megismerése, hiszen ennek függvényében kell értelmezni hazánk társadalmi viszonyait.57
2. A társadalom szerkezetének jellemzési módszerei: Két különböző, de természetesen összeérő szociológiai elemzési módszerrel kell megismerkedni.
Az egyik az anyagi-és kulturális javak eloszlása szerint vizsgálja a társadalom jellemzőit, így az iskolázottság, gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság,
jövedelem statisztikai értelmezését teszi lehetővé. A másik a klasszikusabb
rétegződésvizsgálat alapján az egyes társadalmi rétegek jellemzőit méri fel.
3. Iskolázottság, gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság és jövedelem: A kérdés
a mindenkor legaktuálisabb statisztikai adatsorok, grafikonok, ábrák elemzésével közelíthető meg a legsikeresebben. Az egyes jelenségek közötti
összefüggések felismertetése mellett a téma nagyszerűen alkalmas a kompetenciafejlesztésre.
4. Rétegződésvizsgálatok: Három fontos terület értelmezése szükséges. Az
egyes társadalmi rétegek (elit, jómódúak, középrétegek, kispolgárság,
deprivált rétegek) életmódjának, anyagi helyzetének megismerése mellett
fontos megvizsgálni a társadalmi mobilitás jelenségét, kitérve az erősen
kasztosodó magyar társadalom jellemzőire, illetve a társadalmi státusz átörökítésének problémájára (itt akár az iskola, köznevelés felelősségét is
megvizsgálva), végezetül kikerülhetetlen a szegénység szociológiai értelmezése (abszolút és relatív szegénység, szegénységi küszöb, létminimum,
stb.) és hazai jellemzőinek taglalása.
5. Egyéb szociológiai lehetőségek: A fő cél továbbra is a magyar társadalmi
viszonyok vizsgálata. Ennek keretében olyan mutatókat is megvizsgálhatunk, mint például a demográfiai helyzet (kitérve a nagy ellátórendszerek
finanszírozásának problémájára), az urbanizációs és regionális különbségek (vagyis a térbeli mobilitás), az öngyilkosság, pszichoaktív szerek fogyasztása, a bűnelkövetés. A szociológiai megközelítés elmélyítését jelenti
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az életmód, életstílus és életminőség szerinti vizsgálat, különösen sikeres
tud lenni az időmérleg-elemzés. Végezetül a kérdés a közgondolkodás és
preferencia-mutatók58 szempontjából is megközelíthető, kitérve hazánk
főbb társadalmi (és egyúttal politikai) törésvonalaira (pl. siker és anyagi
gyarapodás, politikával szembeni bizalmatlanság, társadalmi magatartás
zavarai, újgazdag magatartásforma és értékrend, paternalista szemlélet,
polgári szabadságjogok megítélése, nemzettudat, stb.).59
6. Vallási és felekezeti viszonyok Magyarországon: Korábbi történelmi ismeretekre alapozva lehet megvizsgálni napjaink felekezeti megoszlását Magyarországon, kitérve az egyházak jogi szabályozására (egyházként való elismerés kérdése), illetve az egyházak társadalmi szerepvállalására.
7. Nemzetiségi és etnikai viszonyok Magyarországon: Az ismeretkör egyik
legfontosabb célja a nép, nemzet, állam fogalmainak és fogalomváltozatainak megérttetése. A kérdés tárgyalását a kisebbségek csoportosításával célszerű kezdeni, vagyis a származási és vallási (történeti, nemzeti,
etnikai, őshonos, bevándorló, transznacionális, regionális, stb.) kisebbségek és az egyéb szociális kisebbségi csoportok elkülönítésével. A kettő közötti különbségtétel megléte vagy elmaradása fontos differenciát jelent az
államnemzeti és a kultúrnemzeti gondolkodás kisebbségfelfogásában.60
Ezt követően térhetünk rá az állam viszonyának megvizsgálására a területén élő kisebbségekhez. Itt ugyanakkor elkerülhetetlen a nemzeti fejlődés
két formájának alapos megvizsgálása a francia forradalom korától kezdődően, hiszen az államnemzeti és kultúrnemzeti gondolkodás alapvetően
tér el egymástól – nem csak a kisebbségek jogi helyzetének kezelésében.
Külön ki kell térni Magyarország helyzetére, ahol a 18. századtól a
kultúrnemzeti gondolkodás, később az államnemzeti (politikai nemzeti)
gondolkodás, sőt rövid időre ismét kultúrnemzeti, végül állampolgári
nemzeti gondolkodás jellemző.61 Következő egységként az európai államok és az Európai Unió kisebbségekhez való viszonyát kell megvizsgálni,
eloszlatva a közgondolkodásban jelen lévő téves ismereteket például az
EU kisebbségpolitikájával kapcsolatban. Meg kell értetni a homogén nemzetállami modell és a nemzetiségbarát modellek (föderatív, autonóm, multikulturális) közötti alapvető különbségeket, utalva azok történeti hátterére,
vagyis az eltérő nemzetfejlődési útra.62 A Magyarországon élő kisebbségek
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helyzetének értelmezését a történeti előzmények és főbb történeti csomópontok megjelölésével érdemes indítani (I. István király, középkori kollektív jogok, 18. századi migrációs formák, a 19. századi nemzetiségi politika,
Trianon, a két világháború közötti helyzet, a szocializmus időszaka, az Antall-doktrína. Ezt követően lehet rátérni az 1993. évi (nemzeti és etnikai kisebbségek), illetve a 2011. évi kisebbségi törvények (nemzetiségek) értelmezésére, az egyéni és kollektív jogok rendszerének megértetésére, illetve
a törvényi szabályozásból kimaradó kisebbségek problémájára. Végezetül
– akár projektmunka, prezentációk formájában – a 13 törvény által elismert kisebbség történeti és néprajzi sajátosságainak bemutatására kerülhet
sor. Külön meg kell említeni, hogy a hazai cigányság története, illetve jelenlegi helyzete egyre fajsúlyosabban jelenik meg a történelem kerettantervben, így a társadalomismeret órán is hangsúlyosabb tárgyalást igényel
(vándorlásuk, főbb csoportjaik – romungrók, szintók, oláhcigányok, román cigányok, stb. – történetük, jogi helyzetük változása, kultúrájuk, össztársadalmi problémáik.
5.2. ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK
NAT

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET
TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLET

KERETTANTERV
(TEMATIKAI
EGYSÉG)

Ismeretkör: Állampolgári alapismeretek (5-8. évf.) / Állampolgár vagyok (912. évf.)
5-8. ÉVFOLYAM
9-12. ÉVFOLYAM
‒ Államformák, politikai rendsze- ‒ Jogok és kötelességek Magyarországon
rek
‒ Jogok és kötelességek az Európai Unió‒ Demokratikus alapelvek
ban
‒ Magyarország politikai intézmé- ‒ A politikai intézményrendszer és a válasznyei
tási rendszer
‒ A média és a nyilvánosság szere- ‒ Nemzet, nemzetiség, többség és kisebbpe
ség
‒ Állampolgári jogok és kötelességek
HON- ÉS NÉPIS- TÖRTÉNELEM
TÖRTÉNELEM
TÁRSADALOMISMERET
MERET

(1.) Magyarok a
történelmi és a
mai Magyarország területén.
Néprajzi tájak,
tájegységek és
etnikai csoportok hon- és népismereti, népraj-

(1.) Állampolgári alapismeretek
(2.) Médiakörnyezet, a média
funkciói, a nyilvánosság

(1.) A demokratikus viszonyok
megteremtése és
kiépítése Magyarországon.
(2.) Állampolgári ismeretek

(1.) Állampolgári ismeretek
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zi jellemzői a
Kárpátmedencében és
Moldvában.
A
hazánkban
élő nemzetiségek
A műveltségterület kiemelt fejlesztési területei közül kapcsolódik:
Történelem
Erkölcstan (5- Etika (9-12. o.)
Hon- és népis8. o.)
meret
(1.) Az antikvitás
(1.) Erkölcsi (1.) Az erkölcsi (1.)
Öröksé(2.) A világ és Euró- személyiség,
gondolkodás
günk,
hagyopa a kora újkorban
emberi társa- alapjai
mányaink
(3.) Magyarország a ság
(2.) Törvény és
XVI-XVIII. század- (2.)
Társas lelkiismeret
ban
kapcsolatok
(3.) A kapcsola(4.) Forradalmak és (3.) Az emberi tok világa
a polgárosodás kora társadalom
(4.) Korunk erEurópában és Ma- (4.) A keresz- kölcsi kihívásai
gyarországon
ténység és Eu(5.) A globalizálódó rópa
világ és Magyarország

Filozófia
(1.) Logika
(2.) Ismeretelmélet
(3.) Etika, erkölcsfilozófia
(4.) Tudományfilozófia
(5.) Politikai filozófia

Az állampolgári ismeretek ismeretkör jelentőségéről fentebb már szó esett, hiszen a Nemzeti alaptanterv kulcskompetenciaként jelöli meg. A képességek,
készségek és attitűdök mellett ugyanakkor csak igen jelentős kognitív ismeretek
birtokában alakítható ki mindez sikeresen a diákokban és eredményezhet valóban
aktív állampolgári magatartást.
A hon- és népismeret kerettanterv Magyarok a történelmi és a mai Magyarország területén. Néprajzi tájak, tájegységek és etnikai csoportok hon- és népismereti, néprajzi jellemzői
a Kárpát-medencében és Moldvában. A hazánkban élő nemzetiségek c. tematikai egysége
már a társadalmi szabályok ismeretkörnél is megjelenik, de az etnicitás kérdése
csak a középiskolai kerettantervek esetében duplikálódik az állampolgári ismereteknél.
Az 5-8. évfolyamos történelem kerettanterv 8. évfolyamos tematikai egységeként jelenik meg az állampolgári alapismeretek, építve a korábbi, politikai ideológiákra, politikai rendszerekre, demokratikus átalakulásokra, európai integrációra,
illetve globalizációra vonatkozó tananyagokra. A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai között az állampolgári felelősség kialakításának igénye, illetve a
modern politikai rendszerek működési mechanizmusainak megismerése jelenik
meg. Sajátos módon az önálló véleményalkotás gyakoroltatását egy-egy „konkrét” politikai jelenségen keresztül várja el a kerettanterv. A témák között az államformák (köztársaság, illetve sajnálatosan leszűkítve a lehetőségeket: királyság),
a politikai rendszerek (valójában hatalomgyakorlási formák), a demokratikus ál56

lam működésének alapelvei, az állampolgári jogok és kötelességek, Magyarország
politikai intézményei, a média mint negyedik hatalmi ág jelennek meg. A tapasztalatszerzést a kerettanterv szerint a diákönkormányzat munkájában való részvétellel kell elősegíteni. A 8. évfolyam történelem kerettantervében jelenik meg a
Médiakörnyezet, a média funkciói, a nyilvánosság tematikai egység, amely főként
a médiatudatosság kialakítását célozza, ugyanakkor a társadalmi nyilvánosság fórumaként politikai és hatalmi tényezőként is értelmezendő.63
A 9-12. évfolyam történelem kerettantervében számos olyan tematikai egységet találunk, amely megalapozza az állampolgári ismereteket (pl. az ókori Hellász
esetében az athéni demokrácia, az ókori Róma államszervezetére és államformájára vonatkozó ismeretek, a világ és Európa a kora újkorban c. tematikai egységben az abszolutizmus, alkotmányos monarchia, népképviseleti rendszerek kérdése, a Magyarország a kora újkorban c. tematikai egységben a 18. századi migráció
formáira vonatkozó ismeretek, a Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás
c. tematikai egységben a felvilágosodás politikai és társadalmi tanai, a politikai
ideológiák, stb.). A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon c. tematikai egység nem csupán a magyar rendszerváltozás történeti eseményeinek elsajátítását, hanem a magyar demokratikus intézményrendszer működésének megismerését is előírja. Az állampolgári ismeretek c. tematikai egység
legfőbb célként az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges készségek és ismeretek erősítését fogalmazza meg. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megismerése már korábban, a társadalmi ismeretek emberi jogi fejezetinél is
előkerülhet. A tematikai egység főbb ismeretei így a következők: állampolgári jogok és kötelességek, Magyarország és az Európai Unió politikai intézményrendszere,64 a magyar és az európai állampolgárság ismérvei, a magyar választási rendszer, a politikai részvétel formái, a közvetlen és közvetett demokrácia működése.
A gimnáziumok 11-12. évfolyamának szabadon választható társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tantárgya ismét a legkomplexebb módon képes az
állampolgári ismeretek megragadására, így ismét ezen keresztül mutatjuk a téma
bármely szintű és tantárgyi keretű oktatásának főbb tartalmi elemeit.
E hatalmas tematikai egységet érdemes négy kisebb témakörre bontani. Célszerű a (1.) jogi alapismeretekkel bevezetni a témát. A jog definiálásakor a társadalmi szabályokról tanultakra érdemes hivatkozni, kiemelve a jog társadalmi
normákkal és erkölcsi szabályokkal való kapcsolatát, de nem azonosságát. Ezt
követheti a demokratikus államok jogalkotó szerveinek bemutatása, a jogszabály
fogalmának és a jogi hierarchiának a megismerése. Ez után kerül sor a jogviszony
fogalmának és fajtáinak tárgyalására, majd a magyar igazságszolgáltatás alapelvei63
64

Például a média hatását a 14–18 évesek előítéletességére lásd Molnár 2011: 61–81.
Az elméleti alapokhoz lásd Szénási 2011.
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nek, szerkezetének és működésének, intézményeinek megismerésére. A jogágak
közül célszerű nagyobb teret szentelni a személyek jogának (jogalanyiság, jogképesség, természetes személy, jogi személy, cselekvőképesség), a büntetőjogi alapismereteknek, a munkajogi alapismereteknek, a személyiségi jogoknak, illetve a
gyermek- és diákjogoknak.65 Mindezeket követően célszerű rátérni az állampolgári jogviszony értelmezésre, elhelyezve azt az alapvető emberi jogok – a társadalmi
szabályoknál már taglalt – szélesebb rendszerén belül (!). Az állampolgári jogviszony kettősségére az állampolgári szabadság (jogok) és az állampolgári alávetettség (kötelességek) egymást feltételező rendjén keresztül kell felhívni a figyelmet.
A tapasztalatszerzést az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala honlapjának tanulmányozásával, az ott szereplő jogesetek értelmezésével lehet a legegyszerűbben
biztosítani. Feltétlenül tudatosítani kell – magyarázó példákon keresztül – a magyar állampolgárság megszerzésének nem könnyen átlátható lehetőségeit: az automatikus állampolgári jogviszony létrejöttekor a ius sanguinis és a ius soli elvet,
illetve a köztársasági elnökhöz (Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal) benyújtott
kérvények esetében a honosítás, kedvezményes honosítás, illetve visszahonosítás
lehetőségeit, feltételeit. Végezetül ki kell térni a többes állampolgárság kérdésére,
megmagyarázva a többes nemzeti és az európai uniós állampolgárság jellemzőit,
jogi tényállását és következményeit.
A következő (2.) kisebb témakörben a politikai alapismeretek tárgyalására kerülhet sor. A demokratikus államberendezkedés feltételeinek megismerésekor, a
demokrácia-értelmezések66 megismerését követően célszerű azonnal a magyar intézményrendszert is vizsgálni, ezzel a mai magyar államberendezkedés is alaposan
megismerhető. Ennek első lépése a magyar alkotmánytörténet főbb fordulópontjainak átismétlése a korábban történelemórán tanultak felelevenítésével, majd a
jelenleg hatályos Alaptörvény főbb fejezeteivel, egyes szövegrészeivel célszerű
megismerkedni, kitérve az Alaptörvény módosításaira is. A demokratikus államberendezkedés első feltételeként az államhatalmi ágak elválasztásának és megosztásának elvét kell ismertetni a magyar intézményi gyakorlat példáján. A végrehajtó
hatalmi ág tárgyalásánál érdemes kitérni a hatalmi rendszer fogalmi tagolódására
(államforma, kormányforma, hatalomgyakorlási mód), ügyelve arra, hogy a történelem tankönyvek e tekintetben nem túl következetesen alkalmazzák a definíciókat. A demokratikus államberendezkedés következő feltételeként a népszuverenitás
megvalósulását célszerű tárgyalni.67 Itt kell kitérni a demokratikus választójog fel65
66
67
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A jogi alapismeretekhez elméleti támpontként lásd Bokor 2000
Esetpéldaként lásd a magyar középiskolások demokrácia-értelmezésének területi különbségeiről
készült kutatást: Nyüsti 2011: 103–120.
A politika intézményes világáról az elméleti alapokat lásd Bayer 2000: 101–178. A magyar
parlamentáris kormányformáról és a hatalommegosztás módjáról lásd Pokol 2002: 194–207. A
demokratikus intézményrendszer jellemzőiről lásd továbbá Haskó – Hülvely 2003: 165–198.

tételeire, itt kell ismertetni a választási rendszerek főbb típusait és itt kell kísérletet
tenni a továbbra is igen bonyolult magyar választási rendszer főbb elveinek magyarázatára.68 Példákon keresztül értelmezni kell a közvetett és a közvetlen demokrácia
hazai működését,69 majd részletesen tárgyalni kell a magyar önkormányzati rendszert. A demokratikus államberendezkedés soron következő feltétele a jogállamiság
biztosítása, így a törvények uralmát megvalósító intézmények bemutatása. Ezt követi az emberi jogok elismerésének és védelmének területe, majd a civil társadalom
szerepének és a nyilvánosság fontosságának megismerése.70
A (3.) témakör során tovább taglaljuk a demokratikus intézményrendszert,
bemutatva hazánk területi közigazgatási egységeinek működését (régiók, megyék,
járások, települési és nemzetiségi önkormányzatok), valamint itt kerülhet sor a
nemzetközi szervezetek működésének megismerésére (Európa Tanács, Európai
Unió, ENSZ, NATO, Visegrádi Együttműködés). A (4.) témakör mintegy ismétlésként az állampolgársághoz kötődő dokumentumok megismerését célozza.
5.3. PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI KULTÚRA
NAT

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET
TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK KIEMELT FEJLESZTÉSI
TERÜLET

KERETTANTERV
(TEMATIKAI
EGYSÉG)

68
69
70

Ismeretkör: Pénzügyi és gazdasági kultúra (5-8. évf.) / Pénzügyi és gazdasági kultúra (9-12. évf.)
5-8. ÉVFOLYAM
9-12. ÉVFOLYAM
‒ A családi költségvetés
‒ A gazdaság főbb szereplői és kapcsolatrendszerük
‒ A pénz és formái
‒ A háztartások gazdálkodása, pénzkezelési
‒ Pénzkezelés
‒ Pénzintézetek és tevékenysé- technikák, fogyasztói döntések, hosszú távú
gondolkodás/tervezés
gük
‒ A vállalkozások világa
‒ Vállalkozói alapismeretek
‒ Az állam gazdasági szerepvállalása
‒ Pénzügyi közvetítők a nemzetgazdaságban
‒ A nemzetgazdaság teljesítménye, a gazdasági növekedés és problémái
‒ A nemzeti, az uniós és a globális piac, valamint a monetáris világ összefüggései, intézményei
HON- ÉS NÉP- TÖRTÉNELEM
TÖRTÉNELEM
TÁRSADALOMISMERET
ISMERET

(1.) Találkozás
a múlttal I.

(1.) Pénzügyi
és gazdasági

(1.) Pénzügyi
és gazdasági

(1.) Gazdasági és pénzügyi ismeretek

Vö. Haskó–Hülvely 2003: 184–188.
Az elméleti alapokat lásd Körösényi 2009: 37–61.
A civil társadalom szerepéről és oktatásának módszertanáról lásd Falus 2005: 129–143.
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kultúra
kultúra
(2.) Jelenismeret
(2.) Háztartás
és családi gazdálkodás
A műveltségterület kiemelt fejlesztési területei közül kapcsolódik:
Történelem
Erkölcstan (5- Etika (9-12. o.) Hon- és nép- Filozófia
8. o.)
ismeret
(1.) A forradalmak és (1.) Az emberi (1.) A kapcso- (1.) Találkozás (1.) Logika
a polgárosodás kora társadalom
latok világa
a múlttal
(2.) Etika, erkölcsEurópában és Ma(2.)
Korunk
filozófia
gyarországon
erkölcsi kihívá(3.) Tudományfi(2.) A globalizálódó
sai
lozófia
világ és Magyaror(4.) Politikai filoszág
zófia

A pénzügyi és gazdasági kultúra megismerése, a gazdasági tudatosság kialakítása és erősítése a köznevelési rendszer egyre fajsúlyosabbá váló törekvése.
A hon- és népismeret kerettantervi témái történeti összefüggésben képesek hozzájárulni mindehhez. A Találkozás a múlttal I. A paraszti ház és háztartás, a ház népe.
Népi mesterségek c. tematikai egység témái között a paraszti családon belüli munkamegosztás, a férfi és női munkák, a gyerekek feladatai, a napi, heti és éves
munkarend tárgyalásánál adódhat erre alkalom.
Az 5-8. évfolyamos történelem kerettantervben az egyes történelmi korszakokhoz kapcsolódó gazdaságtörténeti ismeretekre alapozva a 8. évfolyamon jelenik meg önálló tematikai egységként a pénzügyi és gazdasági kultúra. Témái között a gazdaság legfontosabb szereplőinek megismerése, a pénz funkciói és formái, a pénzintézetek és tevékenységük szerepelnek. A háztartás és családi gazdálkodás c. tematikai egység a háztartás költségvetése és a takarékosság kérdésköreit
járja körül.
A 9-12. évfolyamos történelem kerettantervben a történelmi korszakok gazdaságtörténeti kérdései hangsúlyosan szerepelnek. Különösen igaz ez a középkor
és az újkor gazdasági viszonyaira, az ipari forradalmak korára, illetve a 20. század
gazdaságtörténeti fordulópontjaira. A 12. évfolyamon szintén önálló tematikai
egységként jelenik meg, amelyben az állam gazdasági szerepvállalása, az állami
gazdaságpolitika eszközkészlete, a fiskális és monetáris politika, a pénzpiac működése és a vállalkozások jelentik a főbb ismeretelemeket.
A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismét lehetőséget ad a témakör komplex megközelítésére. A gazdasági és pénzügyi ismeretek tematikai
egység tárgyalását érdemes három kisebb témakörre bontani. A (1.) gazdasági
környezet vizsgálatakor a gazdaság fogalmát, a termelési tényezőket és a gazdaságszervezés alaptípusait (piacgazdaság, tervgazdaság, vegyes gazdaság) kell körüljárni. Itt célszerű tárgyalni a piac, kereslet és kínálat törvényszerűségeit, valamint a gazdasági ciklusokat (Kondratyev-, üzleti-, rövid távú ciklusok), végül a
60

gazdaság szereplőit. Szintén a gazdasági környezethez kapcsolódnak a vállalkozási alapismeretek (alapfunkciók, külső és belső szereplők, tulajdonlási formák, vállalati stratégia, innováció és marketing).71 A gazdasági környezet része a globális
világgazdaság, amelynek tárgyalni kell a kialakulását, a globális gazdasági folyamatokat, a gazdasági integráció formáit és példáit, valamint a transznacionális vállalkozások sajátosságait. Itt kell érinteni a nemzetközi kereskedelem területét, kitérve a szabadkereskedelem és a protekcionizmus kérdéseire.72
A második tárgyalandó témakör az (2.) állam gazdasági szerepvállalása. A szerepvállalás lehetséges formái mellett itt kell részletesen tárgyalni a nemzetgazdaságot jellemző mutatókat (GDP, gazdasági egyensúly, versenyképesség). Ezt követi a gazdaságpolitikai alapismeretek, ahol meg kell értetni a gazdaságpolitikai
irányítás alapvető céljait és ismertetni kell az eszközeit és intézményi szereplőit.
Részletes magyarázatot igényelnek a monetáris, fiskális és külgazdasági politika
eszközei. Példákon keresztül kell megismertetni a fenntartható gazdasági növekedés feltételit, illetve a gazdaságélénkítő technikákat. Mindezek alapján lehet tárgyalni a gazdaságfejlesztés lehetőségeit Magyarországon.73
A harmadik témakör a (3.) tulajdonképpeni pénzügyi ismeretek, amely a pénz
fogalmát, funkcióit és formáit, a nemzetközi és a hazai bankrendszer jellemzőit, a
pénzügyi tranzakciókat és hitelfajtákat, a tőzsdei műveleteket, valamint a nemzetközi tőkeáramlás és nemzetközi pénzügyi rendszer formáit ismerteti meg a diákokkal.
A gazdasági és pénzügyi ismeretek témaköreinek számos eleme a jelenismeretnél (változások a mindennapi életben ismeretkör) is megjelenik.
5.4. A MUNKA VILÁGA
NAT

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET
TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK KIEMELT FEJLESZTÉSI
TERÜLET

Ismeretkör: A munka világa (5-8. évf.) / A munkavállalói szerep (9-12.
évf.)
5-8. ÉVFOLYAM
9-12. ÉVFOLYAM
‒ Elhelyezkedés, munkavállalás
‒ Alkalmazottak a gazdaságban
‒ Gazdasági ágazatok, szakmák, ‒ Munkajogi alapok, foglalkoztatási forfoglalkozások
mák
‒ Munkaerő-piaci elvárások itthon és kül71
72
73

Az elméleti alapokat lásd Ráczné Dr. Horváth–Zsebéné Dobó–Németh (szerk.) 2007: 11–85.
Vö. Palánkai–Kengyel–Kutasi–Benczes–Nagy (szerk.) 2011: 11–132; Mingst 263–302.
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KERETTANTERV
(TEMATIKAI
EGYSÉG)

HON-

ÉS NÉPISMERET

TÖRTÉNELEM

(1.) Találkozás
a múlttal I.
(2.) Találkozás
a múlttal II.

×

földön
‒ Pályakezdés, álláskeresés, felvétel, jogok
és kötelezettségek, munkaszerződés
‒ A munkaviszony adózási, biztosítási,
egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései
‒ Munka nélkül
TÖRTÉNELEM
TÁRSADALOMISMERET
(1.) Munkavállalás

(1.) Társadalmi viszonyok
(2.) Állampolgári ismeretek
(3.)
Gazdasági
és
pénzügyi ismeretek
(4.) Jelenismeret

A műveltségterület kiemelt fejlesztési területei közül kapcsolódik:
Történelem
Erkölcstan (5-8. Etika (9-12. o.)
Hon- és népiso.)
meret
(1.) Hazánk és a (1.) Az emberi (1.) Törvény és (1.) Találkozás a
nagyvilág a XX. szá- társadalom
lelkiismeret
múlttal
zad második felében
(2.) A kapcsola(2.) A globalizálódó
tok világa
világ és Magyarország

Filozófia
(1.) A létre vonatkozó kérdések
(2.) Etika, erkölcsfilozófia

A munka világa ismeretkör fejlesztési céljaihoz a hon- és népismeret órán áttételesen, a paraszti munka rendjének értelmezésén keresztül, illetve a népi kismesterségek tevékenységcentrikus, műveltető megismertetésével tudunk hozzájárulni.74 A Találkozás a múlttal I. c. tematikai egység a családon belüli munkamegosztásra vonatkozó ismereteket ölel fel, míg a Találkozás a múlttal II. tematikai
egység ismeretei között szerepel a gazdálkodó ember legfontosabb munkáinak
megismerése.
A 9-12. évfolyam történelem kerettantervében önálló tematikai egységként
szerepel a munkavállalói ismeretek, amely főképp a munkaerő és a piac kapcsolatát, a hazai és külföldi munkaerő-piaci elvárásokat, álláskeresési technikákat és
munkajogi alapismereteket ölel fel.
A társadalomismeret esetében a munkavállalói ismeretek kivételesen nem önálló ismeretkörként jelennek meg. A társadalmi viszonyok ismeretkörön belül a
kérdés a foglalkoztatás és aktivitás témájánál kerül elő. Az állampolgári ismeretek
jogi alapismeretek témakörén belül célszerű tárgyalni a munkajogi alapismereteket, miként erről fentebb már esett szó. A gazdasági és pénzügyi ismeretek tematikai egységen belül helyezte el a kerettanterv a munkavállalói ismereteket, így itt
74
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célszerű kitérni a hazai és nemzetközi munkaerő-piaci elvárásokra, a magyar adóés járulékpolitika jellemzőire, a munkaerő-piacra történő belépés feltételeire.
5.5. VÁLTOZÁSOK A MINDENNAPI ÉLETBEN
NAT

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLET
TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK KIEMELT FEJLESZTÉSI
TERÜLET

KERETTANTERV
(TEMATIKAI
EGYSÉG)

Ismeretkör: × (5-8. évf.) / Változások a mindennapi életben (9-12. évf.)
5-8. ÉVFOLYAM
9-12. ÉVFOLYAM
‒ ×
‒ A tudás fogalmának átalakulása, az élethosszig tartó tanulás
‒ A tudományos-technológiai fejlődés hatásai
‒ A fogyasztói társadalom és a jóléti állam
HON- ÉS NÉP- TÖRTÉNELEM
TÖRTÉNELEM
TÁRSADALOMISMERET
ISMERET

valamennyi
tematikai egység

(1.) Az egysé- (1.) Az egysé- (1.) Jelenismeret
gesülő Európa, gesülő Európa,
a globalizáció a globalizáció
kiteljesedése
kiteljesedése
A műveltségterület kiemelt fejlesztési területei közül kapcsolódik:
Történelem
Erkölcstan (5- Etika (9-12. o.) Hon- és nép- Filozófia
8. o.)
ismeret
(1.) A globalizálódó (1.) Erkölcsi (1.) A kapcso- (1.)
Öröksé- (1.) A létre vonatvilág és Magyaror- személyiség,
latok világa
günk, hagyo- kozó kérdések
szág
emberi társa- (2.)
Korunk mányaink
(2.) Etika, erkölcsság
erkölcsi kihíváfilozófia
(2.) Az emberi sai
(3.) Tudományfitársadalom
lozófia
(4.)
Politikai
fikozófia

A változások a mindennapi életben ismeretkör végső soron a globális világ
társadalmi, gazdasági és politikai kihívásait járja körül, amely kérdéshez a hon- és
népismeret ismét csak áttételesen, a letűnő paraszti életvilág, illetve a modern,
globalizálódó, de lokális értékeit kereső világ kontrasztjának megrajzolásával kapcsolódik, és ezzel járul hozzá a szemlélet, gondolkodás alakításához. Ennek okán
a hon- és népismeret kerettanterv valamennyi tematikai egysége és fejlesztési célja
releváns ennél az ismeretkörnél.
Az 5-8. évfolyam történelem kerettantervében Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése c. tematikai egység a közelmúlt történelmi eseményeinek
megismertetése mellett a globális világ sajátosságainak, előnyeinek és hátrányainak feltárására törekszik. A 9-12. évfolyam történelem kerettantervében a tematikai egység ugyanilyen néven szerepel, fő témakörei pedig az információs és tech63

nikai forradalom következményei, a tudásipar kialakulása, a fenntartható fejlődés,
a civilizációs konfliktusok és az Európai Unió.
A társadalomismeret tantárgy jelenismeret tematikai egysége fogja át ismét a
legkomplexebben a globalizáció jelenségét. (1.) A globalizálódó társadalmakban
bekövetkező életmód-változással kapcsolatban a világ demográfiai folyamatainak
ellentmondásaira és a biztonságpolitikai kérdésekre (nemzetközi terrorizmus,
migráció) érdemes koncentrálni.75 (2.) A globalizáció kulturális hatásainál az információs társadalom fogalmát és jelenségeit, a fogyasztói társadalom kialakulását
és következményeit, a digitális generációk sajátosságait, valamint a lokális és
nemzeti kultúrák globalizációs folyamatokban való részvételének kérdéseit kell
tárgyalni. (3.) A növekedés határaival kapcsolatban a fenntartható fejlődés elméletének kialakulását, intézményi hátterét, gazdasági, társadalmi és politikai dimenzióit kell megvitatni, kitérve a fenntarthatósággal kapcsolatos vitákra, illetve a
várható kudarc következményeire. Példaként célszerű az ENSZ Millennium Projekt elemzésén keresztül megközelíteni a kérdést. A globális problémák között a
népességnövekedés és elöregedés paradoxonját, az élelmezési válság kibontakozását és a klímaváltozást, valamint mindezek magyarországi hatását érdemes
megvizsgálni. Végezetül (4.) a lehetséges globális konfliktusok között a nemzetközi terrorizmusra,76 a modernkori népvándorlásra, és általánosságban a jelenlegi
világrend jövőjére érdemes reflektálni.77
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Képzés – tanár a pályán
Újné Pethő Andrea
Bordásné Gyuris Katalin

A hon- és népismeret oktatásának
lehetőségei az általános iskolában
ÚJNÉ PETHŐ ANDREA
Sokan, sokféle módon fogalmazták és indokolták már meg, miért van nem
csupán létjogosultsága, hanem feltétlen szükségessége is a hon- és népismeret oktatásának. Az egyes intézmények különféle megoldásokat alkalmaznak a tantárgy
oktatására. Van, ahol önálló tantárgyként az ötödik évfolyamon (1995), vagy az
ötödik és hatodik évfolyamon (2012-től) jelenik meg. Máshol a tartamait beépítik
valamely más tantárgy tananyagába – többnyire a történelem, magyar nyelv és
irodalom tantárgyakéba.
Jelen munkámban a hon- és népismeret hazai oktatásának rövid történeti áttekintése után az intézményünkben – Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – folyó hon- és népismeret oktatás kereteit,
gyakorlatát, módszereit mutatom be.

A néprajz/hon- és népismeret oktatása történetének rövid
áttekintése, problematikája
Munkám ezen fejezetében a teljesség igénye nélkül, a legfontosabb lépésekre
fókuszálva veszem számba a stációkat.
Magyarországon a néprajzoktatás kezdetei a 19. századra vezethetők vissza.
Sárospatakon Erdélyi János (1814–1868) tartott népköltészeti előadásokat; Pesten Toldi Ferenc (1805–1875), Gyulai Pál (1826–1909), Katona Lajos (1862–
1910) folklór témakörben; Hunfalvy János (1820–1888) pedig a földrajz tanszéken tartott előadásokat Egyetemes néprajzi ethnographia címmel.1 Hermann Antal (1851–1926) Kolozsvárott oktatott néprajzi előadások formájában. Hallgatói
közül többen váltak etnográfussá – többek között Viski Károly (1883–1945),
Szendrey Zsigmond (1879–1943). Közülük Györffy István (1884–1939) és
1

Kósa 1989: 134–135.
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Solymossy Sándor (1864–1945) már arra is gondolt, hogy az iskolai oktatás keretei között kellene tanítani a néprajzi tartalmakat.2
Szegeden, 1929-ben jött létre Magyarországon elsőként néprajzi tanszék
Solymossy Sándor vezetésével. Megfordult itt Bálint Sándor (1904–1980), Ortutay Gyula (1910–1978), Tálasi István (1910–1984), Gunda Béla (1911–1994).3 A
néprajz középiskolai tantárggyá tételét a Néprajzi Társaság 1918-ban már kérelmezte. De csupán az 1934-ben készült tanterv vezette be a földrajz tantárgy tartalmaiban.4
Karácsony Sándor (1891–1952) a cserkészmozgalom keretében, Györffy István tanfolyamokon – tanárok számára szervezve – szorgalmazta a táj- és népkutató munkát. Ezt a kezdeményezést a II. világháború szakította meg. Az
1945/46-os tanévben a mezőgazdasági középiskolák 3. osztályában aztán végre
önálló tantárgyként vezették be a néprajz oktatását. Balassa Iván (1917–2002)
tankönyvet is szerkesztett a tanításhoz.5 Az oktatás ezen formáját ennek ellenére
beszüntették az 1949/50-es tanévben.6 Jóval később – az 1970-es évek második
fele – jelent meg fakultatív tantárgyként a néprajz a gimnáziumi tantervben.7
Az 1980-as években az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Pedagógiai program – ÉKP – tananyagába már bekerült a magyar néprajz. A Zsolnai József
(1935–2011) koordinálásában elkészült tanterv három szakaszra bontotta a néprajz tanításának folyamatát. Ezen belül a 2-6. osztály tananyaga az anyagi és szellemi kultúra témaköreire épült. A 7. évfolyamon a társadalomnéprajzzal, a 8-10.
évfolyamon pedig a néprajztudománnyal, a néprajzi gyűjtés témaköreivel bővült a
tartalom.8
Újabb változást az 1995-ös Nemzeti alaptanterv hozott. Itt jelent meg a hon- és
népismeret kifejezés, mint a műveltségi területeket átható közös követelmény.9
2001 szeptemberétől lépett érvénybe a Kerettanterv, melyben a hon- és népismeret
modultantárgyként, A és B változatban jelent meg. Az általános iskolák egy része
felvállalta a tantárgy oktatását, s megjelentek a munkát segítő tankönyvek is.10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Kósa 1989: 134–135.
Kósa 1981: 6–7.
Gulyás 1985: 418.
Balassa 1947.
Virágné 2012: 10–12.
Paládi-Kovács 1998: 26.
Tankönyv pl.: Kocsis é.n .: Világfa; Baloghné 2002: 129–140.
NAT 1995: 11.
A teljesség igénye nélkül csak néhány példa: Kissné Király Piroska: Hon- és népismeret 5. „A”
változat. Miskolc: Bíbor Kiadó (munkafüzettel) 2001; Kissné Király Piroska: Hon- és népismeret 6. „A” változat. h. n.: Bíbor Kiadó (munkafüzettel) 2002; Baksa Brigitta: Hon- és népismeret
tankönyv 5. évfolyam. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 2003; Baksa Brigitta: Hon- és népismeret tankönyv 5. évfolyam. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 2003; Baranyai Anita: Néprajz. Nyúl: Győri „Vizuális Pedagógiai Műhely” Bt.; Bánhegyi Ferenc: Hon- és népismeret. 5-6.

Aztán tanéveken át ismét nem lehetett önálló tantárgy a hon- és népismeret.
A Nemzeti alaptanterv – 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet – tartalmi szabályozásában a különböző műveltségterületeken belül megtalálható a közismereti
tartalmakhoz köthető hon- és népismereti tudásanyag. Az Ember és társadalom
műveltségterületnek azonban önálló részeként, kötelezően választható tantárgyaként is jelen van. Témaköreinek feldolgozását a Nemzeti alaptanterv 5-8. évfolyamon javasolja, a kerettantervi kidolgozás során azonban mindez az ötödik
vagy ötödik-hatodik évfolyamra korlátozódott.
Kiemelt fejlesztési területei:
„A hon- és népismeret tartalmazza nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt, valamint a hazánkban élő nemzetiségek kulturális emlékeit, szokásait, kulturális jelenét.
Teret biztosít azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az
otthon, a lakóhely, a szülőföld tiszteletét alapozzák meg. Segíti az egyéni, családi, közösségi, nemzeti, nemzetiségi identitástudat és történeti tudat kialakítását. Tudatosítja a tanulókban, hogy saját
hagyományaik, nemzeti értékeik megismerése, elsajátítása révén nyitottá válhatnak a velünk élő
nemzetiségek, vallási közösségek, a szomszéd és a rokon népek, valamint a világ többi népének kultúrája, az egyetemes értékek iránt is.”11

Közműveltségi tartalmai:
„HON- ÉS NÉPISMERET (5–8. ÉVFOLYAM)
1. Az én világom 1.1. 10721Családunk története. Szomszédság, rokonság. 1.2. Az én városom, falum. 1.3. A hazai táj. Helytörténet, helyi hagyományok, nevezetességek. 1.4. Gyermekek,
diákélet a múltban. 1.5. Hagyományos magyar történelmi sportok.
2. Találkozás a múlttal 2.1. Nagyszüleink, dédszüleink világa falun és városban. 2.2. A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek. 2.3. A hétköznapok rendje (táplálkozás,
ruházat, életvitel). 2.4. Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink eredete és szokásrendje. 2.5. Hitélet és közösségi élet.
3. Örökségünk, hagyományaink 3.1. Az ősi magyar kultúra hagyatéka. 3.2. Magyarok a történelmi és a mai Magyarország területén. 3.3. Néprajzi tájak, tájegységek és etnikai csoportok a
Kárpát-medencében. A szomszédos országok. 3.4. A hazánkban élő nemzetiségek kultúrája és hagyományai (pl.: a roma/cigány népismeret elemei.) 3.5. Természeti és épített örökségünk, a szellemikulturális örökség és a világörökség elemei. 3.6. A magyar tudomány és kultúra eredményei a világban.”12

Mindezen tartalmakkal az önálló tantárgyként megjelenő hon- és népismeret
tanórákon azonban mindössze heti egyetlen alkalommal ismerkedhetnek az ötödik, vagy heti fél órában az ötödik – hatodik évfolyam diákjai. Ez nem csupán a

11
12

osztály (A változat). Celldömölk: Apáczai Kiadó 2002; Bánhegyi Ferenc: Hon- és népismeret. 56. osztály (B változat). Celldömölk: Apáczai Kiadó 2002.
Magyar Közlöny 2012: 10709.
Magyar Közlöny 2012: 10721.
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tartalmak életkori sajátosságokhoz precízen illeszkedő kijelölését, hanem módszertani sokszínűséget is megkövetel a tantárgyat oktató pedagógustól.

A hon- és népismeret oktatásának keretei a Debreceni
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában
AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA
Minden oktatási-nevelési intézmény kialakította az évek során a sajátos, egyedi profilját, melyet befolyásolnak a szűkebb és tágabb környezeti tényezők is.
A hon- és népismeret oktatása iskolánkban szerveződött gyakorlatának megértéséhez szükséges az intézmény arculatának a megismerése is.
A Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
1982-ben nyitotta meg kapuit a Tócóskertben. A lakótelep mára a város legnagyobb lélekszámú lakótelepévé nőtte ki magát. Lakossága csaknem 35000 fő.
A lakótelepi infrastruktúra máig sem vált teljessé, de az alapellátás – a kulturális
és közművelődési terület kivételével – megoldott. Intézményünk tehát lakótelepi
iskola – de nem a klasszikus értelemben. A tömbházakban élő családok gyermekei mellett a 935 diákunk közül többen a lakóparkok egyikéből járnak hozzánk,
illetve speciális „olvasó osztály” tagjaként – ahová kizárólag a Szakszolgálat véleménye alapján kerülhetnek be és valamennyien BTMN-esek és SNI-sek (beilleszkedési-tanulási-magatartási nehézséggel küzdő; sajátos nevelési igényű) – a
környező településekről is érkeznek.
Az intézmény tehát a belvárostól távolabb helyezkedik el. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy a helytörténet témaköréhez kapcsolódóan akadályt jelentene egyegy nevezetes helyszín, intézmény felkeresése. Az iskola közvetlen szomszédságában áll Holló László festőművész egykori lakóháza, melyben ma múzeum és
műhely található. Rövid sétával könnyen megközelíthető Csokonai Vitéz Mihály
feltételezett sírhelye és a Honvédtemető. Hosszabb várostörténeti séták kiváló kiindulási pontja is a Tócóskert, hiszen a jellegzetes kétbeltelkes településszerkezet
nyomait fedeztethetjük fel a diákokkal a séta közben. A tömegközlekedési eszközök pedig lehetővé teszik, hogy rövid időn belül elérhessük a távolabbi nevezetes
épületeket, közterületeket.
Az egész országban végbemenő kedvezőtlen társadalmi, gazdasági folyamatok
a lakótelepen élők mindennapjait is negatívan befolyásolták. Már a több mint tíz
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évvel ezelőtt végzett reprezentatív mérésünk eredményei13 szerint is emelkedett a
válások száma. Akkor a háztartások 15%-ban az anya egyedül nevelte gyermekét.
Nőtt a munkanélküliek, ugyanakkor csökkent a magasabb jövedelemmel rendelkező családok száma. A családok 32%-ának napi megélhetési gondjai voltak, melyeknek megoldásához kevés segítséget kaptak. Az értelmiség részaránya csökkent. Az elköltözött magasabb státuszú családok helyére kevesebb jövedelemmel
rendelkezők, illetve vidékről érkezők kerültek. A helyzet azóta nem lett jobb.
Rendkívül heterogén tehát az iskola diákjainak szocioökonómiai státusza.
Iskolánk 8 évfolyamos, világnézetileg semleges, összetett intézmény. Az általános iskolai oktatás mellett a Művészeti Iskolában grafika és tűzzománc szakokon folyik képzés. Az általános iskolában évfolyamonként öt vagy hat párhuzamos osztályban tanulnak diákjaink. Az a jelű köznevelési típusú sportosztály,
amelyben a tehetséges fiatal sportolók oktatása zajlik. A b jelűben emelt óraszámban tanulhatnak a gyerekek idegen nyelvet – angolt vagy németet. A c jelű
osztályban emelt óraszámú informatika-matematika oktatás folyik. Általános tanterv szerint haladnak a d jelű osztály tagjai. Az e jelűben speciális képzése történik
a Szakszolgálat által kiadott vélemény alapján az arra rászoruló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségű (rövidítve BTMN-es) és sajátos nevelési igényű
(rövidítve SNI-s) diákoknak.
A tantestület tagjai előtt nagy tehát a kihívás. Szakmailag azonban jól felkészült alkalmazotti közösség várja a hozzánk érkező diákokat. Összetétele, végzettsége alapján képes minden pedagógiai kihívásra válaszolni. Külön értéke,
hogy könyvtáros, szociálpedagógus, pszichológus, gyógytestnevelő és fejlesztőpedagógus is tagja a tantestületnek. Az ő munkájuk kiegészíti, segíti a pedagógusok mindennapi tevékenységét.
A szakaszosan elkészült épületegyüttes kétemeletes. A központi aula két oldalán helyezkedik el a két tagozat – alsó és felső. Ez az elrendezés megkönnyíti a
különböző életszakaszokban járó diákok harmonikus együttélését. Az épületet
1984-ben 2×4db úgynevezett konténer tanteremmel egészítették ki. A 2014/15ös tanévben sor került az épület teljes külső felújítására. Új nyílászárókat szereltek
be, megtörtént a hőszigetelés korszerűsítése. A földszinti folyosók is megújultak.
Szükséges volna még a vizesblokkok teljes felújítása, az emeleti folyosók korszerűsítése.
A nevelő-oktató munkát a tantermeken kívül mozi, könyvtár, a közelmúltban
felújított tornacsarnok, uszoda, az önerőből kialakított kondicionáló terem, lőtér,
korongozó műhely, két számítástechnika terem, gyógytestnevelési terem, két

13
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nyelvi labor, multimédiás terem, grafikai műhely segíti. Továbbra is hiányzik a
szabadtéri sportpálya.
Az intézmény minden tantárgy oktatásához rendelkezik a szükséges eszközökkel, de a technikai eszközök műszaki színvonala nagyon eltérő.
Több sikeres pályázat eredményeként korszerű laptopok, projektorok, aktívtáblák is segítik az oktató-nevelő munkát. A számítástechnikai tantermeken és a
multimédiás termen kívül aktívtábla található a nyelvi laborokban, a könyvtárban,
valamint alsó és felső tagozaton nyolc-nyolc tanteremben. Meglétük folyamatosan ösztönzi a pedagógusokat a módszertani kultúra bővítésére, a diákok pedig
igénylik az eszközök használatát. A kollegák IKT-használati tudásuk bővítése céljából külső és belső továbbképzéseken vesznek részt.
Az infrastruktúra tekintetében tehát ideális környezet várja a diákokat iskolánkban. Mindezek alkalmazhatósága természetesen segíti a hon- és népismeret
oktatását is.
A NÉPRAJZ/HON- ÉS NÉPISMERET OKTATÁSA INTÉZMÉNYÜNKBEN
A Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
falai között a néprajz tanítása szakköri keretek között indult 1997-ben. Egy esztendővel az okleveles etnográfus végzettségem megszerzése előtt magyar – énekzene szakos tanárként az akkori vezetőség bizalmát élvezve lehetőségem nyílt arra, hogy egy lelkes diákcsoport számára délutáni foglalkozások alkalmaival néprajzi tartalmakat közvetítsek. A jeles napok és a helytörténet állt tevékenységünk
fókuszában. A rendkívül motivált 5-6-7. évfolyamos diákok örömmel vettek részt
a helytörténeti sétákon, szívesen tanultak meg dramatikus játékokat, s belekóstoltak a
gyűjtőmunka folyamatába is.
A 2000/2001-es tanévtől kezdve a Debreceni Egyetem partneriskolája lett intézményem, magam pedig a néprajz szakos hallgatók pedagógiai gyakorlatát koordinálva külsős vezetőtanár. Ekkor tapasztaltam meg annak nehézségeit, hogyan
lehet a hallgatók kötelezettségeit teljesíteni a tanítási órák tekintetében, ha tantárgyként nincs jelen a gyakorolt tantárgy az iskolában. Közös munkánkat a hallgatókkal a szakkörön kívül a magyar nyelv és irodalom, ének-zene órák kapcsolódó tartalmai segítségével végeztük.
A változást e tekintetben a 2002/2003-as tanév hozta meg. Ekkortól önálló
tantárgyként szerepelt a hon- és népismeret iskolám tantervi hálójában (köszönhetően a 2001-től bevezetett új Kerettantervnek).
Jelenleg a tantárgyat a kerettanterv javaslata és iskolánk helyi pedagógiai programja alapján az 5. évfolyam emelt szintű nyelvi és emelt szintű informatikamatematika osztályaiban tanítom heti egy-egy órában.
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A szakvizsgázott pedagógus – mentortanár – képzettség megszerzésével a
Debreceni Egyetem mentortanáraként is végzem munkámat. Ez egyfajta szakmai
műhelymunkát tesz lehetővé, hiszen a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékével
igen szoros az együttműködésünk.

A hon- és népismeret önálló tantárgyként az 5. évfolyamon
A HON- ÉS NÉPISMERET TANTÁRGY TANMENETE
A hon- és népismeret tantárgy az 5. évfolyam b, c jelű osztályaiban került bevezetésre. A helyi tanterv 10%-os arányban felhasználható időkeretének óráit +
jellel jelöltem a táblázatban.
Tematikai egység
I. Az én világom I.
A 19–20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód
II. Az én világom II.
A 19–20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti életmód

óraszám
2
2+2

III. Találkozás a múlttal I.
A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek

5

IV. Találkozás a múlttal II.
A hétköznapok rendje (táplálkozás, ruházat, életvitel)

6

V. Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink eredete és szokásrendje.
Jeles napok, ünnepi szokások a paraszti élet rendjében.
Társas munkák, közösségi alkalmak
VI. Magyarok a történelmi és a mai Magyarország területén.
Néprajzi tájak, tájegységek és etnikai csoportok hon- és népismereti,
néprajzi jellemzői a Kárpát-medencében és Moldvában.
A hazánkban élő nemzetiségek és etnikai kisebbség
VII: Összefoglalás, felmérés
Összesen

12

5
+2
36
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A tanulást, tanítást segítő taneszközök az iskolában
Ács Zoltán (1986): Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Kossuth Könyvkiadó. Bp.
Baksa Brigitta (2004): Élet a házban Hon- és népismeret 5. évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó
Baksa Brigitta (2004): Élet a faluban. Hon- és népismeret 6. évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó
Balassa Iván – Ortutay Gyula (1982): Magyar néprajz. Corvina Kiadó
Baloghné Zsoldos Julianna (2002): A néphagyomány az iskolában. A néprajz tanításának módszertana. Debrecen
Bánhegyi Ferenc (2011): Hon-és népismeret 5-6. Apáczai Kiadó
Domanovszky György (2011): A magyar nép díszítőművészete. Akadémiai Kiadó,
Bp.
Gazda József (1980): Így tudom, így mondom. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest
Györffy István (1983): Alföldi népélet. Gondolat Kiadó. Budapest
Hajas Zsuzsa-Szíjártó Imre (1997): Irodalom 5. Regionális modulfüzet. Hajdú-Bihar
megye Pedellus N.V. Kft. Debrecen
Hámori Gábor (2008): Debrecen madártávlatból. Alaxandra Kiadó. Pécs
Jankovics Marcell (1997): Jelkép-kalendárium. Csokonai Kiadó
Kocsis Mihály (é. n.): Világfa 4-5. osztály. Calibra
Kardos Lászlóné (szerk.) (2001): Városunk. Honismereti szöveggyűjtemény Debrecenből. Debrecen
Kővágó László (1981): Nemzetiségek a mai Magyarországon. Kossuth Könyvkiadó
Bp.
Magyar Néprajz IV. – Életmód. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1997
Magyar Néprajz V. – Népköltészet. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1988
Magyar Néprajz VI. – Népzene, néptánc, népi játék. Akadémiai Kiadó. Budapest,
1990
Magyar Néprajz VII. – Népszokás, néphit, népi vallásosság. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1990
Magyar Néprajzi Lexikon I-V. Akadémia Kiadó. Budapest, 1977-1983
Makoldi Sándorné (1992): Magyar hímestojások. Sztélé Alapítvány. Debrecen
Molnár Tibor – Ungvári Judit (2002): Fellegajtó-nyitogató. Nodus Kiadó
Oláh Tibor (1993): Krónikás képek Debrecen évszázadai. Debrecen
O. Nagy Gábor (1999): Magyar szólások és közmondások könyve. Talentum
Taar Ferenc (1984): A másik Hortobágy. Kossuth Könyvkiadó
Tarján Gábor (1995): Fölnevelő hagyomány. Magyar Médiapedagógiai Műhely
Tóth Pál (én.): Debreceni utcanevek .Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. Debrecen
Ujváry Zoltán (1983): Játék és maszk I-III. Debrecen
Vőfélykönyv. Oskar Kiadó, 1998

Az iskola könyvtári állományai, így a néprajzi, hon- és népismereti szakállomány
is folyamatosan bővül.
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A TOVÁBBHALADÁSHOZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK
 Aktív részvétel a tanult népi játékokban
 A legfontosabb jeles napok, időszakok hagyományainak ismerete – farsang, húsvét, pünkösd, karácsony
 Családfa készítése a rokoni fokok megnevezésével
 A megismertek közül egy népi mesterség bemutatása – a munkafolyamat elbeszélése, a végtermék, a munka helyszínének megnevezése
 A lakóhely településtípusának megnevezése, jellegzetességeinek bemutatása térkép
segítségével
 Debrecen város nevezetes épületeinek felismerése képről
 A legfontosabb, a hagyományos gazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek.
megnevezése képek segítségével – szántás, vetés, aratás, szüret, vásár
 A hagyományos parasztház helyiségeinek megnevezése – tisztaszoba, lakószoba,
konyha, pitvar –, kép segítségével történő felismerése
 A magyar nyelvterület néprajzi tájegységeinek megnevezése térkép segítségével

A FEJLESZTÉS VÁRT EREDMÉNYEI AZ ÉVFOLYAM VÉGÉN:
„Általános képet kapnak a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb területeiről, a család
felépítéséről, a családon belüli munkamegosztásról. A megszerzett ismeretek birtokában képesek
lesznek értelmezni a más tantárgyakban felmerülő néprajzi tartalmakat – tantárgyi integráció.
Felfedezik a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó népszokások,
valamint a társas munkák, közösségi alkalmak hagyományainak jelentőségét, közösségmegtartó
szerepüket a paraszti élet rendjében. Élményszerűen, hagyományhű módon elsajátítják egy-egy jeles
nap, ünnepkör köszöntő vagy színjátékszerű szokását – a népi játékok és hagyományok előadása
ugyanakkor soha nem szerep! –, valamint a társas munkák, közösségi alkalmak népszokásait és a
hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket.
Megismerik a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, tájegységeinek hon- és népismereti, néprajzi jellemezőit. Világossá válik a tanulók számára, hogyan függ össze egy táj természeti
adottsága a gazdasági tevékenységekkel, a népi építészettel, hogyan élt harmonikus kapcsolatban az
ember a természettel.”14

A tanmenetet a kerettanterv ajánlásai, intézményünk pedagógiai programja és
az iskolánkban korábban már tanórai keretben alkalmazott néprajz tantárgy tanmenete alapján állítottam össze.
A tantárgy tanításával célom az érdeklődés felkeltése a néprajz, a művelődéstörténet, saját környezetének ismerete, valamint azok forrásai – archív fotók, filmek, múzeumi tárgyak, régi dokumentumok, családi történetek és használati tárgyak, festmények, könyvek, stb. – iránt.
14

Hon- és népismeret kerettanterv.ofi.hu/05_melleklet_5-12/5.2.06_honism_5-6_u.docx: 14–15.
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A tanmenet bemutatott része tartalmazza a tanórák anyagait, a fejlesztési követelményeket, az elsajátítandó fogalmakat. A módszerek, eszközök oszlopban csak a
rendszerestől eltérő munkafolyamatokat jelöltem. Mivel a diákok – a szigorú anyagi
szempontok miatt – tankönyv nélkül tanulják a hon- és népismeret tantárgyat, a
vázlatírás, tanári magyarázat, frontális munka a legtöbb tanórán jelen van.
A kerettantervi tartalmakat természetesen nem tematikus egységekben, hanem
az idő múlásának megfelelően alkalmazom. Úgy gondolom, hogy a hónapok jeles
napjainak adott hónapban történő megismertetése segíti a népi kultúra napjainkban is fellelhető párhuzamainak felfedezését. Így például farsang idején készítsünk maszkot, majd szurkoljunk Cibere vajdának; Gergely hívogassa a kisdiákokat, húsvétkor berzseljünk vagy fessünk tojást, pünkösdkor válasszunk királyt és
hordozzuk meg a királynét, ősszel „lopjunk” a csősztől, Márton napon süssünk
libát, Katalinkor lessük a locsogást, Luca napján vessünk búzát, adventban készítsünk koszorút, karácsonykor betlehemezzünk.
A tanulócsoportok eltérő összetétele – egy intézményen belül is –, a tanulási
tér sokfélesége, az egyes települések saját történelme, a számos lehetőség a tanulói kompetenciák fejlesztésére, az intézményi profil sokfélesége okán mutatom be
a teljes tanmenet ezen szegmenseit.
A hon- és népismeret tanításához az internetes portálok, tanulást-tanítást segítő oldalak jól használhatóak. Akár adatgyűjtéshez, akár a tanórai feldolgozás
megkönnyítéséhez gyakran alkalmazok magam is, illetve a mentorált hallgatónak
is ajánlok letölthető tartalmakat.
A tanmenetben az egyes tanóráknál jelzem, melyikhez milyen oldal használatát javaslom.
Óraszám,
témakör

Az óra anyaga

Fejlesztési követelmények, fogalmak

Módszerek, eszközök;

1. V/1.

Az ünnep.
Szeptemberi jeles napok.

Évkör készítésének megkezdése
Vásári kikiáltók alkotása.
Szertűz gyújtásával ünnepelték az őszi napéjegyenlőséget Kisrozvágyon –
https://www.youtube.com/watch?v=Hwf_5qB
wVhE
SULINET – Néprajz – Ünnepek, jeles napok és
népszokások 1. Ősz

2. I/1.

A család – a családhoz, a legszűkebb közösséghez való tartozás
értéke.

A hon- és népismeret tantárgy tartalma.
Az időfogalom fejlesztése.
Jeles nap – hagyományos
és vallási ünnep; a jeles
napok szerepe a paraszti
élet rendjében. Egyed és
kisasszony napi tevékenységek, népi megfigyelések;
napéjegyenlőség; Mihály
napja – lakóhelyünk kapcsolódó hagyományai –
vásár.
Családfa, rokonsági fokok
lemenő-felmenő-oldal
ágon – apa/anya, nagyapa/nagyanya,
dédapa/dédanya, gyermek,
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Családfa készítése
Családi fotók néprajzi tartalmai.
Hon
etnografia.orliw.hu
Módszertani segédanyag

3. I/2.

Nagyszülők,
dédszülők falun
és városon.

4. II/1.

Debrecen története a kezdetektől.

5. II/2.

Nagytemplom,
Református Kollégium, Ispotály;
Szent Anna Székesegyház.

6. II/3.

Déri Múzeum,
Csokonai Színház.

7. II/4.

Régi mesterségek Debrecenben – továbbélő
hagyományok;
mesélő utcanevek.
Jeles napok októberben.

8. V/2.

unoka, testvér, báty, öcs,
nővér, húg, unokatestvér,
nagybácsi, nagynéni,
házassági rokonság.
Gazdálkodó
életmód,
iparral, kereskedelemmel
foglalkozó megélhetés különbözőségei.
A város kialakulása – egykori aprófalvak, „Debreceni Köztársaság”, cívisek, kétbeltelkes településforma – kertek Debrecenben.
„Mindenki iskolája”; református – katolikus felekezet együttélése; a Kollégium diákjai, tanáregyéniségei.
Kultúra és hagyományőrzés lakóhelyünkön; helyi
és nemzeti értékeink
megbecsülése; – Munkácsy-trilógia.
Kucséber,
vákáncsos,
szappanos, szűrkészítő,
gubacsapó, mézeskalácsos
– Radics László mézeskalácsos mester tevékenységének megismerése.
Gál napja – a halászat befejező napja; Dömötör
napja – pásztorünnep, juhászbál; Simon-Júdás – tél
kezdete; szüret, kaláka.

9. III/1.

A ház történeti
fejlődése – a házak külső jellegzetességei; természeti adottságok hatása a háztípusokra.

Jurta,
veremház,
egyosztatú-többosztatú
ház; falazat – paticsborona-vályog; tetőformák – nyereg; tetőfedő
anyagok – szalma, nád,
zsindely.

10. III/2.

A konyha – a
ház középső –
központi, pitvart
követő része

Konyhai fa- és cserépedények – főzés és sütés;
fazekasság
–
mázas,
mázatlan edények funkciói.

1. Család, rokonság

Családi történetek megosztása az osztályközösséggel – önkéntesen.
Régi fotók a mindennapi munkáról – kiállítás
rendezése.
Tájékozódás
Debrecen
1750http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/
magyar-neprajz-magyar/ch16s02.htmles térképén.
ppt., virtuális séta az internet segítségével.
nagyvofely.hu.debrecenpanorámafelvételek
reformatuskollegium.ttre.hu/multimedia.php
https://www.youtube.com/watch?v=I69qJHvi
QE0
http://www.derimuzeum.hu/
http://csokonaiszinhaz.hu/

A fényképek néprajzi vonatkozásai; internet.
Korábbi diákok kutatási anyagának megismerése.
HAON 2014.IV.11. mézeskalácsos
HAON 2015.II.27. kovács
HAON 2014.V.15 fazekas
Szövegfeldolgozás
Debrecen-környéki pásztornóták tanulása
Ha felmegyek a fekete-halomra
Hortobágyi gulyáslegény.
SULINET
Ünnepek, jeles napok és népszokások 2. Szüret,
Névnapok és népszokások 2.
Háztípusok képeinek tanulsága – fényképek a
skanzenek házairól – miért fontos a skanzen?
Hon 4.
A magyarok házai a jurtától …

Sütés-főzés alapvető edényeinek felismerése
képről, a valóságban.
Hon 7. A konyha
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11. III/3.

Szobatípusok;
berendezési tárgyak a házban.

12. V/3.

Jeles napok novemberben.

13. III/4.

Munkamegosztás a családon
belül.

14. V/4.

Advent, decemberi jeles napok

15. V/5.

Karácsony – a
karácsonyi ünnepkör legelterjedtebb hagyományai.

16. V/6.

Lakószoba-tisztaszoba;
munkasarok, szentsarok;
tároló-ülőbútorok, asztal
és ágy.
Mindenszentek
napja;
Szent Márton napja – újbor szentelése – libapecsenye; a közösségi lét
fontossága, lehetőségei,
jelentősége;
„kisfarsang”- lakodalom.
Férfi és női munkák - belenevelődés – a gyermekek munkái.
Tollfosztás, fonóbeli játékok.
Kisböjt, karácsonyi ünnepkör – Szent Miklós,
Luca, advent – adventi
koszorú.
Betlehemezés, kántálás,
bölcsőske, regölés, névnapi köszöntés, aprószentek napi vesszőzés.

Januári jeles napok – a karácsonyi ünnepkör lezárása.
A belenevelődés
folyamata.

Újévi köszöntés, vízkereszt, háromkirály-járás,
házszentelés.

18.
VII/2.

Írásbeli számonkérés a tanult jeles napokról, hagyományokról.

Feladatlap – saját összeállítás.

19. V/7.

Februári
napok.

Balázsjárás,
farsang.

20. IV/1.

A
gazdálkodó
ember legfontosabb munkái –
az önellátó ember földművelő

17. III/5.

Az intézményes oktatás
folyamata régen és most.

Fényképek – saját fotók.

Falujegyzőkönyv értelmezése – Árkos, 1780.
november; internet.
SULINET
Ünnepek, jeles napok és népszokások 2.
Névnapok és népszokások 2.
Irodalmi- és dal- szövegek közös feldolgozása –
Tollfosztóban voltam az este.
SULINET
Ünnepek, jeles napok és népszokások 2. fonó,
tollfosztó
Adventi koszorú készítése – színek megfeleltetése. ppt.
SULINET
Névnapok és népszokások
Miklós, Luca
Kántálás dalainak tanulása; regölés
- Mennyből az angyal
- Dicsőség…
- Adjon az Úristen…,
internet.
SULINET
Karácsonyi népszokások
Regölés
Betlehemezés Patakon
https://www.youtube.com/watch?v=9NmRcn
GPsDE
Újévi jókívánságok írása, értelmezése.
SULINET
Jeles napok és népszokások – szilveszteri és újévi népszokások.
Gyermekjátékok – Lipem-lopom a szőlőt, Tyúkozás.
Hagyaték – Isten tenyerén – A gyermekkor.
reformatuskollegium.ttre.hu/multimedia.php
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jeles

balázsolás;

Szántás, vetés, aratás –
búza, kukorica, árpa, zab.

Dalszöveg közös feldolgozása, daltanulás –
Emlékezzünk Szent Balázsról. Maszk készítése.
ppt.
SULINET
Farsang
Régi munkák emlékezete – szövegfeldolgozás.
Aratás – internet.
Aratónap Bükön
https://www.youtube.com/watch?v=5qNoA6
DxTVg

21. IV/2.

22. IV/3.

munkájának legfontosabb mozzanatai, termesztett növényei.
Állattartás – a
honfoglalás előtti és a megtelepedett életmódot
folytató magyarság állatai, ellátásuk.
Pásztortársadalom – Debrecen
külső legelőjének
pásztorai.

Szilaj-félszilaj-istállózó állattartás; belső-külső legelők; legfontosabb haszonállataink – kecske, juh,
szarvasmarha, sertés.

Rajzkészítés az állatokról és gondozásukról.
Mangalicaetetés a Hortobágyon
https://www.youtube.com/watch?v=wFu5ZU
25dn0

Hortobágyi pásztorhierarchia – csikós, gulyás, juhász, kondás.

A pásztorok művészete – furulya és faragott
tárgyak – a pásztorkészség, a cifraszűr – a szűrrátétes technika mai produktumai.
http://elobolygo.rozsavolgyigyermekkert.hu/h
ortobagy.html

http://elobolygo.rozsavolgyigyermekkert.hu/h
ortobagy.html

http://www.slideshare.net/engye/pasztorelet

23. IV/4.

Viselet.

24. IV/5.

Néprajzi tájak
eltérő viseletei –
a magyarság öltözködésének
sokszínűsége.
Táplálkozás.

25. IV/6.

26. V/8.

Jeles napok márciusban.

27. V/9.

Áprilisi jeles napok.

28. V/10.

Húsvét – a húsvéti ünnepkör
hagyományai.

A ruházat alapanyagai –
len, kender-munkák; az
öltözködés alapdarabjai –
ing, gatya, pendely, szoknya, kötény; hétköznapiünnepi viselet; gyermekek
öltöztetése – hasonlóságok, különbségek.
A cívisek viselete – bársony mellény, ezüst-ón
gombok;
sarkantyú;
gyöngyös párta, selyem
kendő.
Napi-heti étrend; évszaktól való függés; hétköznapi-ünnepi ételek.

Gergely napja – Gergelyjárás; Gyümölcsoltó Boldogasszony.
Szent György napi állatkihajtás; a húsvéti ünnepkör kezdete – virágvasárnap – kiszehajtás/villőzés.
Virágvasárnaptól Fehérvasárnapig – barkaszentelés, nagypénteki keresztény hagyományok, Jézus

Hagyaték – Fogyó legelőkön
https://www.youtube.com/watch?v=jcIwu1U
wFFY
Internet; fényképek, ppt.
A népviselet bemutatása
https://www.youtube.com/watch?v=45YS0PC
CRmY

Internet.
Magyar népviseletek
https://www.youtube.com/watch?v=X9Wv9_
SiLks
Étlap készítése.
Hagyaték – Dédanyáink öröksége – A magyar
konyha
https://www.youtube.com/watch?v=mxA5jf9
Dbwg
Mindennapi kenyerünk
https://www.youtube.com/watch?v=sGzAKG
VOtMk
Daltanulás-Gergely-járás. ppt.
SULINET
Gergely nap
Kiszebáb készítése –
mivel húsvét mozgóünnep, elhelyezkedése a
tanórának változhat! ppt.
SULINET
Húsvét
Egy komatál képzeletbeli összeállítása; hímes
tojás rajzolása a megismert hagyományos minták alapján, locsolóvers gyűjtése. ppt.
SULINET
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29. VI/1.

A
Dunántúl,
ÉszakMagyarország.

30. VI/2.

Az Alföld néprajzi jellemzői.

kereszthalála és feltámadása; pászkaszentelés, locsolkodás,
komatálküldés.
Palócok, kunok, matyók –
etnikai csoportok.

Jászok, kunok, a Hortobágy – hajdúk.

Húsvét

A megismert néprajzi tájak térképen való elhelyezése. ppt.
Nógrád, a palóc varázslat
https://www.youtube.com/watch?v=PpqbKW
C49vo
A megismert néprajzi tájak térképen való elhelyezése. ppt.
Hagyaték – Magyaroknál is magyarabbak – Kunok
https://www.youtube.com/watch?v=dC2cE6q
yEmo
Kárpátia: Hajdúk
https://www.youtube.com/watch?v=VR5Jj8ae
wLE
Hajdúk
+
hajdútánchttps://www.youtube.com/watch?v=
78hH11YSYdg

31. VI/3.

32. VI/4.

33. VI/5.

Erdély és Moldva.

Bácska, Bánát,
Kárpátalja Burgenland, Muravidék, Zoboralja,
Mátyusföld.
Magyarországon
élő nemzeti kisebbségek

Határainkon túl élő magyarok – székelyek, csángók.

Magyarország határvidékén külföldhöz tartozó
magyarlakta területek.
Német, szlovák, szerb,
horvát, szlovén, román,
roma kisebbségek történeti megjelenése
Fagyosszentek – Pongrác,
Szervác, Bonifác; pünkösdi hagyományok.

34. V/11.

Jeles napok májusban – pünkösd.

35.
VII/2.

Számonkérés.

Feladatlap és/vagy szóbeli.

36. V/12.

Júniusi, júliusi,
augusztusi jeles
napok.

Nyári napforduló, Szent
Iván nap – Múzeumok éjszakája; augusztus 20. –
Szent István emlékezete;
helyi hagyományunk: Virágkarnevál.
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Egy kiválasztott tájegység bemutatása – projektmunka. ppt.
Hagyaték – Balról a nap és jobbról a hold – Ébredő székelyek
https://www.youtube.com/watch?v=vSoluwK
IsYg
Gyimesi csángók a moldvai csángókról
https://www.youtube.com/watch?v=AD3zScq
lOzU
Térképhasználat. Internet.
Zoborvidék projekt
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8C7
9543351598441
Internet, térképhasználat
Nemzetiségek Magyarországon
https://www.youtube.com/watch?v=aKMWH
OzR7Dw
Pünkösdi királynéjárás; fiúknak ügyességi játék.
ppt., internet.
SULINET
Húsvét

Az évkör befejezése.
ppt., internet.
SULINET
Nyár

A tanórák
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”
(Széchenyi István)
„Népet csak egészben lehet megismerni. A
nép dalát is csak az érti igazán, aki ismeri
szokásait, ruházatát, ételét, építkezését,
egész életét.”
(Kodály Zoltán)

A fenti két mottó jelentésének értelmezésével indul az első hon- és népismeret óra. Segítségükkel fejtik meg a
gyerekek, milyen tartalmai lehetnek a
tanóráknak.

Mivel a tantárgyat tankönyv nélkül
tanulják a diákok, rendkívül fontos az
órai vázlat. A/4-es méretű vonalas füzetben dolgoznak. Erre azért van szükség, mert közös célunk az, hogy a tanév
végére maga a füzet váljon „tankönyvvé”. Hogyan lehet azzá? A tanórai vázlathoz rajzolhatnak, képeket gyűjthetnek a gyerekek. Ez a tevékenység segít
elmélyíteni a tanórán hallottakat, miközben a népi kultúra elemeit párhuzamba
állíthatják saját életük elemeivel. Feleleveníthetik adekvát emlékeiket, kereshetik a
megfeleléseket szüleik, nagyszüleik életében – a néprajzi gyűjtőmunka különféle módszereit alkalmazhatják. Teszik ezt természetesen jutalomért. Piros + jelet kaphat,
aki egy-egy tananyaghoz gyűjt anyagot a füzetében. Öt + jelért teljes értékű jeles
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érdemjegyet kapnak. Éppen ezért szívesen, gyakran gyűjtenek. E tevékenységet
még erőteljesebben motiválja, hogy a tanév végén érdemjegyet kapnak a füzetükre. Az igényesen vezetett füzetekből pedig kiállítást rendezünk, hogy az osztálytársak, pedagógusok és szülők is láthassák az egész éves komoly munka eredményét.
Minden órát saját készítésű ppt alkalmazásával tartom. Tapasztalataim szerint
a „Z” generáció gyermekei beleszülettek egy olyan világba, amelyben az infokommunikációs eszközök használata a mindennapok elengedhetetlen tevékenysége. Ezáltal a fiatalok gyakorlatilag ugyanabban a közegben tudnak érvényesülni,
mint a felnőttek – böngésznek, kapcsolatokat alakítanak ki, a világ elé tárják
kompetenciáikat. A tankönyvnélküliség mellett ezért is készítek ppt-ket, amelyek
összeállításánál figyelembe veszem a gyermekek életkori sajátosságait – a vázlat
mennyisége és tartalma –, a vizuális hatáskeltés alapvetéseit – háttérszín, betűméret, képek és videók vagy zenei részletek beépítése.
A TANKÖNYV DILEMMÁJA
Mint korábban már említettem, iskolánkban a hon- és népismeret oktatását a
diákok tanórai tankönyv használata nélkül végzem. Bár a tankönyvpiacon egyre
szélesebb a választék a hon- és népismeret tankönyvek terén is, nehéz volna a választás. A tanórák fundamentumaihoz magam a következőket használom leggyakrabban.
A család, a rokonság, a települések társadalmi rétegződése; a paraszti ház és
helyiségei, a fazekasság; a munkamegosztás; a falusi gyermekek élete; a gazdasági
munka éves rendje, a pásztortársadalom; a viselet és táplálkozás; a néprajzi tájak
határainkon belül és kívül; a Magyarországon élő nemzetiségek valamint a skanzenek és tájházak témakörei feldolgozásához Bánhegyi Ferenc Hon- és népismeret 5.
című könyvét hívom segítségül. A tankönyv az életkori sajátosságokat figyelembe
véve bőséges és elégséges információt tartalmaz a nevezett témakörökről, képanyaga célhoz rendelt.
Az egyes hónapok jeles napjaihoz kapcsolódó szokások, megfigyelések, hagyományok, népi játékok tanításához, a dramatikus népszokások megismertetéséhez – pl.: kotyolás, regölés, betlehemezés, kiszehajtás és zöldágjárás –, évkör
készítéséhez, régi munkák menetének felelevenítéséhez, falujegyzőkönyvek tartalmainak megismertetéséhez Kocsis Mihály Világfa című alkotásának tartalmait
használom. A régi munkák emlékezete melléklet, a falujegyzőkönyvek a hon- és
népismereti tartalmak mellett a szövegértés fejlesztését is szolgálják. A jeles napok kapcsán szólások, közmondások értelmezése ösztönzi a diákokat problémamegoldó gondolkodásra, valamint dramatikus népszokások színpadra állításához
is segítséget nyújt a tankönyv.
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A Városunk. Honismereti szöveggyűjtemény Debrecenből címet viselő kiadványt pedig a helytörténet témakörének feldolgozásához – Debrecen város kialakulása, a
kétbeltelkes településforma és a cívis szó jelentése, a város történelmi jelentősége,
a debreceni mesterségek, céhek, a „debreceni köztársaság”, kiemelkedő fontosságú intézmények – alkalmazom. Az információkat a szerkesztő anekdotákkal, költők és írók a városhoz kötődő műveivel kiegészíti, s így teszi a könyvet érdekessé.
A felsorolt kiadványok preferálásának másik oka az, hogy a könyvtárunkban
több példány is található mindegyikből. Így a diákok bármikor haszonnal forgathatják.
MUNKAFORMÁK
Az ismeretközvetítés módjának elsődleges szempontja az élményszerűség. Éppen ezért a tanulói munkaformák mindegyike bátran alkalmazható a tanórák során. A hangsúly a változatosságon van. A heti egyetlen tanóra kemény keretet szab a
munkának. Igen kevés kivétellel minden órán új ismeret feldolgozása zajlik.
A munkaformák megválasztása a fentebb említettek miatt körültekintő tervezést igényel. Befolyásolja a téma, a fellehető és a tanórán alkalmazható képes vagy
filmes felvétel, a tananyaghoz illeszkedő eredeti tárgyak bemutathatósága, archív
fotók elemzésének lehetősége, a pedagógus által készített ppt, a gyerekek életkori
sajátosságai, a tanulócsoport összetétele – szocioökonómiai státusz. Az is előfordulhat, hogy a diákok aktuális fizikai, lelki állapota a tervezést fölülírja, és a pedagógus annak megfelelően változtat a tervezetteken.

Csikós ostorának bemutatása, csergetés
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Az új ismeretet közlő órák esetében a frontális munkaforma megkerülhetetlen.
A gyermekek már meglévő tudásának kiaknázásához vezethet az út a tanár irányított kérdésein át. Ebben az esetben kiemelkedő szerepe lehet a szociális tanulásnak. Az eltérő szociokulturális háttérből érkező diákok saját tapasztalataikkal, ismereteikkel, gyakorlati tudásukkal segíthetik társaik ismeretszerzésének folyamatát. Egy katolikus családból származó gyermek böjti időszakban történő viselkedése, szentek életének ismerete, a keresztény vallás nagy ünnepei szokásainak
megélése; a tanyán élő gyermek természetközeli élményei mind az adott osztály
ismeretszerzési folyamatának sokszínűségét, élményszerűségét segítik.
A tanórák elején történő ismétlő feladatok és a tanóra végi reflektálások alkalmat adnak az egyéni és a páros munkára is. A feladatmegoldásokat a gyermekek
végezhetik önállóan. Ebben az esetben az ellenőrzés és értékelés a társ által zajlik
– a társ kiválasztása lehet irányított, legtöbbször azonban a közvetlen szomszéd
kapja ezt a feladatot. A társ értékelése segít az önértékelésben is, ezért alkalmazása reális önkép kialakítását teszi lehetővé.
A páros munka még több lehetőséget biztosít a hatékony tanulási folyamatban. Az ellenőrzés és értékelés mellett az ismeretelsajátítás során is jól alkalmazható. A párok szerveződhetnek spontán, s lehet a pedagógus által irányított.
Ez utóbbi esetben kiaknázható a tanulópár stratégiája is a lassabban haladó, a tanulmányaiban gyengébb eredményt mutató vagy a tanulási nehézséggel küzdő
gyermek – BTMN-es, SNI-s – támogatására.

Családfa – gyermek, szülők, nagyszülők, dédszülők, ükszülők
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Az egyéni munka a hon- és népismeret oktatása folyamatában kiemelkedő szerepet kaphat például az otthon végzett tevékenységek során. Házi feladat vagy
szorgalmi feladat készítése alkalmával kibontakoztathatják egyéni képességeiket, fejleszthetik képességeiket. S főként megmutathatják azokat a társaiknak, illetve szüleiknek, pedagógusaiknak.
A tanév során készítenek például családfát az ötödikes diákok. Ennek megalkotásához szükségük van a szülők, nagyszülők segítségére is. Így vonhatják be a családtagokat az ismeretszerzés tevékenységébe, s válhat ez később napi gyakorlattá –
hasonlóan a népi kultúra belenevelődési folyamatához. Megbizonyosodhatnak arról, hogy az iskola falai az azon túli tereket nem zárják ki a tanulás lehetőségéből.

Diákok által készített évkör 1.

Diákok által készített évkör 2.

Szintén otthoni, egyéni feladat a tanév teljes időtartamában egy időkerék elkészítése. Az időkerék a megismert jeles napokat tartalmazza a gyerekek látásmódja,
elképzelése szerint. A rajzos feladat a kreativitás kibontakoztatásának egyik formája. Ugyanakkor fejleszti az esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciáját, valamint segíti az idő múlásának, körforgásának, mindennapi életünk ritmusának megértését – nap, hét, hónap, évszak, év.
A helytörténet témakör óráin nagyobb figyelemmel dolgoznak a diákok. Érdeklődéssel fordulnak a település múltja, történelme felé. Az életkori sajátosságokat is figyelembe véve azt tapasztalom, hogy ez a témakör nyújtja az első
lehetőség arra, hogy projektmunkát végezzenek a gyerekek. A tanórai keret szűkössége okán csupán a feladat megjelölésére, a csoportok megszervezésére, az interne89

tes és más források megjelölésére nyílik lehetőség. A feladat megoldására mindig
több hét áll a rendelkezésükre. Így tanári útmutatást kérhetnek a munka folyamatához. Mindig a csoportok döntik el, milyen módon prezentálnak, hiszen meglévő
kompetenciáik, tudásuk eltérő lehet. A csoportok kialakítása eleinte irányított – ehhez elengedhetetlen, hogy a pedagógus jól ismerje az osztály tagjait. Az első feldolgozandó témakör a településhez köthető valamely régi mesterség bemutatása. A
hatékony, önálló tanulás kompetenciájának, a kezdeményező-készség és vállalkozói
kompetencia fejlesztése mellett a diákok az önálló ismeretszerzés egy újabb lehetséges formájával találkoznak. A közösen végzett munka állandó ön- és társ értékelésére ad ismét alkalmat, s a prezentálások során az anyanyelvi kompetencia fejlesztése is megvalósul. Fontos, hogy közösen hozott szabályok és elvárások mentén
dolgozzanak, hogy az egyes tisztségek viselői a cél elérése érdekében megszólíthassák a társaikat, s hogy a prezentálás alkalmakor a csoport minden tagja vállaljon feladatot. A prezentációk leggyakoribb két formája a plakát és a ppt/képes bemutató.

A csikós – Hortobágy

A mézeskalácsos munkájának bemutatása

A Debreceni Református Kollégium életét bemutató plakát első oldala
– megyei verseny 1. helyezett alkotása
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E témakör feldolgozása során lehetőség nyílik az internetes adatgyűjtés tanórai alkalmazására is. Iskolánk
multimédiás termében harminc tanulói számítógép segíti ezt a tevékenységet. Természetesen a diákok önálló
vagy páros böngészését megelőzi a
biztonságos internethasználat alapvetéseinek osztályfőnöki, informatika
órákon történő megbeszélése. Az intézmény pedig él a nem biztonságos
oldalak elérhetőségének blokkolásával.
E módszer alkalmas például a teA tanult intézmények jelölése Debrecen1750-es térképén
lepülés kiemelkedő jelentőségű intézményei térképen történő elhelyezésére. Diákjaim a helytörténeti témakör első
óráján egy Debrecen városát az 1750-es években bemutató térképet kapnak.
Ezen jelölik tanári útmutatás alapján a korábbi aprófalvakat, melyekből mai lakóhelyünk formálódott. Az egymást követő órákon aztán már maguk kereshetik
meg többek között a Nagytemplom, a Református Kollégium, a Déri Múzeum, a
Szent Anna Székesegyház, a Kistemplom, a Csokonai Színház mai helyét. A térkép az egykori és ma használatos utcanevek értelmezését is segíti. A térképet a
diákok szintén a füzetükbe ragasztják be.

Farsangi maszkos felvonulás
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A virtuális séta adta élmény átéléséhez szintén jól alkalmazható az önálló internethasználat. A Nagytemplomot, a Kistemplomot és a Szent Anna Székesegyházat is bejárhatják a gyerekek a segítségével. Többnyire párban dolgoznak a diákjaim, maguk választva meg a „bejárni” kívánt templomot. S hogy az élmény zavartalan legyen, fülhallgatóval vesznek részt a virtuális sétán.
Bár a heti egyetlen tanóra igen szűkös kereteket ad a változatos óraszervezéshez, fontos eleme a népi játékok, szokások egy-egy részletének megismertetése.
Erre ad módot többek között a Csősz-játék (Lipem-lopom a szőlőt); egy szüreti
felvonulás imitálása drámapedagógiai eszközök segítségével, énekkel kísérve;
kotyolás; regölés népi hangszerek alkalmazásával; kántálás; farsangi alakoskodás;
Gergely-, Balázsjárás; kiszehajtás; locsolkodás; pünkösdi királynéjárás, pünkösdi
király választása.
Az ehhez szükséges előzetes feladatokat szívesen végzik el a diákok – számos
alkalommal ismét a szülők segítségét kérve például az öltözék, az eszközök kiválasztásához, a maszkok elkészítéséhez.
Egy tanóra
A naptári év első tanórájának a gyakorlatban már többször alkalmazott tervezetemet azzal a céllal mutatom be, hogy a különféle munkaformák, az IKT eszközök alkalmazása motiváló hatását érzékeltessem. A januári jeles napok ismertetését számtalan módon volt alkalmam tanítani az ötödik évfolyamon. Jelen tervezet adott leginkább alkalmat a diákokat mérhetően gyorsabb, aktívabb és az ismeretszerzés szempontjából hatékonyabb munkavégzésre ösztönzésére. .
Óraterv
Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI
Tantárgy:
Hon-és népismeret
Témakör:
Jeles napok
Az óra típusa:
Új ismeretet feldolgozó
Taneszközök:
Füzet
Az óra célja:
A januári jeles napok megismertetése során elődeink szokásainak,
életmódjának bemutatása; a nemzeti identitástudat erősítése.
Felhasznált források:
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Évfolyam:
5.
Az óra témája:
Januári jeles napok
Didaktikai feladat:
Az új ismeretek feldolgozása
Szemléltető eszközök:
internet, projektor, számítógép, feladatsor, dalszöveg
Tantárgyi kapcsolatok:
ének-zene, hit-és erkölcstan,
magyar irodalom, tánc-és
dráma, természetismeret, történelem

Kocsis Mihály: Világfa. Calibra Kiadó Budapest én.
www.youtube.com/watch?v=PjGj_apE46w
https://www.youtube.com/watch?v=nFfTxWtqKAg
https://www.youtube.com/watch?v=3E0valEYybU
www.dailymotion.com/video/x3282ki
http://matrac.hu/2012-12-01/advent-keszulodes-karacsonyra-iresz.html
http://www.korkep.sk/cikkek/kultura/2014/12/09/decemberijeles-napok-i
http://www.hotdog.hu/SoundGraph/fotoalbum/erdely/lucabuza--002/52aa0229c5aa5b7748025e77
http://lakjunkjol.cafeblog.hu/2013/12/13/adventi-naptar-13/
http://network.hu/agnia/blog/%C3%A1gi-blogja/luca_napja5834
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-713.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Apr%C3%B3szentek
http://szeretetlang.blog.hu/2013/12/06/szent_miklos_napja_953
Idő
(perc)
1
perc

Az óra menete

Módszerek

I. Óraszervezés

10
perc

II. Ráhangolódás, ismétlés

2
perc

III. Jelentésteremtés
Január 1. Újév napja

4
perc

III.1. Daltanulás

Tanulói
munkaformák

Eszközök

Reflexiók, megjegyzések, tapasztalatok

projektor,
számítógép, feladatlap

Az általam összeállított kérdéssort a gyerekek az óra előtt már
az asztalukon találják. A ppt-t
szintén magam állítottam össze.
A képeket az internetről vettem
át. Tapasztalatom szerint a diákok szeretik a filmeket, képeket
– jobban motiválja őket. A hibátlan vagy egyetlen hibával
dolgozó gyermekek piros +-t
kapnak az óra következő hasonló feladata esetében is. 1. sz.
melléklet

internet,
projektor,
számítógép, dal-

Az újévköszöntő egyszerű dallama könnyen tanulható, ritmusa felfrissíti a hallgatót és ének-

A hetesek
jelentése

Ppt-ről a
tanult karácsonyi
ünnepkörhöz tartozó szokásokat, tárgyakat ismerik fel
és nevezik
meg a diákok.
Egymás
megoldásait javítják
– az ellenőrzés és
értékelés
gyakorlása.
A meglévő
tudás aktiválása; új
ismeret
szerzése
Hallás
utáni daltanulás – a

Egyéni
feladatmegoldás,
társ munkájának
ellenőrzése, értékelése

Egyéni,
csoportos

Egyéni,
csoportos
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Idő
(perc)

1
perc

Az óra menete

III.2. Jeles
napok januárban
Január
6.
Vízkereszt
napja

7
perc

Az új tananyag megismerése

4
perc

Január 22.
Vince napja
Új ismeretanyag szerzése

2
perc

Január 23.
Mária eljegyzésének napja
Új ismeret
szerzése
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Módszerek
tanulandó
dalt előbb
meghallgatják felvételről,
majd tanári bemutatás
után
közösen
éneklik
Irányított
beszélgetés
Előzetes
ismeretek
felelevenítése
Kisfilm
megtekintése
Koncentráció
–
hallott
szöveg értelmezése
kérdések
segítségével. Önellenőrzés.
Kisfilm
megtekintése
Koncentráció
–
hallott
szöveg értelmezése
megfigyelési szempont segítségével.
Tanári
közlés
meghallgatása – magyarázat a
hónap népi megne-

Tanulói
munkaformák

Eszközök
szöveg

Reflexiók, megjegyzések, tapasztalatok
lőt. Az osztály szeret énekelni,
szívesen tanul meg népszokásokhoz kötődő népdalokat.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=nFfTxWtqKAg
A hajnali harangszónak… - Ovitévé 1. sz. melléklet

Sok ismeretük van a jeles napokhoz kapcsolódóan. Az előzetes tudás felméréséhez kiválóan alkalmas az irányított beszélgetés.

Frontális,
egyéni

Frontális,
páros feladatmegoldás, társ
munkájának ellenőrzése és
értékelése

internetről letöltött kisfilm, projektor,
számítógép, feladatsor

Szeretik a filmnézést – figyelnek
a megadott szempontokra.
www.youtube.com/watch?v=Pj
Gj_apE46w Lajkó Anett riportfilmje – Kelebia
1. sz. melléklet

Frontális,
egyéni

internetről letöltött híradórészlet, projektor,
számítógép

A megfigyeléseiket mindig szívesen mondják el, figyelmesen
dolgoznak, örömmel veszik, ha
jók az észrevételeik.
www.dailymotion.com/video/x
3282ki Áldást a termésre! –
Győr+TV felvétele

Frontális,
egyéni

Úgy tapasztalom, hogy a diákok
igénylik, ha időnként tanári közlést hallanak. Ilyenkor könnyebben reflektálnak a hallottakra,
szívesebben kérdeznek, mint
amikor internetes anyagot néznek.

Idő
(perc)

8
perc

5
perc

1
perc

Az óra menete

Január 25.
Pál napja
Új ismeret
szerzése

IV. Reflektálás

V.Óra végi
értékelés
Az óra vázlatának kiosztása; házi
feladat kijelölése

Módszerek
vezésére
(Boldogasszony
hava)
Filmrészlet
megtekintése.
A hallott
szöveg értelmezése
megfigyelési szempont segítségével.
Közös értelmezés
irányított
beszélgetéssel.
Kérdésfelelet; közös éneklés
Az ismeretek felidézése
A pedagógus értékelése – osztályra és
egyénre
vonatkozóan.
számvetés
a diákok
által szerzett piros
+ jelekről.
A dákok
önértékelése – hangulatfán
név elhelyezése.

Tanulói
munkaformák

Eszközök

Reflexiók, megjegyzések, tapasztalatok

Frontális,
egyéni

internetről letöltött kisfilm, projektor,
számítógép

https://www.youtube.com/wat
ch?v=3E0valEYybU
Pál fordulása Bakonyoszlopon

Páros,
egyéni,
frontális

A tanult új ismeretek megértéséről a párban végzett kérdésfelelet technikájával tájékozódom. Tapasztalatom szerint a
diákok nagyobb figyelemmel
dolgoznak, ha egymástól kérdezhetnek, egymásnak válaszolnak. Erőteljesebb a motiváció.
Ha marad idő, a tanult dalt énekeljük közösen – esetleg vonulással.

Frontális,
egyéni

Mivel a tantárgyhoz nem áll
rendelkezésre tankönyv, ha sok
az írnivaló, előre elkészítem a
vázlatot, és azt a diákok beragasztják a füzetükbe. (2. sz. melléklet)
Hf.: Mit jelent a következő népi
megfigyelés?
Ha Pál fordul köddel, ember elvész döggel.

Értékelő
jelek,
névkártya
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1. számú melléklet az óratervhez
ISMÉTLÉS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Mit látsz a képen? Jók-e a színek? (2)
Mely névnaphoz kapcsolódó ágat látsz? (1)
Mit látsz a képen? Mi a célja? (2)
Mit látsz a képen? Mi a célja? (2)
Milyen szokást látsz? Mi a célja? (2)
Melyik énekes népszokás képét látod? Mit kaptak az előadók? (2)
Milyen eseményt látsz? Ki rendelte el? (2)
Ki a képen látható felnőtt? Ki volt ő? (2)
/15 pont
ÚJÉVKÖSZÖNTŐ: (DAL)
A hajnali harangszónak gilingalangója
hirdetgeti, hogy az évnek itt a fordulója.
Azért friss jó egészséget,
bort, búzát és békességet
Mindenkinek bőven az újesztendőben.

Vízkereszthez - hallott szövegértés
1. A nyugati egyház mit ünnepel ezen a napon? (2)
2. Milyen hagyományok kapcsolódnak ehhez a naphoz? (2)
3. Mit vihetnek a templomból haza a hívek? Mire használhatják? (2)
4. Mi fejeződik be ezen a napon? (1)
5. Mi kezdődik ezen a napon? (1)
6. Milyen, a termékenység varázsláshoz kapcsolódó növény látható a filmben? (1)
/9p.

2. számú melléklet
JANUÁRI JELES NAPOK
Tél, Boldogasszony hava = Szűz Mária
1. Újév napja – Sok hiedelem fűződik hozzá:
 malac-disznóhúst kell fogyasztani, mert kitúrja a szerencsét
 amit aznap teszünk, az történik velünk egész évben:
 ne adjunk ki pénzt a házból
 ne dolgozzunk
 legyen vidám, örömteli napunk
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6. Vízkereszt napja – a hagyomány szerint Jézust ekkor keresztelte meg Keresztelő
Szent János a Jordán vizében. Szokások:
 házszentelés a hívek házánál
 vízszentelés a templomokban, a határban – hazavihető: egészségvarázslás
 háromkirály-járás (Gáspár, Menyhért, Boldizsár)
 a karácsonyi ünnepkör zárónapja – a karácsonyfa leszedése
 a farsang kezdőnapja
22. Vince napja – a szőlőtermés jóslásához fűződő nap
 Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince – eső, enyhe idő esetén jó termés várható
 határjárás – a szőlők megáldása
23. Szűz Mária eljegyzésének napja – Jézus első csodatételének napja: a kánai menyegzőn
a korsókat megtöltötte vízzel, majd azt borrá változtatta.
25. Pál napja – Pál fordulása = Saulusból Paulus
 ahogyan Pál a keresztényeket üldöző római katonából Jézus követőjévé vált, úgy
fordul a hideg időjárás egyre melegebbre

A hon- és népismeret tartalmainak tanítási lehetőségei más
tantárgyak keretében
HON- ÉS NÉPISMERETI TARTALMAK A MAGYAR IRODALOM TANTÁRGYBAN
Szakmai, szaktárgyi kompetenciám és jelen munka terjedelmi korlátai miatt
csak a felső tagozat tantárgyi hálójának kapcsolódó lehetőségeit veszem számba.
Elsőként egy felvételi-érettségi tantárgyét.
A magyar irodalom tantárgy tanmeneteit a Kerettanterv és az általunk használt tankönyvek szerzői javaslatainak felhasználásával a magyar munkaközösség
tagjai készítették el. A munkaközösség vezetőjeként minden tanmenet kidolgozásában részt vettem. Tankönyv: Radóczné Bálint Ildikó – Virág Gyuláné: Irodalom 5.
Természetesen építünk az alsó tagozatban megszerzett néprajzi tudásra – mondák, ünnepek, nemzetiség, nemzeti jelképek, stb.
„A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges
kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A tanulók
hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciáinak fejlesztése a kognitív folyamatok, az
életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével. A kerettanterv irodalomtanítási részének ez a szakasza úgy tekint erre a fejlesztési periódusra, mint amely már lehetőséget ad az irodalom jelenségének mélyebb megértésére. Nemcsak a kultúra hordozójának tekinti az irodalmat, és

97

nemcsak a kommunikáció egyik változatának, hanem olyan tevékenységnek, amelyben egy-egy alkotón keresztül voltaképpen az emberiség a megszólaló, s a műalkotásban nem tesz mást ez a cselekvő
alany, mint hogy önmaga számára fogalmazza meg legfőbb dilemmáit és az azokra adható lehetséges
válaszokat. Ennek megfelelően a János vitéz és a mesék, a mondák, az első közösen megismert terjedelmesebb regények kapcsán ez a kerettantervi rész a nagy emberi kérdésfeltevésekkel való ismerkedés helyének is tekinti az irodalomórát. Ennek előfeltétele a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló életkorából fakadó eltérő absztrakciós szintjét, és korlátozza önmagát és kérdésfelvetéseit ennek megfelelően. Ugyanennek másik előfeltétele a tanuló részéről, hogy
legyen partner azoknak a képességeknek a kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez elengedhetetlenek.”15

Különösen az 5. és 6. évfolyam tanórái nyújtanak alkalmat a hon- és népismeret tantárgy tartalmainak tanítására.
Ötödik évfolyam
Iskolánkban az ötödik évfolyam a, b, és c jelű osztályaiban heti két órában, a
d és e jelű osztályokban heti három órában folyik az irodalom oktatása. Az évi 72
illetve 108 óra több mint fele kapcsolódik a hon- és népismeret tartalmaihoz.
Tematikai egység
Mesék
Petőfi Sándor: János vitéz
A régió, a lakóhely kultúrája, irodalmi emlékei
Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Órakeret – a, b, c
jelű osztályokban
10
15
5

Órakeret – d és
e jelű osztályokban
15
30
10

15

18

10

10

A Mesék tematikai egység keretében sor kerül a népmesék közösségben betöltött szerepének hangsúlyozására; azok előadásának, helyszíneinek, előadóinak, a
népmesegyűjtők munkájának bemutatására. Megtörténik a népmese és a műmese
összehasonlítása. A diákok megismerhetik a meseelemeket, a népmesék szerkezeti felépítését, a mesetípusokat. Mindezt többek között olyan népmesék olvasása
során sajátítják el, mint Az okos lány; A bolond falu; Gyűszű, Fésű, Hadd el…; Hazug
mese; Tündérszép Ilona és Árgyélus. Bár a tankönyv nem tartalmazza, a munkaközösség valamennyi tagja megismerteti diákjaival a Fehérlófia című népmesét is. Ennek kapcsán beszélünk a Világfáról, őseink honfoglalás előtti hitvilágáról, a sámánhitről is.

15
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Kerettanterv 2012: 5–8.

Fontosnak tartom, hogy A nap gyermekei című cigány népmese feldolgozására is sor kerül ebben a tematikai egységben. A diákok megismerik a cigány nép
eredetét, betekintést nyernek kultúrájukba – lerajzolják a cigány nemzeti zászlót,
meghallgatják világhírű cigányzenészek
előadását. Mindez alkalmat ad a sztereotípiák lerombolására. Az általuk ismert
meséket örömmel illusztrálják, s az elkéA háromágú tölgyfa tündére – diák illusztrációja
szült rajzokból kiállítást is rendezünk.
A népköltészet hatása a műköltészetre témakör során tisztázzuk a népdalküszöb, a variáció, az ütemhangsúlyos verselés fogalmát. A népdalok tartalom szerinti csoportosításának megfelelően foglakozunk például szerelmi dalokkal, bujdosóénekkel.
Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeménye alkalmat ad a
pásztortársadalom bemutatására, a paraszti ház helyiségeinek felvázolására,
a népies stílus elemeinek megismertetésére. Különbséget tehetünk a zsivány és a betyár, illetve a szellem és
kísértet fogalma között. A feldolgoBábjáték – a drámapedagógia eszközeinek alkalmazása
zás során alkalom nyílik a viselet egyes
darabjainak megismerésére is – például: suba, szoknya, mente, dolmány. Az emberi
élet fordulói közül a házasságkötés, illetve a halál szokásait ismerhetik meg a diákok.
Betekintést nyerhetnek továbbá a népi hitvilág tartalmaiba – időjárás-megfigyelés,
boszorkány. A mű feldolgozása során a drámapedagógia eszközeit is segítségül
hívhatjuk – állókép, bábjáték.
Petőfi Sándor életútjának megismerése kapcsán irodalmi sétát teszünk a diákokkal Debrecen belvárosában. Bejárjuk a költő életéhez kapcsolódó helyszíneket – Nagyállomás, Batthyány utca, Szent Anna utca.
A régió, a lakóhely kultúrája, irodalmi emlékei tematikai egység bevezetője lehet Petőfi Sándor Az alföld című tájleíró költeménye. A szöveg feldolgozása közben megismerik többek között a csárda fogalmát, a külső legelők állatait és növényeit.
A témakör lehetőséget ad a tanulók számára a hatékony önálló tanulásra, kutatásra. Csoportmunkában dolgozhatják fel például a lakóhely kulturális és oktatási intézményeinek történetét – Nagytemplom, Debreceni Református Kollégi99

um, Déri Múzeum, Szent Anna székesegyház, Csokonai Színház; bemutathatnak
jellegzetes helyi néphagyományokat – népi mesterségek, tánc, dal, viselet; beszámolhatnak neves személyekről a népzene, a néptánc, az alkotóművészet – fafaragás, fazekasság, nemezelés, mézeskalács készítés – területéről.
A Család, gyerekek és szülők, barátság, emberi kapcsolatok című tematikai
egység során Arany János Családi kör, Fekete István Február, Móricz Zsigmond
Fillentő című alkotásaival is ismerkednek a diákok. Ezek a művek betekintést
nyújtanak a korabeli gyermekvilágba – belenevelődés, iskolai élet, a gyermek családban elfoglalt helye. A modern kor technikai vívmányai között élő diákok az
olvasottak által a környezeti neveléshez kapcsolódva beláthatják, milyen fontos a
természet rendjének megismerése, tiszteletben tartása.
Petőfi Sándor Egy estém otthon és Arany János Családi kör című életképe a közösség néhány jellemző élethelyzetét, konfliktusát, a klasszikus anya-apaszerepet,
a generációk együttélésének alapját, a tisztelet szükségességét mutatja be. Mindkét mű alkalmat ad a paraszti ház elrendezésének, helyiségeinek, bútorainak bemutatására, az arról korábban tanultak ismétlésére. Kormos István Eltűntek az
égen című verse a költő egy gyermekkori emlékét idézi fel – egy cigánylakodalmat.
Az ötödikes diákok feleleveníthetik a mű által a Mesék témakör során megszerzett tudásukat a cigányságról. Az emberi élet egyik fordulójáról, a házasságkötés
szokásairól, a szertartások céljáról kaphatnak új információkat.

Projektmunka – A Fűvészkert, a grund, budapesti iskola

Az ötödik évfolyam magyar irodalom tantárgyának egyik legérdekesebb tematikai egysége Molnár Ferenc világhírű regényének feldolgozása. A Pál utcai fiúk a
diákok által is a legkedveltebb olvasmányok egyike. Az 1907-ben megjelent ifjúsági regény megmutatja, mit jelentett egy nagyvárosi gyermekcsapat számára egy
kis szabad tér a zsúfolt utcák, a magas házak között a 20. század fordulón. Megismerhetik a korabeli városi iskolák életét, a diákok akkori kötelezettségeit, játékait, az öltözködési szokásokat. Megtudják, milyen különbségek voltak az eltérő tár100

sadalmi helyzetben élők között a lakóhely, a viselet, a személyes tárgyak, a közösségben betöltött funkciók figyelembe vételével. A regény ideje és tere meghatározása
során a 19. század végének Budapestje jelenik meg a tanulók előtt. A Gittegylet
működésének feltárása alkalmat ad az adott közösség jelképeinek meghatározására, funkcióinak megértésére is – pecsét, zászló, tagdíj. E tematikus egység feldolgozása során dolgozhatnak kooperatív technikával és/vagy projektmunkával is a
diákok. A munkafolyamatok nagy részét a tanórán végezhetik el, így a kezdeményező-készség és vállalkozói kompetencia fejlesztésére is kiválóan alkalmas.
Hatodik évfolyam
A hatodik évfolyam tananyaga az ötödikeshez hasonlóan bővelkedik hon- és
népismereti tartalmakban.
Iskolánkban a hatodik évfolyam a, b, d és e jelű osztályaiban heti két órában,
a c jelű osztályban heti 2,5 órában folyik az irodalom oktatása. Az évi 72 illetve
90 óra több mint fele kapcsolódik itt is a hon- és népismeret tartalmaihoz.
Tematikai egység
Monda, rege, ballada
Arany János: Toldi
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Próbatételek, kalandok,
hősök

Órakeret – a, b, d, e
jelű osztályokban
12
20
7

Órakeret – c jelű
osztályban
14
22
9

19

19

Az első tematikai egység – Monda, rege, ballada – a régmúlt eseményeinek
felidézését tűzi ki céljául. A tankönyvi olvasmány alapján a diákok először a művészet születéséről, a szóbeli közlés jellemzőiről kapnak áttekintést. Megismerik
az ősköltészet első formáit – varázsdal, varázsige, munkadal. Felidézik az alsó tagozatban tanultakat az ősi eredetű ritmikus, játékos szövegekről – a mondókákról, kiszámolókról, találós kérdésekről, közmondásokról, szólásokról. Lehetőség
nyílik ekkor népi játékok tanulására is. Ezáltal folyamatos a kapcsolat az 1-4. osztályban tanultakkal.
A továbbiakban különbséget tesznek a monda, a rege, a ballada fogalma között. Olvashatnak többek között Orbán Balázs, Ipolyi Arnold, Benedek Elek,
Kallós Zoltán gyűjtőtevékenységéről is. Tudatosítják a népköltészet jellemzőit; a
szájhagyományozódás eredményeként kialakult variánsok összehasonlítására is
sor kerül. A tankönyv – Radóczné Bálint Ildikó – Virág Gyuláné: Irodalom 6. – bőséges példát tartalmaz a monda három típusára. Eredetmonda pl.: A magyarok erede-
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te, Csörsz árka; történelmi monda pl.: Mátyás király meg Markóp; hiedelemmonda:
Mesés várak – székely népmonda Mikszáth Kálmán feldolgozása nyomán.
A ballada műfajának megismertetésére a tankönyv szerzői a Kőmíves Kelemenné
című népballadát választották. A ballada műfaji jegyei, sajátosságai – a sűrített
cselekmény, az ismétlések, a szűkszavúság gyakran vet fel szövegértelmezési
problémákat. Nehezítik a megértést a régi kifejezések is. Tapasztalataim szerint
éppen ezért kedvelik a diákok a balladákat. Az eseményeket titokzatosnak, rejtvénynek tartják, megfejtésükért motiváltabban dolgoznak.
Érdeklődésük fenntartása céljával a Júlia szép leány balladát is feldolgozom a
tanítványaimmal. A két balladát összekapcsoló áldozat motívuma mélyen megrendíti a diákokat. Ezáltal jobban megértik a régi stílusú népballadák legfőbb ismertető jegyét – az egyén és a közösség konfliktusa áll a középpontban –, és egy
régi kor hitvilágához is közelebb kerülnek.
A tematikai egység a legenda műfajával is megismerteti a tanulókat. Szent
László legendájának részlete a keresztény kultúra elemeinek tanulmányozására
sarkallja a gyerekeket. Szívesen kutatnak önállóan is a magyar szentek legendáiról
– Szent István, Szent Imre herceg, Árpádházi Szent Margit, Árpádházi Szent Erzsébet.
A második tematikai egység – Arany János Toldi – kiapadhatatlan forrása a
hon- és népismereti tartalmaknak. A költő életútjának megismerése közben a diákok ismét kutathatnak információkat a népköltészeti gyűjtések korabeli módjáról, a munka kiemelkedő folytatóiról. A mű olvasása közben bővíthetik szókincsüket régi kifejezésekkel, a proverbiumok ma már kevésbé használt példáival.
Többek között:
„De felült Lackó a béresek nyakára”
„Forr epéd”
„Kebelén kenyere, hátán volt a háza.”

A mű verselése – a János vitézéhez hasonlóan páros rímű négyütemű felező
tizenkettes – alkalmat ad a magyaros verselés jellemzőinek elmélyítésére.
Toldi Miklós Bencének tett vallomása a negyedik ének végén népünk ősi hitvilágának, a sámánhitnek újabb bizonyítéka. Miklós elrejtezik, mint a sámánok.
Különleges dologra készül, amihez erőt és időt kell gyűjtenie. De felkészülésének
önmaga és a közösség számára is pozitív eredménye lesz.
„De azért nem hal meg, csak olyaténképen,
Mint midőn az ember elrejtezik mélyen,
És mikor fölébred bizonyos időre,
Csodálatos dolgot hallani felőle.”
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Az elbeszélő költemény számos hagyományos munkát, azok használati eszközeit,
munkateret bemutat. Ilyen például a kaszálás – mező – szekér, vendégoldal; az
ételkészítés – konyha – csobolyó, tekenő; a kenyér alapanyagának előállítása –
malom – malomkő; mészárosok tevékenysége – hurkoló kötél, szelindek – vágóhíd. Bemutatja a porta épületeit, a ház szerkezetét is – szín, kert, kút, lakóház, szemöldökfa, eresz, konyha, kemence.
A Toldi Miklós számára vitézzé válás lehetőségét közlő özvegyasszony bánata
kapcsán az emberi élet „utolsó átváltozására”, a halál körüli hagyományos cselekmények bemutatására van lehetőség a tanórák során.
A kilencedik ének bikakalandja a korabeli nagyváros házait, településszerkezetét tárja az olvasó elé – zsindelytető, emelet, szűk utca.
A tizedik ének a csárdák világába enged betekintést. A régi űrmértékek – itce,
pint – mellett az öreg cimbalmos alakja lehetőséget ad a népi hangszerek ismételt
bemutatására is. Olvashatnak a diákok a csárdák funkciójáról a vasút megjelenése
előtt. Párhuzamot vonhatnak Toldi Miklós és a népmesék hősei között – a főszereplő a legkisebb fiú a családban; útnak indulás a hiány pótlására (testvére gátolja
vitézzé válásában); próbatételek – farkas – bikakaland; akadályozó – György –;
segítő – az édesanya és Bence; igazságos király – Nagy Lajos. A mű feldolgozása
ismét remek alkalom az egyéni felfedezésre a népi kultúra elemeiről. A diákok
feladata ugyanis egy Toldi-portfólió elkészítése. Ebben helyet kap a Toldi-szótár – régi kifejezések magyarázata –, egy mai hős bemutatása, a lovagi tornák jelentőségének és folyamatának megidézése, a Lovagregény című film ajánlójának megírása, az alföldi ház és porta megrajzolása is.
A harmadik tematikai egység Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényét dolgozza fel. Az egyik legkedveltebb magyar regény elvezeti a diákokat a 16. század
magyarországi törökellenes harcainak apró falvaiba – Keresztesfalva –, nagyvárosaiba, pl. Buda, Sopron, Eger. Gárdonyi Géza két év gondos előkészület után a
történelmi korhoz hűen ír a magyar és török viseletekről – ing, pendely, kaftán, dolmány, csizma – utóbbi három kifejezés ekkor kerül a magyar szókincsbe. Több
alkalommal esik szó a történelmi regény lapjain az étkezési szokásokról – magyar és
török ételekről egyaránt.
Sárközi, a cigány pozitív cselekedetei kapcsán – Eger védelmezőihez csatlakozik, felfedi az árulókat – ismét szó eshet a cigányság történelméről, az ország történelmében betöltött szerepükről, kultúrájukról.
A főszereplő, Bornemissza Gergely és kedvese, Cecey Éva sorsának megismerése a korabeli társadalmi osztályok életkörülményei különbözőségeinek, a házasságkötés szokásainak megismerését is lehetővé teszik.
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E tematikus egység alkalmával is mód nyílik a
népmesei motívumok számbavételére – a főhős szegény
család gyermeke, aki komoly
segítő támogatására talál –
Török Bálint –, majd bátorságának és eszének köszönhetően kivívja társai elismerését. Török Bálint Debrecen
birtokosa is volt a tárgyalt
történelmi korban. Tanulmányi séta keretében ellátogaA Déri Múzeumnál – az egykori Pap-tava, majd Fűvészkert helyén
tunk a Gambrinus-közhöz, a
Török család udvarházának egykori helyszínéhez; onnan pedig a legendás líciumfához vezet utunk. A hagyomány szerint Török Bálint magával hozta Debrecenbe Bálint nevű kálvinista papját, aki városunkban megalapozta a református vallást.
A Próbatétételek, kalandok, hősök tematikus egység legnagyobb témaköre
Fazekas Mihály Lúdas Matyi című alkotása. Debreceniek számára a szerző életútjának állomásai – a Diószegi Sámuellel elkészített Magyar Füvészkönyv, a Füvészkert megtervezése –, tanulmányainak helyszíne – Debreceni Református Kollégium –, a verses epikus alkotás vándormotívuma egyaránt az általános ismeretek
közé tartozik. Az újabb irodalmi séta alkalmával a helyi sajátosságok közül a Déri
téren keressük a Fűvészkert nyomait, a Perényi utcán pedig a Fűvészkönyv szerzőiről készített szoborhoz látogatunk el.
A régi szavak, szókapcsolatok jelentésének megkeresése, a korabeli társadalmi
viszonyok feltérképezése, a gyógynövények megismerése egyaránt a népi kultúra
tanulmányozásának tere.
A levonásokat olvasva a diákok a korabeli debreceni szókészlettel, stílussal
ismerkedhetnek – mint a Kazinczy által irodalmi nyelvvé tett tiszai nyelvjárás alkotóelemével.
Móra Ferenc Kuckó király című alkotása újabb bizonyítéka a közösséghez tartozás, a hazafiság gondolatának. Egy kisfiú áldozata mutat példát az olvasók
számára a ’48–’49-es forradalom- és szabadságharcot követően a hazáért, a szabadságért folytatott harcban.
Lázár Ervin Az asszony című novellája készteti gondolkodásra leginkább a diákokat. Gondolkodásra a karácsony csodája, a kereszténység egyik legnagyobb
ünnepe kapcsán – függetlenül politikától, társadalmi rétegektől, vallási hovatartozásról.
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Rideg Sándor Indul a bakterház című regénye a tréfákon túl a tizenéves Regös
Bendegúz életének bemutatásával a 21. század gyerekei számára az egykori gyermekmunka pozitív és negatív élményeit mutatja be.
A magyar irodalom tantárgy tartalmai az ötödik és hatodik évfolyamon a fenti
áttekintés alapján mindkét félév során lehetővé teszik a mentorált (tanárjelölt)
számára a tanítási gyakorlat kötelező heti óraszámának kiegészítését.
A hetedik-nyolcadik évfolyam magyar irodalom óráin szintén nyílik alkalom a
hon- és népismereti tudás mélyítésére. A tantárgy céljait a következő módon határoztuk meg iskolánkban:
„A 7–8. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a
már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése,
értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén nagy jelentőséget kap, mint pl. a digitális tartalomalkotás- és megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az interneten keresztül.
A diákoknak érteniük kell, hogy az irodalom olyan üzenet, amelyet elődeink és a rendkívüli
képességekkel megáldott művészek örökítettek ránk, s amely üzenetnek a megfejtése és életünkbe
építése a mi dolgunk. Ahhoz, hogy az irodalommal ebben a másfajta jelentésében is képesek legyenek szembesülni, több előfeltételnek is teljesülnie kell. Előfeltétele ennek a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy vegye figyelembe a tanuló sajátos serdülőkori viszonyát a tanulmányokhoz, a mély
lelki kérdéseket érintő kommunikációhoz és a tekintélyhez, és csakis ezt a kritikus és sebezhető
kamaszt jól ismerve fogalmazza meg célkitűzéseit.
Ugyanennek másik előfeltétele a tanuló részéről, hogy legyen partner azoknak a képességeknek
a kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez elengedhetetlenek. Irodalomismeret szempontjából érti a formai jegyek jelentésteremtő szerepét is, továbbá megismerkedik a befogadóval, a hatással, a beszédhelyzettel, a jellemzés módjaival és a tantervben számára előírt további fogalmakkal.
Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát.”16

A megnövekedett tananyagmennyiség és ennek következtében a kevesebb
idő; a felvételi vizsgákra történő mind céltudatosabb felkészülés az ötödikhatodik évfolyamhoz képest kevesebb lehetőséget teremt a hon- és népismeret
kapcsolódó tartalmainak tanítására a hetedik-nyolcadik évfolyamon.
Hetedik évfolyam
A tankönyv a hetedeik évfolyamon – Radóczné Bálint Ildikó – Virág Gyuláné:
Irodalom 7. Iskolánkban az a, d, e jelű osztályokban heti kettő, évi 72 órában, a b
16

Kerettanterv, 2012: 37–39.
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és c jelű osztályokban heti másfél, évi 54 órában folyik a magyar irodalom tantárgy oktatása. A következő táblázat jelzi a kapcsolódó tematikus egységeket és
óraszámokat – a jelzett órák nem mindegyike ad azonban lehetőséget a népköltészet, a népi élet tartalmainak tárgyalására.
Tematikai egység
I. Egy korstílus – a romantika
II. Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal,
epigramma)
III. Nagyepikai alkotás (regényelemzés) – egy
Jókai-regény és a romantikus korstílus
IV. Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota)
V. Nagyepikai alkotás (regényelemzés)
VI. Drámai műfajok (egy komédia)

Órakeret – a, d, e jelű
osztályokban
8
22

Órakeret – b és c jelű
osztályokban
8
20

8

4

10

10

12
8

4
4

Az első tematikai egység lehetőséget nyújt a korstílus jegyeinek tanulmányozása mellett a nemzeti kultúra megismerésére és a hagyományok ápolása iránti nyitottság ösztönzésére, a nemzettudat mélyítésére. Betekintést biztosít a korabeli
irodalmi társaságok, folyóiratok munkájának céljaiba és eredményeibe – a népi
kultúra felfedezésének fontossága, az irodalmi életre gyakorolt hatása –, a színházi élet titkaiba – pl. a népszínművek sajátosságainak számbavétele. A magyar
nyelvű kultúra és művelődés számos eredményéről szerezhetnek tudomást a tanulók – többek között 1806-tól a tankötelezettség bevezetése, a Magyar Nemzeti
Múzeum és Könyvtár, a Pesti Magyar Színház, a Magyar Tudományos Akadémia,
az Operaház létrejötte.
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka című románca voltaképp bevezető Arany János balladaköltészetéhez. A románc és a ballada fogalma közötti különbségek
megfigyelése mellett a romantika stílusjegyeit is felfedezik a diákok – különös tekintettel a népi és történelmi motívumokra. Ilyen például a dicső múlt felidézése
– Mátyás osztrákok felett való győzelme; a társadalmi különbségek párválasztásban betöltött szerepe – Szép Ilonka nem lehet Mátyás felesége.
Balassi Bálint két alkotásával is megismerkednek a diákok a második tematikai
egység keretében. Költészete fontos állomás a magyar irodalom történetében. Ő
az első ismert magyar költő, aki magyar nyelven írt verseket. Műveit ugyan dallamjelzéssel látta el – a kor ismert műfaja, a históriás ének mintájára –, de olvasásra szánta műveit. Az egyik vers az Egy katonaének, melyben a vitézi élet szépségeit, a hazáért életüket is feláldozni kész mutatja be katonák életét a katonaköltő.
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A másik verse – Hogy
Júliára talála, így köszöne
néki – a reneszánsz kultúra etikettjébe kalauzolja
el a diákokat – hogyan
viselkedjen a hölgy, ha
egy férfi hódol neki.
Mindkét mű alkalmat ad
a pozitív attitűd kialakítására a hagyományok aktív befogadásában. A magyaros verselés – ütemhangsúlyos – ismétlésére
is sor kerül.
Tanárjelölt előadása a Csokonai-sírnál
Ugyanezen tematikus
egységhez kapcsolódik Csokonai Vitéz Mihály életútjának, költészetének megismerése. A költő alma matere, a Debreceni Református Kollégium a hon- és népismeret tantárgy helytörténeti anyagának is részét képezi. Ez a példa jól mutatja,
hogy az 5-6. osztályban hon- és népismeret órán megtanultakra több felmenő
tanárgy is építhet, építkezhet az alkalmazott és megtapasztalt tudásra. Az ott tanultak felelevenítése, illetve más szempontú megközelítése erősíti a diákok kötődését lakóhelyükhöz. Az intézményünk közelében található Csokonai-síremlékhez e téma kapcsán sétálunk el.
A Zsugori uram című jellemkép olvasása során a korabeli Debrecen utcaképe is
megjelenik. Az uzsorás bemutatása egy olyan embertípusról alkot negatív véleményt, mely a fejlődés gátja volt.
Kölcsey Ferenc Himnuszát a helytörténeti tartalmakhoz kapcsolódva a Honvédtemetőben tett látogatás alkalmával mondják el a tanítványaim. A Mauzóleum
lépcsőin állva, Marschalkó János Haldokló oroszlán szobra fölött a memoriter előadása valóban magasztos hangvételű minden alkalommal. Így kilépve a tanterem
falai közül, de az iskola keretében maradva az érzelmi kompetencia fejlesztése
sokkal intenzívebb.
Petőfi Sándor életútjának ismétlése, újabb műveinek megismerése a népies stílus ismertető jegyeinek elmélyítését teszik lehetővé. Erre ad alkalmat például
A puszta, télen című alkotása. A tájleíró költemény a szeretett tájhoz való kötődést,
a haza fogalmát, az ember és természet bensőséges kapcsolatát fogalmazza meg,
s emeli a nép által beszélt nyelvet művészi szintre.
A Reszket a bokor, mert… szerelmi dal újabb bizonyítéka a népies stílusnak.
A természeti képpel – népdalküszöbbel – kezdődő vers a legelemibb emberi érzelmet, a szerelmet énekli meg. Versszervező erői is – párhuzamok, ellentétek,
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túlzások és fokozások; az ütemhangsúlyos verselés; a kereszt- és félrímek egyaránt a népdalok jellemző jegyei.
A harmadik tematikai egység Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regényének
feldolgozását foglalja magába. A romantikus alkotás elvezeti a tanulókat a ’48–
49-es forradalom és szabadságharc idejébe. Ismét szembesülhetnek a társadalmi
különbözőségek okaival és következményeivel – ki milyen pozíciót tölthet be, ki
kivel házasodhat össze, ki milyen körülmények között élhet. A fő- és mellékszereplők életútja sokféle foglalkozás, mesterség fortélyaiba enged bepillantást – főispán, katonatiszt, tiszti szolga, házmester, nagybirtokos, jegyző, betyár, régiségkereskedő apáca, diák, nemes. A 20. századvégi és a 21. századeleji néprajzi kutatások (de más diszciplínáknál is megfigyelhető) egyik fő kutatási irányzata az életútvizsgálat.
Jókai írói stílusának egyik jellemzője – megszakítja a cselekmény menetét egyegy bensőséges életkép, humoros anekdota betoldásáért – a korabeli köznapi beszédstílust mutatja be.
Baradlay Jenő jellemfejlődésének követése ismét felidézi a népmesék főszereplőinek alakját – a legkisebb fiú válik igazi hőssé. Ő az, aki életét áldozza a hazáért, testvérei boldog életéért.
A kisepikai műfajokat bemutató, negyedik tematikai egység egyik nagyobb pillére Arany János költészete. A tankönyv és a tanmenet is csupán a Szondi két apródja történelmi ballada feldolgozását javasolja. A munkaközösségünk tagjai
azonban közös döntés után Arany balladaköltészetének alkotói korszakait, témáit
is bemutatják a diákoknak.
A ballada fogalmának felelevenítése után tehát ezeken a tanórákon a diákok
megkülönböztetik Arany János történelmi, a népi élet konfliktusait bemutató és a
nagyvárosi életről írott balladáit. E művek a bizonyítékai, hogy a szerző milyen
jól ismerte a szegény nép életét, annak tragédiáit. A hetedikesek elolvassák többek között az Ágnes asszony – a férje meggyilkolására szeretőjét bíztató szegény
asszony; a Tetemrehívás – egy ősi hitvilág halálhoz kapcsolódó elemének bemutatása; a Vörös Rébék – a népi hitvilág babonás elképzelése megmagyarázhatatlannak
hitt események alakalmával; a Hídavatás – a nagyvárosi lét elidegenülése, elmagányosodása – című balladákat.
Mikszáth Kálmán novellája, A néhai bárány A jó palócok című kötetben jelent
meg. A diákok meghatározhatják a tótok, a palócok nemzeti hovatartozását, lakóhelyüket, szokásaikat, életkörülményeiket. A történet alkalmat ad a házasságkötés szokásainak felelevenítésére, a társadalmi konfliktusok értelmezésére.
Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regényének feldolgozása az ötödik
tematikai egység tartalma. A novellák olvasása során szerzett információk bővítésére, elmélyítésére kerül sor ezeken a tanórákon.
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A diákok újabb bizonyítékát láthatják a népi hitvilág kimeríthetetlen elképzeléseinek és forrásainak. A regény egésze két anekdotikus cselekményszál későbbi összefonódására, két „csodára” épül. Az első a glogovai pap és faluja csodálatos meggazdagodása történetét meséli el, a másik egy törvénytelen kapcsolatból született fiatalember révbe jutásáról szól. A két „mese” olvasása során a diákok ismét szembesülnek a társadalmi különbségek következményeivel, a tanulatlanságból fakadó nevetséges viselkedésekkel és a különböző események magyarázatára adott minden tudományos alapot nélkülöző elképzelésekkel. Új ismeretekkel gazdagodhatnak a szentek életével, a zsidóság gondolkodásmódjával és életvitelével, hitével kapcsolatban.
Moliére A fösvény című komédiája – a hatodik tematikai egység – a dráma műfajának bevezető témaköre. A 17. század drámairodalmának egyik legismertebb
szerzője egy ismert társadalmi karaktert, a fösvényt választotta a nevetségessé tétel célpontjává. Maga a szerző a királynak írott ajánlásban úgy vélekedik, hogy azzal tesz jót a század embere számára, ha kifigurázza a rosszat. A mű megismerése
segíti a diákok társadalomról szerzett tapasztalatainak kritikus átgondolását.
Ugyanakkor fogékonnyá válnak a társadalmi rétegződés okainak megértésére.
Nyolcadik évfolyam
Iskolánkban a 8. évfolyam valamennyi osztályában heti két óra áll a rendelkezésünkre a magyar irodalom tantárgy oktatására. A 8. évfolyam magyar irodalom
tananyaga tartalmaz új ismereteket, de inkább egyfajta irodalomelméleti összegzésre ad alkalmat. Ezért még kevésbé nyílik lehetőség a hon- és népismereti tartalmak megvilágítására. Ennek okán a tematikai egységek vizsgálata helyett az
egyes témakörök kapcsolódó tartalmait veszem számba. Tankönyvünk Alföldy Jenő: Irodalom 8.
A Nyugat nemzedékei irodalmának megismerését Ady Endre stílusának felfedezésével kezdik a tanulók. A szülőföldről írott versei, újságcikkei – pl.: El a faluból!, Hazamegyek a falumba, A föl-földobott kő, Vallomások a patriotizmusról – az egészséges kritikával átitatott hazafiasságra neveli a diákokat.
A költő életútjának végigkísérése alkalmat ad Debrecen korabeli épületeinek,
újságainak, a kortárs alkotók tevékenységének a megismerésére. Szimbólumai között szerepel többek között az emberi élet és halál kérdéseihez kapcsolódó Isten,
Krisztus, Erény, Élet, Halál, Nyár, Ősz. Mindezek jelentésének, tartalmának
megfejtése lehetőséget ad az emberi élet fordulóiról való újabb ismeretek megszerzésére, a már tanultak elmélyítésére – pl. a Szent Mihály napjához kötődő
szokások, a népi hitvilág alakjához kapcsolódó tartalmának felidézésére.
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Móricz Zsigmond életrajzi ihletésű regénye, a Légy jó mindhalálig feldolgozása
újabb lehetőséget nyújt a Debreceni Református Kollégium diákéletének tanulmányozására. Ekkor ismét alkalom nyílik irodalmi
sétára, illetve múzeumpedagógiai óra tartására a Debreceni Református Kollégium Iskolatörténeti kiállításán. A regényhez és az
irodalmi sétához kapcsolódva önálló gyűjtőmunkát végezhetnek, projektmódszerrel
dolgozhatnak, illetve kooperatív technikával
is szerezhetnek új ismereteket. Ennek során
többek között rajzok készülnek a regényhez
kapcsolódó helyszínekről.
A Hét krajcár című Móricz-novella olvasása ismét egy, a társadalom perifériájára keEgyéni gyűjtőmunka a Református Kollégiumról rült szegény sorsú család életét mutatja be.
A lakás bútorai, a viseletdarabok számot adnak a jelzett társadalmi réteg életkörülményeiről; a koldus viselkedése pedig szimbóluma az összetartozásnak, az
egészséges életösztönnek.
Különleges, zárt világba kalauzolja el az olvasót Móricz egy másik novellája, a
Virtus. A társadalmi különbségek jelei, okai, az egyes csoportok képviselői jellemének megismerése mellett újra lehetőség nyílik a hortobágyi pásztortársadalom
hierarchiájának, a mesterség néhány eszközének, szerszámának azonosítására.
Érdekes időutazásra invitál a mű a pásztorok életének különböző korstílusokban
való felidézésével – pl. régi és új stílusú népdalok tartalmai (Kelj fel, juhász, ne
aludjál; a Vidrócki híres nyája; A csikósok, a gulyások), Jókai Mór romantikus
megközelítése a Sárga rózsa című regényében; a ma felelevenített szokások és hagyományok (az állatok ki- és behajtása, a hídivásár, a pásztorok bemutatói, alkotásai).
Kosztolányi Dezső Ötévi fegyház című lélektani novellája szintén a szegénygazdag ellentét témáját érinti. A gyermeke által „rabbá” vált ügyész éppen a másnapi vádbeszédére készült. A fia csínye miatt öt órára a bezárt szobában kénytelen volt újragondolni az eredetileg minősített lopás esetét. Ekkor fedezi fel, hogy
a nincstelen elkövető nem a leírtaknak megfelelően hajtotta végre tettét, így kevesebb büntetést kap majd – ha a véletlen nem játszik közre, mivel szegény, sokkal
hosszabb idejű büntetést kapott volna.
Babits Mihály életútjának megismerése közben az évfolyam diákjai a betegsége kapcsán írt művével, a Balázsolás című alkotással is találkoznak. A szent élet-
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történetének felidézése alkalmat ad a balázsáldás és a balázsjárás szokásának ismétlésére.
A nyolcadik évfolyam másik „kötelező olvasmánya” az Ábel-trilógia első része, az Ábel a rengetegben. Az erdélyi faluban, Farkaslakán született szegény székely parasztcsalád gyermeke, Tamási Áron írói hitvallását az Ábel a rengetegben végén határozta meg. Megfogadta, hogy a szegények életének jobbra fordításáért
alkot egész életében.
Az Ábel-trilógia a határainkon túl élő magyarság sorsának megismerését,
megértését teszi lehetővé – a mai Romániában élő székely nép eredete, életkörülményeik, nyelvük kerülhetnek megbeszélésre. A regény olvasása közben a székely népköltészet, a nyelvezet sajátosságait is felfedezhetik a diákok. Ennek legfőbb eszköze a humor. A tizenéves Ábel sorsának alakulását követve a tanulók
szembesülnek a korán felnőtté válás kényszerűségével, miközben egyre több jellegzetes székely szót, kifejezést is megismerhetnek. A trilógia egészének eseményeit átlátva a szülőföld szeretete, a haza iránti elkötelezettség erősödhet a gyerekekben.
Áttekintve a magyar irodalom tantárgy tematikai egységeit és témaköreit azt
láthatjuk, hogy amíg önálló tantárgyként mindössze heti egy tanórában találkoznak a hon- és népismerettel az ötödikes diákok, addig a felvételi-érettségi tantárgy
összóraszámának jelentős részében minden évfolyamon szükség van néprajzi ismeretekre a feldolgozandó művek megértéséhez.
HON- ÉS NÉPISMERETI TARTALMAK A MAGYAR NYELV TANTÁRGYBAN
Tanulmányom további részeiben olyan tantárgyak tartalmait veszem sorra,
amelyek kevesebb óraszámban ugyan, de a mentorált számára a tanítási gyakorlat
során hasznosíthatók.
A magyar nyelv tantárgy tartalmainak számba vétele során a magyar irodalomhoz hasonlóan a fejlesztés két szakaszát különítem el. Elsőként az 5-6. évfolyam céljaihoz kapcsolódó célokat jelölöm ki.
„A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges
kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A tanulók
hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciáinak fejlesztése a kognitív folyamatok, az
életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével. A nyelvről szerzett tapasztalati
(élményalapú) és tárgyi ismeretek mélyítése, bővítése.
Az 5. és 6. évfolyamon számos képességszintet el kell érni.
Beszédkészség szempontjából a tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikuláció, szókincs
és nyelvhelyesség szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid szóbeli összefoglalást adni.
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Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a beszédhelyzethez.
Olvasás szempontjából legyen képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit. Legyen képes néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról. Szövegalkotás
szempontjából legyen képes rövidebb szövegek alkotására, személyes és olvasmányélmények megfogalmazására.
Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok felhasználására különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására.
Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező és reflektáló olvasás,
továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázása; a címadás.
Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának fontosságával.” 17

17

Ajándék lónak ne nézd a fogát!

Vak tyúk is talál szemet.

Amilyen a mosdó, olyan a törülköző.

Éhes disznó makkal álmodik.
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Az 5-6. évfolyam legfontosabb fejlesztési célja a készségek szintre hozása,
majd folyamatos fejlesztése. Az 5. évfolyamon minden osztályban heti 2, évi 72
órában oktatjuk a magyar nyelvtant. A 6. évfolyamon a c jelű osztályban évi 90
órában, a többi osztályban szintén 72 órában. Valamennyi tanmenet kidolgozásában részt vettem. Taneszközeink: Széplaki Erzsébet: Magyar nyelv 5. és 6. – tankönyv és munkafüzet.
Az 5. évfolyam konkrét magyar nyelvtani tananyagai között szerepelnek a tanulmány szempontjából adekvát témaként a proverbiumok közül a szólások, közmondások, szóláshasonlatok. A tankönyv és a munkafüzet is változatos, érdekes és
motiváló feladattípusok alkalmazásával igyekszik nyelvünk e különleges, igen ősi
elemével foglalkoztatni a diákokat. Huszonhat éves tanítási tapasztalatom alapján
azt mondhatom, hogy nyelvünk ezen alkotásaival a diákok vizuális módon ismerkednek a legkönnyebben. Örömmel veszik, ha rajzok, képek alapján ismerhetnek
fel egy-egy szólást, közmondást. Majd maguk is szívesen készítenek rajzokat
újabb közmondásokhoz, szólásokhoz a nyolcadik évfolyam végéig. Fantáziájuk
kimeríthetetlen, s kreativitásuknak köszönhetően az évek során egész proverbiumbank jött létre.
A ritkábban használt, régi vagy tájjellegű kifejezések jelentésének megismerésére
nyújt alkalmat a Helyesírásunk alapelvei témakör – pl. a j hang kétféle jelölése.
A Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban tematikai egység tartalmaiban
szintén nyílik alkalom tájszavak és köznyelvi kifejezések beépítésére az aktív szókincsbe.
Az írás történetének áttekintése remek alkalom a rovásírás rendszerének megismerésére, rövid szövegek olvasására, illetve megírására a jeleket alkalmazva.
A hatodik évfolyam nyelvtani anyaga a szófajok világába vezeti el a diákokat.
Mindegyik szófaji csoport lehetőséget nyújt hon- és népismereti témák feldolgozására.
Az igék kapcsán a különböző népi mesterségek, a munkafolyamatok bemutatására,
régi gyermekjátékok típusainak megismerésére, a táplálkozási szokások korabeli jellemzőinek
felismerésére kerülhet sor.
A köznév fajtáinak tanulása közben ismét a pásztortársadalom kerülhet a középpontba – gyűjtőnév pl. a ménes, gulya, csorda, nyáj, csürhe, konda.
A tulajdonnevek csoportosítása alkalmat ad többek között a magyar névadás
történetének áttekintésére – különös figyelemmel a családnevek alakulására.
A földrajzi nevek helyesírás bonyolult szabályainak megértése alkalmat ad az
országhatáron innen és túl található néprajzi tájegységekkel történő ismerkedésre.
A szólások, közmondások használatát, jelentésük értelmezését teszi ismét lehetővé a névmások szófaji rendszere.
E szófaji csoport alkalmat ad továbbá a magyar nyelv egyedi köszönési, megszólítási hagyományának tanulmányozására – magázás, önözés, „tetszikelés”, tegezés.
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A főnévi igenév ragozott alakjainak gyakorlása alkalmat ad a hagyományos paraszti gazdaság zöldségei, gyümölcsei bemutatására – kapcsolódva az egészségneveléshez.
Lehetőség nyílik már ekkor, a 6. évfolyamon nyelvünk korábbi állapota speciális jellemzőinek egy-egy izgalmas részletét megmutatni a diákoknak az igenevek
tanítása során. Erre a beálló melléknévi igenév -andó, -endő, de leginkább a határozói igenév -va, -ve, -ván, -vén képzőinek megismerése, alkalmazása nyújt alkalmat.
Az 5. és 6. évfolyam nyelvtan tankönyvének példaszövegei, feladatai kapcsolódnak az irodalmi tanulmányokhoz. Ezáltal a hon- és népismereti tartalmak bevésődése még inkább megtörténik.
„A 7. és 8. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben –
a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén nagy jelentőséget kap. Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyelése
mondat- és szövegépítő eljárásokkal.
Beszédkészség szempontjából a 7-8. évfolyamon a tanuló beszédében megfelelően artikulál, kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nem csak összefoglalni tudja az olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud működni. Nem csupán a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs technikákat is képes alkalmazni.
Tanulási képesség szempontjából már képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira. Szövegértés szempontjából értelmezésre, és formai-stilisztikai elemzésre is, továbbá a zenei és ritmikai
eszközök típusainak azonosítására is képes.
Erkölcsi ítélőképesség szempontjából a tetszésnyilvánításra és az eltérő vélemény tiszteletére képes, valamint érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, közösségi, családi, egyéni
beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit.” 18

A taneszközök a 7-8. évfolyamon is Széplaki Erzsébet munkái.
A tananyag tartalmai ismét lehetővé teszik a szólások, közmondások értelmezését. A sok éves tanításom során azt tapasztaltam, hogy ebben az életkorban
a versengés remek motivációs eszköz. Ezért alkalmat biztosítok tanórai keretben
is többek között olyan online-felületek használatára, amelyek lehetővé teszik a játszva,
versengve tanulás örömét az adott témakörben. Ennek a munkafolyamatnak a
során is megtapasztalhatjuk, hogyan, mikor kell és lehet előkészíteni a multimédiás termet ilyen tanórára; milyen pedagógiai módszerekkel tarthatjuk fenn a diákok érdeklődését.
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A 7. évfolyam nyelvtan tananyaga az egyszerű mondat elemzését, a 8. az öszszetettét tűzi ki céljául. Ez gyakorlatilag korlátlan szabadságot nyújt a mondatok
tartalmának megválasztására a pedagógus számára. Ennek köszönhetően a
mentorált az elemzés menetét ismerve bármely, a népi kultúra szegmensét érintő
témakör alkalmazásával taníthat.
A nyolcadik évfolyam diákjai ekkor szereznek bővebb ismereteket a magyar
nyelv történetéről. A nyelvrokonság fogalma, a nyelvrokon népek azonosítása után
a magyar szókincs alakulása, fejlődésének nyomon követése erősíti a nemzeti hovatartozást.
A magyar nyelv és irodalom oktatásának egyik legfőbb célja a hallott és írott
szövegek diákok által történő megértése. Ennek figyelembe vételével alkalmazzuk Széplaki Erzsébet Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című feladatlapjait valamenynyi felső tagozatos évfolyamunkon. A szerző debreceni, és elkötelezett a hon- és
népismereti tartalmak közvetítése mellett.
Az ötödikes diákok a gyakorlatok során megismerhetik többek között egy ukrán és egy indiai népmese tartalmait – A három jó tanács, A Nap és a Hold; egy magyar népmondáét – Lakatos Imre hőstette. A táplálkozás témakörében két szöveghez kapcsolódó feladatsort is megoldhatnak – Szólások a konyhából, Magyaros ételek.
A dokumentumelemzés gyakorlásához egy versenyfelhívást értelmezhetnek,
amely a népdalgyűjtés évfordulója alkalmából népdaléneklő versenyre invitálja a vállalkozókat.
A hatodik évfolyam diákjai is találkoznak népmesével – Bors Péter (román
népmese), népmondával – A szekér meg a hintó (magyar népmonda). Feldolgozzák
Sárkányölő Szent György történetét; téli és tavaszi népszokásokról, néphagyományokról kapnak új információkat – Mit hoz az új év?, Kiszehajtás, villőzés.
A hetedik évfolyam szövegértést fejlesztő feladatai között szerepel még a
Hajnalfa, jakabfa, májusfa című – a népszokásokhoz kapcsolódva. A gyógyteák olvasmány szövege alkalmat ad eleink népi tudásának tanulmányozására. A múzeumok életébe enged bepillantást az A Szegedi Paprika Múzeum című gyakorlat.
A Balázsolás pedig a nyolcadikosok számára jelent segítséget Babits Mihály
versének megértésére.
A jelzett taneszköz feladatsorai mellett természetesen a saját összeállításúakat
is alkalmazom a magyar nyelv és irodalom órákon egyaránt. A diákok szívesen
olvasnak hon- és népismeret tartalmú szövegeket, motiváltabbak a hozzájuk kapcsolódó kérdéssor megoldásában. Különösen a szentek élete, az időjárás-megfigyelések,
a helytörténet, a jeles napok hagyománya kelti fel az érdeklődésüket.
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HON- ÉS NÉPISMERETI TARTALMAK AZ ETIKA TANTÁRGYBAN
Iskolánkban az 5-6-7-8. évfolyamon az 51/2012. (XII.21.) EMMI kerettantervi rendelete előírásainak megfelelően minden osztály diákjai – a szülő választásának alapján – heti egy óra alkalmával részesülnek az etika tantárgy tartalmainak
megismerésében.19 A diákok ezt a tantárgyat is kénytelenek financiális okok miatt
tankönyv nélkül tanulni. A tantárgyat oktató pedagógusok több tankönyv útmutatásai alapján dolgoznak, melyek témakörei természetesen megegyeznek.
A tantárgy hon- és népismereti tartalmainak azonosítására a fejlesztés várható
eredménye meghatározásai a legalkalmasabbak. Ezek a négy évfolyamon például:
 „A diák tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, és elfogadja a testi és lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etnikai és kulturális különbségeket.
 Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a közösségi normákat.
 Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, képes együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet vállal a rászorulók segítésében.
 Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve vallási hagyományokat.
 Érti, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és világnézetek), s
ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz.
 Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, vágyaik, nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják.
 Tisztában van vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a társaiért.
 Kialakultak benne az európai identitás csírái.
 Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes autonómiájának megőrzésére.”20

Az ötödik évfolyam Családtagok, rokonok, generációk című tananyagrésze fókuszában a rokoni fokozatok állnak. Ezek meghatározásához felhasználják a honés népismeret tantárgy egyik otthoni feladatának megoldásait – a családfát.
A Társaink, barátaink megismerése témakör alkalmat ad a hagyományos alapon szerveződő közösségek bemutatására: etnikai-vallási közösség. A házasságkötés
funkciója jelentőségének tárgyalása során a diákok tájékozódhatnak az esküvő
népi hagyományairól, a közösség szerepéről az emberi élet egyik fordulójával
kapcsolatban.
A hatodik évfolyam Népek a Kárpát-medencében, Nemzetiségek a Kárpátmedencében témakörei az egyes országok földrajzi elhelyezkedésének tudato19
20

A tanmenetet összeállító, és a tárgyat oktató kolléga hozzájárult szellemi terméke tartalmainak
felhasználására a tanulmányomhoz, amelyet ezúton is hálásan köszönök.
Szabó 2013: 5.
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sításán túl különbséget tesznek a nemzetiség és etnikum fogalma között; bemutatják őseink honfoglalást megelőző nemzetségbeli együttélését, a törzsek létrejöttének folyamatát. Szó esik még többek között a cigányságról – roma, muzsikus, beás, oláh –, a sváb, tót, szerb, horvát, szlovák kifejezések jelentéséről.
Az Ünnepek, hagyományok, vallások, jelképek témakör a nemzetiségek ünnepeire fókuszál – svábok, szlovákok, horvátok, szerbek, cigányok. „Gyökerek nélkül elpusztul a növény. Hogy maradhatna meg gyökerek nélkül az ember…”21
A Kárpát-medencében élő népek hasonló és eltérő szokásaihoz kapcsolódó
mottó az itt élő népek kultúrájának közös és eltérő vonásait veszi számba – éghajlati viszonyok, vallás, nyelv.
E témakörhöz szorosan kapcsolódik a Vallások kialakulása Európában.
A tárgykör a vallás gyökereitől – a természetfelettiben való hit – elvezeti a diákokat a vallási sokszínűséghez. Beszélnek az egyisten- és többistenhitről – az irodalmi
tanulmányok kiegészítéseként. A Kárpát-medence vallásainak áttekintése alkalmával a történelmi magyarázatok megerősítését kaphatják a tanítványaink a zsidó
vallással kapcsolatban. Olvashatnak továbbá a kapott irodalmi információk bizonyítékaként a reformációról, ellenreformációról.
A Társadalmi egyenlőtlenségek, Gazdagok és szegények címet viselő témakörök különféle mesterségek bemutatására alkalmasak; illetve az egyes történelmi
társadalmak uralkodó rétege és a kiszolgáltatottak életkörülményeinek különbözőségeire mutatnak rá.
A környezet hatása az emberre témakör az élőlények környezethez való viszonyát kutatja. Ennek kapcsán szó eshet a paraszti kultúra emberének kiszolgáltatottságáról a természet erőinek; illetve a természet rendjének megfigyelése kapcsán
kialakult hagyományos munkarendről.
Az Egyre messzebb, egyre gyorsabban téma kapcsán szó esik az áru- és teherszállítás módjairól és eszközeiről.
Újból fókuszba kerül a vallás a természeti erők vizsgálata során – az ember és
természet viszonya meghatározza a vallások kialakulását. A tanórákon sor kerül a
természetfölötti erők és az istenek kapcsolatának a civilizációra, kultúrára gyakorolt hatásának feltárására.
Sor kerül a Kárpát-medence vallási sokszínűségének számbavételére is – kereszténység – reformátusok, görög- és római katolikusok, evangélikusok, unitáriusok – izraeliták, kínai univerzalizmus, iszlám.
A hetedik évfolyam Mi leszel, ha nagy leszel? témaköre lehetőséget ad a hagyományos munkák bemutatására – a paraszti család önellátó gazdálkodásához, illetve a
népi mesterségekhez kötődve.

21

Bánhegyi–Olajosné 2013: 17.
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Újból beszélgethetnek az évfolyam tanulói a közösségi életről – rokoni és vallási közösségek. Ismét fókuszba kerül a barátság, a szerelem, párválasztás témaköre is.
A nyolcadik évfolyamon egyfajta ismétlés zajlik a korábban már tárgyalt témakörök felelevenítésével.
A tartalmak alátámasztják e tantárgy esetében is a pedagógus jogosultságát arra, hogy a hon- és népismeret metodikáját alkalmazza az etika órákon.
HON- ÉS NÉPISMERETI TARTALMAK AZ TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN
Iskolánk felső tagozatos osztályaiban minden évfolyam diákjai heti két alkalommal ismerkednek a tantárgy tartalmaival. E tantárgy témakörei között is sok
kötődik szorosan a hon- és népismerethez. A kapcsolódó tartalmak áttekintése
előtt már a taneszközök bevezető gondolatai is adnak erre bizonyítékot.
„Olvashatsz például arról, hogyan éltek a … gyerekek és felnőttek. Hogyan öltözködtek, mit
ettek hétköznapjaikon és ünnepeken? Milyen volt egy királyi lakoma? Milyen betegségek pusztítottak az emberek között? Hogyan utaztak szárazföldön …?”22

A diákok az emberiség őskora témakörrel ismerkedve találkoznak először a
történelem tantárggyal. Ennek során beszélnek a temetkezési szokásokról – pl. az elhunyt eszközeivel való temetésének magyarázata. Az őskori művészet – rajzok,
szobrok, barlangfestmények – varázslásból fakadó létének magyarázata kapcsán a
tankönyv a magyar néphit varázslással összefüggő tevékenységeiről, szokásairól is
nyújt tájékoztatást – Luca széke, hímes tojás, a szentelmények közül a barka.
A termelés kezdete témakör alkalmat ad a földművelés és állattenyésztés hagyományos eszközeinek – kapa, ásó, faeke –; a fazekas mesterség munkafázisai, termékei megismerésére. Az első földművelő közösségek, a falvak és városok kialakulásának folyamata a hajléktípusok, az építkezés alapanyagai bemutatására ad lehetőséget.
A múlt tanulmányozásához nélkülözhetetlen régészet tudományáról, a régész
munkafázisairól, eszközeiről is kapnak információkat olvasmány segítségével a
diákok.
A kereszténység kialakulása tananyagrész a Biblia világába vezeti el az ötödikeseket – időben majdnem párhuzamosan haladva a magyar irodalom vonatkozó
témakörével. Az Ó- és Újszövetség tartalmainak, a kereszténység elterjedésének
megismerése megalapozhatja a keresztény kultúrkörhöz tartozás érzését.

22
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A középkori Európával való ismerkedés során a jobbágyság kerül fókuszba.
A diákok bepillantást nyerhetnek az uradalom életébe – földesúr, jobbágytelek – ház,
kert, szántóföld, robot, kétnyomásos gazdálkodás. A középkori falu önellátásra történt
berendezkedése alkalmat ad a népi mesterségekről szerzett tudás bővítésére is –
kovács, molnár. A középkori keresztény egyház témakörhöz kapcsolódva a templomokról, a jobbágyság mindennapi életére gyakorolt hatásról – a szentekhez fűződő
jeles napok szokásai, a legfontosabb keresztény ünnepek hagyományai (karácsony
és húsvét) tanulnak a diákok.
A forgalmas helyeken – hidaknál, völgyek bejáratánál, nagy útvonalak találkozásánál, jó kikötőhelynél, király vagy püspöki székhelyeknél – kialakult városok
kiváltságaival találkoznak a tanulók az Élet a középkori városokban című témakörnél. Megismerik a kereskedelem, a céhek, a városi polgárság életét. Itt nyílik mód
a debreceni céhek bemutatására.
A magyarság történetének kezdetei fejezet ősi magyar mondák felelevenítésével kezdődik – Hunor és Magor, Attila fejedelem, Csaba királyfi.
A félnomád életmód valamennyi szegmenséről bőséges információt kapnak a
diákok – pl. jurta és félig földbe vájt ház; solymászás, lovas nemzet; nagycsalád, nemzetség,
törzs; ötvös, íjasmester, nyergesek; íj, kard, kopja, kengyel, tarsolylemez, pajzs, szablya, szekerce; ló, szarvasmarha, juh, nemez.
A nyelvrokonság fogalma, a vándorlás és a honfoglalás eseményei számbavétele
mellett az ősi magyar hitvilág, a sámánhit elemeiről, valamint a székelyekről is tanulnak az ötödikesek.
Egy nagyobb témakör a virágzó középkor Magyarországon címet viselő. Az
1351. évi törvények ismét a jobbágyok és földesurak életébe engednek bepillantást – kilenced, ősiség, úriszék, pallosjog. A falvak és városok arculatának változásának
oka az építkezési technikák fejlődése – a parasztházak is fennálló falúak lettek és
több helyiségből álltak. A mezővárosok és szabad királyi városok fogalmának megértése alkalmat ad Debrecen történetének korabeli vonatkozásai bemutatására is –
„Debreceni Köztársaság”, a vásárok.
A reformáció és katolikus megújulás témakör szintén Debrecenbe vezethet –
a „kálvinista Róma” kifejezés értelmezése, a Nagytemplom, illetve a Szent Anna
székesegyház látogatása a felekezetek közötti különbözőségek megfigyelését segítik. A Biblia magyar nyelvre fordítása lehetővé tette az anyanyelvű irodalom terjedését is.
A három részre szakadt ország – Magyarország új kora című témakör – élete
tanulmányozása során ismét szó esik az építkezésről – a török támadások miatt
főként Délnyugat-Magyarországon alkalmazták a kerített ház erődítményszerű típusát kicsi, lőréshez hasonló ablakokkal.
Az Erdélyi fejedelemség aranykora kapcsán többek között a habán kultúráról
hallhatnak a gyerekek.
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Bocskai István szabadságharca a hajdúk történelmének megismerését teszi lehetővé. A lakóhelyünk környéke településeinek ünnepei számos esetben épülnek
a hajdúhagyományokra. Összetartozásuk alapjainak megértése a közösség szerepét hangsúlyozza.
A Rákóczi-szabadságharc a kuruc hagyományokat tárja fel – költészet, zene – tárogató.
A 18. századi magyar társadalom helyzetének megvilágítása a magyar jobbágyok nehéz helyzetét bizonyítja. Az adófélék, a természetbeni járulékok, kötelességek a földesúr és az állam felé igen nehéz életkörülményekről árulkodnak. A
nemesség különböző csoportjainak bemutatása – bocskorosok, hétszilvafások – pontosabb képet fest a korabeli magyar viszonyokról. E témakörök kapcsán a viseletről – ruha-, haj-, a különféle népi foglakozásokról – pásztorok, halászok, pákászok –
is mód nyílik ismereteket közölni a hatodikosok számára.
Magyarországon a napóleoni háborúk korában és az azt követő reformkorban
a meginduló gazdasági fejlődés összefonódott a polgári átalakulással. Ezzel
egyidőben a hazánkban élő nemzetiségekre is hatással voltak a felvilágosodás, a liberalizmus és a nacionalizmus eszméi. A diákok megismerkedhetnek például a
szerbek, horvátok, románok, szlovákok történetével, korabeli viseletükkel, hagyományos foglalkozásaikkal.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc történelmének megidézése lehetővé teszi korabeli kultúránk jellemzőinek számbavételét – a népies stílus megjelenése az irodalomban, a komolyzenében; a népköltési gyűjtések tudományos
szintre emelése; a viselet nemzeti jellege.
A helytörténeti ismeretek bővítésére is kiváló a témakör. A kormány Debrecenbe költözése, a Habsburg-ház trónfosztása és a debreceni csata eseményeinek
emlékét számos épület, szobor, helyszín őrzi – pl.: Nagytemplom, Régi városháza,
Debreceni Református Kollégium, Szilágyi-Andaházy ház, Kossuth-szobor, Szarka kapitány
emlékoszlopa, Nagysándor József obeliszkje, Honvédtemető. Ezek felkeresése történhet
meg helytörténeti séta keretében.
A következőkben a diákok a történelem órákon megismerhetik többek között
a dualizmus időszaka gazdasági fejlődésének mindennapi életre gyakorolt hatását
– cséplőgép, vetőgép –; a társadalmi változások által kialakult új csoportok életét:
dzsentri, munkásság, nagy-, közép- és kispolgárság.
Követhetik a falusi életmód rendjét, a parasztság rétegződését – gazdag- és szegényparasztok, zsellérek, agrárproletárok.
A parasztság életének olyan szegmenseiről tanulhatnak, mint a párválasztás, a
házasságkötés, a gyermekek belenevelődése, az iskolarendszer.
Újabb témakör foglalkozik a nemzetiségi kérdéssel a dualizmus válsága kapcsán – szerbek, horvátok, románok, szlovákok, cigányság.
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A trianoni békediktátum hatásainak vizsgálata során a szomszédos államok
magyarságának sorsát is megismerhetik a hetedikesek – Csehszlovák Köztársaság, Román Királyság, Jugoszlávia. Beszélnek a kisebbségi jogokról, a nyelvhasználat
kérdéséről, az anyaországgal való kapcsolat lehetőségeiről, formáiról.
A II. világháború témaköre kapcsán a zsidóság tervszerű, szervezett elpusztítására tett kísérlet, a holokauszt rémtetteinek leírását is tartalmazza a tankönyv.
Bepillantást nyerhetnek a diákok a zsidó vallás alapjaiba. Ez ismét alkalmat ad a
helytörténeti ismeretek bővítésére – a debreceni zsinagógába tett látogatással.
Ezen túl a helytörténeti ismeretek önálló témakörének beillesztésével a tanulók lakóhelyükhöz kötődő történelmi ismereteit kívánjuk bővíteni. Ezáltal erősítjük a szülőföldhöz való kötődésüket. Ennek során hat tanórában kizárólag Debrecen történetével foglalkoznak a diákok. A Debrecen története a kezdetektől a
20. századig, a Debrecen – „a kálvinista Róma”, a Református Kollégium, a Debrecen – „A magyar szabadság őrvárosa”, az egykori lakosok, a város utcái, és a
debreceni kézműves mesterségek témakörök feldolgozása után a megszerzett tudásukról beszámolókkal, prezentációkkal adnak számot a diákok.
A társadalomismeret témakör pedig lehetőséget nyújt az egyes történelmi korok idején élt emberek hétköznapjainak összehasonlítására – életkörülmények,
társadalmi hovatartozás, a közéleti szerepvállalás lehetősége, a vallás gyakorlása, a
művelődéshez való jog.
HON- ÉS NÉPISMERETI TARTALMAK AZ ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBAN
Iskolánkban az 5-8. évfolyam minden osztályában heti egy tanóra áll az énekzene tantárgy oktatásának rendelkezésére. Tankönyvként az OFI és az Apáczai Kiadó alkotásait használjuk.
A népzene világa témakör az ötödik évfolyamon huszonnégy, a tantervi követelmény elvárásának megfelelően kötelezően megtanulandó és tizenegy szabadon
választható népdalt ismertet meg a diákokkal. A zeneelméleti tudás bővítése mellett a legfontosabb feladat a népdalelemzés néhány szempontjának értelmezése és
gyakorlatok során történő felismerése – sorszerkezet, hangkészlet, hangsor, ambitus,
kadencia, szótagszám, előadásmód, dallamvonal. Ezek felismerése alapján a tanulók képesekké válnak a régi (ereszkedő dallamvonal, jellemző a lefelé kvintváltás, gyakori a pentaton hangsor, rövid sorok, kis szótagszám) és az új stílusú dallamok
(kupolás dallamvonal, visszatérő sorszerkezet, általában hétfokú hangkészlet,
magas szótagszám) megkülönböztetésére.
A pásztorok életéről, a szerelemről, a katonasorsról, a bujdosásról, a munkáról szóló dalok a paraszti kultúra megannyi szegmensét érintik. Szó esik a népzenegyűjtés fo-
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lyamatáról és jeles képviselőiről – Vikár Béla, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Lajtha
László.
A néptánchoz kapcsolódva csujogatást is tanulhatnak a gyerekek, és ismerkednek a dunántúli ugrós tánccal
A népi hangszerek közül a cimbalom, a tekerő, a citera, a duda felépítése és hangzása került a tananyagba.
A népdalgyűjtés helyszíneinek vizsgálata alkalmat ad a néprajzi tájegységek térben történő elhelyezésére – országhatáron belül és kívül egyaránt.
Az ünnepkörök közül a karácsonyhoz kapcsolódva egy érmihályfalvi betlehemes
részletét, a regölés egyik dallamát tanulják meg a diákok. A farsang, a Gergely-járás
szokásait és a népi életben betöltött szerepét is megismerhetik.
A hatodikos diákok a betyárok életéről, a temetkezési szokásokról kaphatnak bővebb ismereteket Kodály Zoltán Mátrai képek című alkotása révén. A tizennyolc
kötelezően megtanulandó és tizenkét kiegészítő tananyag népdalai elmélyítik a
régi és új stílusú népdalok jellemzőiről korábban tanultakat.
Folytatódik az évfolyam diákjainak utazása a magyar nyelvterület tájegységein
– különös tekintettel a határon túli magyarság élőhelyeire – pl.: Magyarpalád,
Bogdánfalva, Csíksomlyó (Románia), Gerencsér (Szlovákia), Bácskertes (Szerbia).
Bővül a diákok tudása a népi hangszerekről is – kolomp, köcsögduda, kereplő, tárogató, duda, ütőgardon.
A népdalok témái alkalmat adnak a népviselet darabjai, az aratás munkafolyamatai, különböző régi mesterségek – gerencsér, mészáros, molnár, a párválasztás
szokásai tárgyalására.
A tavaszi népszokások közül a húsvéti ünnepkör egyes elemei – kiszehajtás,
villőzés, vízbevetés, komaválasztás – kerülnek a fókuszba.
A kuruc kor dalai mellett az 1848-as katonadalok is erősítik a nemzeti identitást.
A hetedik évfolyam tananyaga már inkább a komolyzenére fókuszál. A tizenhat kötelezően megtanulandó és a tizenegy szabadon választható népdal mégis
számos hon- és népismeretei tartalommal bír.
Kodály Zoltán Kállai kettős című alkotása a párválasztás és a házasságkötéslakodalom népi hagyományaiba vezeti el a diákokat több párválasztó és lakodalmi
dallal együtt. Alkalmat ad továbbá a rokoni kapcsolatok vizsgálatára, a rokoni fokok hagyományos megnevezésének megismerésére.
A jeles ünnepek közül újabb, a karácsonyhoz kötődő népdalokat tanulhatnak
a gyerekek. A virágvasárnapi kiszehajtás szokásáról és a Szent Iván napi párosítókból is
ízelítőt kapnak.
Az alkalomhoz nem kötött dalok között szerepelnek még katonadalok, bujdosóénekek, munkadalok.
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A népballada műfajáról tanultak újabb kiegészítése is megtörténik három ballada dallamának megismerésével.
A nyolcadik évfolyam ének-zene tananyaga stílus és tartalom szempontjából is
összegzése az általános iskolában tanultaknak. Régi és új stílusú dalok, alkalomhoz
kötött és nem kötött dalok, népballadák egyaránt szerepelnek a dalkészletben.
A tankönyv nagy erénye, hogy részletes, népzenei dialektusterületeket bemutató
térképet bocsájt a diákok rendelkezésére.
A hon- és népismeret tantárgyhoz legszorosabban kapcsolódó tantárgyak tartalmait soroltam fel a fentiekben. Ezeken kívül természetesen más tárgyak is adnak alkalmat az integrációra. A biológia, a földrajz, az informatika, a technika és
háztartástan, a testnevelés tantárgyak tartalmi kapcsolódásainak feltérképezésére
talán egy másik munka ad majd lehetőséget.

Hon- és népismereti tartalmak tanórán kívül – iskolai
keretek között
TEHETSÉGGONDOZÁS
Intézményünk Kiválóan Akkreditált Tehetségpont. A Debreceni Egyetem szakemberei által összeállított, iskolánk diákjaival felvett, majd az egyetem által értékelt tesztek segítségével a megfelelő eredményt elérő diákok azonosított tehetségígéretekké válnak. A Debreceni Példa program keretében a gyermekek a Debreceni
Tankerület koordinálásával fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt. Ezek keretében tematikus egységekbe rendezve különféle játékos fejlesztő délutáni alkotóműhelyek tagjaivá válnak. A képzőművészet, az irodalom, a tanulásmódszertan, a
természettudományok témakörei segítségével, a kreatív gondolkodás és tevékenykedtető módszerek alkalmazásával projektmunkákat készíthetnek, egyedi alkotásokkal örvendeztethetik meg a család, az iskola, a Tankerület közösségeit.
Kétévente pedig diákkonferenciára kerül sor. A foglalkozások vagy az egyéni
érdeklődés lapján a diákok választhatnak egy számukra érdekes témát. Ez lehet
meglévő alkotások új szemszögből történő elemzése vagy önálló kutatás, kérdésfelvetés eredménye. Ezekről a Tehetségek meghatározott időtartamú előadást
tarthatnak saját készítésű ppt bemutatása segítségével.
A Tehetségek mentoraként lehetőség nyílik hon- és népismereti tartalmak
bemutatására motiválni a diákokat. Az iskolai megmérettetések nyilvánosak, így a
szülők, ismerősök, iskolatársak és a pedagógusok is figyelemmel kísérhetik az
adott gyermek választott témájában való jártasságát. A program során már három
diák választott hon- és népismereti témát a konferenciára. Mindhárman Debre123

cen városához kapcsolódó tartalmakkal álltak a nyilvánosság elé. A megmérettetés iskolai fordulóján mindhárman dobogós helyezést értek el, s egyikük győztesként képviselhette intézményünket a városi konferencián, ahol bronz minősítést
kapott.

Népmese feldolgozásának előadása Ópusztaszeren

Diákkonferencia – Régi mesterségek Debrecenben

Bár kevés kiemelkedő színvonalú adekvátan hon- és népismereti tartalmakkal
bíró verseny kerül megrendezésre országos, megyei vagy városi szinten, a tehetséggondozás e területen is elengedhetetlenül fontos. Ilyen lehetséges, bár egész tanéves kemény munkát megkövetelő megmérettetés az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark KerekEmese versenye. A rendkívül sok témát, népünk történetét, életmódját, hagyományait felölelő csapatverseny igazi kihívás a mentortanár és a csapat számára is. A döntőn például egy-egy népmese vagy a tartalomhoz
kapcsolódó egyéb történet dramatikus megjelenítése volt az egyik feladat. Felkészítő tanárként a nemzetközi verseny döntőjében kétszer a dobogó harmadik,
egyszer pedig az első fokára állhattam a tanítványaimmal.

Hangszerfelismerés a zenei vetélkedőn
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A különféle iskolai versenyek során is gyakran oldanak meg a diákok a népi
kultúra elemeihez, helytörténethez kötődő feladatokat. A zenei vetélkedőn például a népi hangszerek képről és hangról történő felismerése, a népdalok stílusának meghatározása készteti gondolkodásra a vállalkozókat.
ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, MEGEMLÉKEZÉSEK
Az iskola arculatának fontos elemei az ünnepi alkalmakhoz kapcsolódó előadások, hagyományok. Hon- és népismereti tartalmai okán az egyik legismertebb
közülük a karácsonyi ünnepkörhöz kötődő. Intézményünkben minden évben készül
alsó és felső tagozaton is karácsonyi műsor. Mindkét tagozat valamennyi diákja
megtekintheti a színpadi előadásokat, illetve ezekre az érdeklődő szülőket is várjuk. A zsúfolásig megtelt aulában a fellépő gyerekek nagy izgalommal, ugyanakkor örömmel is adják elő a gyakran népi hagyományokra épülő műsorukat.

Plakátkiállítás 1848. március 15. tiszteletére

A 8. évfolyam diákjainak előadása a forradalomról

Betlehemezők – pásztorozás

Jézus születésének színpadra állítása

A legtöbb előkészületet igénylő, és a felső tagozat valamennyi diákját munkára
ösztönző megemlékezés az 1848–49-es forradalom- és szabadságharchoz kapcsolódik. Minden évben hirdetünk plakátversenyt, amelyen az osztályok legalább
egy-egy alkotással indulnak. A plakátok témája a szabadságharc egy-egy szegmen125

se – a nők szerepe a szabadságharcban, nagy csaták, a forradalom első napjának
eseményei, kiemelkedő egyéniségek. Ezen kívül a megemlékezés napjára az évfolyamok egymástól eltérő feladatmegoldásokkal is készülnek. Az ötödik évfolyam
valamennyi osztálya a tanév során ellátogat Debrecen azon helyszíneire, amelyek
valamilyen kapcsolatban állnak a szabadságharc eseményeivel. Ott fényképeket
készítenek, amelyet füzet formájában adnak közre. Természetesen a kapcsolódó
eseményeket, személyeket is bemutatják a gyűjteményben. A megemlékezés napján ezt a munkát az évfolyam tobbi osztályának be is mutatják. A kész alkotásokat pedig a plakátokkal együtt kiállítjuk az iskola aulájában, hogy minden érdeklődő megnézhesse azokat.
A nyolcadik évfolyam
szintén a helytörténet témaköréhez kapcsolódó feladatot
végez. A végzős diákok pptbemutatót készítenek a debreceni eseményekről. Mindezt
szintén az évfolyam többi
osztálya és a pedagógusok jelenlétében teszi ezt. Így válik
az emlékezés még személyeA Kilenclyukú híd – makett
sebbé, s egyúttal erősítjük a
diákokban a lakóhelyükhöz való kötődést.

Ilók és Mihók – mesefeldolgozás

Hollókő – Ófalu – makett

ISKOLAÚJSÁG
Intézményünkben működik iskolaújság, melynek szerkesztőjeként, főszerkesztőjeként törekedtem a hon- és népismeret tartalmú, különböző sajtóműfajú
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írások megjelentetésére. Az újság kezdetben papíralapú volt, financiális okok miatt azonban ma már onlione-formátumú, melyet a honlapon érhet el az érdeklődő. A
jeles napok szokásai, hagyományai mellett gyakran teszünk közzé ezen a fórumon jeles napokhoz kapcsolódó tevékenységekről, ünnepről szóló rejtvényeket,
érdekességeket.
NEMZETKÖZI PROJEKT
Intézményünk 2007 óta vesz részt a Comenius és a ma már Erasmus+ nevet
viselő nemzetközi projektekben. Mindegyikhez kapcsolódtak hon- és népismereti
tartalmak, közülük kettő azonban kiemelkedik. A The World of European Tales –
Mesék Európából – projekt során az egyes nemzetek iskolái a népmeséik közül
választottak egyet, melyet egy másik nemzet iskolája diákjai tanultak meg, adtak
elő. Ezután egy közös mesekönyvet készítettünk, amely tartalmát a gyerekek
alkották – a meséket és az illusztrációkat is.
Diákok által készített Az Our Natural and Cultural World Heritage – Természeti és
kulturális világörökségünk – projekt során az egyes nemzetek világörökségének
megismerése volt a cél. Makettek formájában meg is elevenítették a diákok,
illetve javaslatot tehettek újabb örökségek kijelölésére

Az intézményen kívüli ismeretszerzés lehetőségei
VÁROSTÖRTÉNETI SÉTÁK
A már említett lehetőségek mellett a belváros helytörténeti nevezetességeivel
való ismerkedésre délután, hétvégeken kerül sor. Minden településen található
érdeklődésre, múltjának megőrzésére méltó örökség – épület, intézmény, földrajzi helyszín. Titkaiknak felfedezése önálló kutatómunkára, gyűjtésre, közös felfedezőutakra sarkallhatja a diákokat. Különösen igaz ez akkor, ha a közös séták alkalmával csoportmunkában oldhatnak meg különböző feladatokat. A lakóhelyén
értő szemmel járó jelenlegi diák felnőtt korában pozitív értelemben vett lokálpatriótává válhat. S ez nem csupán környezete óvására, hanem történelmünk, múltunk őrzésére, emlékezetének átadására ösztönözheti.
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KIÁLLÍTÁS, MÚZEUM
Az ismeretszerzés iskolán kívüli módozatai közül a leggyakoribb a kiállítások,
múzeumok látogatása. Mindkettő kellő előkészítést igényel a pedagógustól és
anyagi ráfordítást a családoktól. A megfelelő felkészülés után azonban a diákok
szívesen ismerkednek a kiállítás tematikájával, vagy vesznek részt múzeumpedagógiai
foglalkozásokon.

Kiállításon – hagyományos polgári viseletek
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KIRÁNDULÁS
Tapasztalataim szerint ez a – diákok által nagyon várt – esemény adja a legjobb
alkalmat az iskolán kívüli ismeretszerzésre.
Ezért egy megvalósult kirándulás teljes leírását adom közre az alábbiakban.
Bár a szervezési feladatok, a tanév
rendje, a délutáni foglalkozások sokasága,
olykor financiális okok nehezítik a megszokott keretek átlépését, mégis úgy vélem, hogy a nevelés-oktatás terének és idejének nem szabhat határt az iskola kapuja,
kerítése, a tanórák és a különféle foglalkozások meghatározott időtartama.
A tanulás, információszerzés helyszíA kirándulás 1. állomása: Zelemér
névé válhat világunk bármely pontja, ha
azt kellő körültekintéssel tervezzük meg. Az osztálykirándulásokat is ennek a
gondolatnak a jegyében szervezem meg évek óta.
Az osztálykirándulás jellege ezúttal is tanulmányi volt. Az ismeretek bővítése
mellett a történelmi múlt, a hagyományok tiszteletére való nevelés került a fókuszba. Pedagógiai célom volt emellett a sporttevékenység ösztönzése.
A kirándulás célja:
 A tanulók közösségi felelősségvállalásának fejlesztése.
A tanév első napján elhangzott a diákok szokásos kérdése:
‒ Hová megyünk májusban kirándulni?
Természetesen elmondtam nekik, milyen lehetőségek közül választhatnak.
Mindannyian az előző tanévihez hasonló kétnapos kirándulást szerettek volna.
Tudták azonban, hogy csak a szülőkkel való konszenzus alapján tervezhetjük
meg az utunkat. Amikor a szülői értekezlet után megtudták, hogy egy nap áll a
rendelkezésünkre, rövid ideig tartó bosszankodás után érdeklődtek arról, hogy
milyen feladatokat kapnak majd. Hetedikesek lévén már hozzászoktak, hogy várostörténeti séták, múzeumlátogatások, kirándulások alkalmával valamilyen tesztet, kreatív feladatot kapnak. Tájékoztattam őket arról, hogy csoportos feladatokat végezhetnek a kirándulás során. Elmondtam azt is, hogy maguk dönthetik el,
kikkel alkotnak egy csapatot. Azt is megtudhatták, hogy a csoportok valamely
tagja ismertetheti az adott helyszín legfontosabb információit. A pontos adatokat
azonban még korai lett volna ismertetnem.
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Februárban egy osztályfőnöki óra keretében került sor először a kirándulás
előkészítésére. Indokoltam a korábbi célmegjelölést: Mikszáth Kálmán novellái,
regényei helyszínei, alakjai gyakran palócok, s bár más csoportról ír, a matyók is
palócok. (Úgy tapasztaltam, hogy ez motiválta őket a Szent Péter esernyője című
regény elolvasására.)
Márciusban maguk jelölték meg, milyen módon állnak fel a csoportok.
Örömmel töltött el, hogy mindenki talált társat, társakat. (Tudatosan kerültem az
irányított csoportalkotást. Szerettem volna, ha egy iskolán kívüli, kötetlenebb
együttlét során azzal dolgoznak együtt, akivel valóban szeretnének. Ennek ellenére az út során támadt konfliktus.) Öt csoportba tömörült a tizennégy diák – egy
négytagú, két háromtagú, két kéttagú. Végül betegség miatt egy diák nem jöhetett
velünk, így a négytagúból is háromtagú lett.
Áprilisban ismertettem a kirándulás négy célállomását: Zelemér, Mezőkövesd,
Cserépfalu, Cserépváralja – a helyszínek pontos megjelölésével. Ajánlottam az
ismeretszerzéshez internetes oldalakat, illetve kértem, hogy a Matyó Múzeumon
kívül jelöljék meg, melyik helyszínen melyik csoport egy-egy tagja vállalná annak
bemutatását az előzetes felkészülés alapján.
A kirándulás hetében, az osztályfőnöki órán véglegesítettük az útitervet a diákok ajánlása alapján; a csoportok megegyeztek a helyszínek bemutatását illetően.
Jeleztem a feladatok megoldásához szükséges anyagokat: ragasztó, színes ceruzák, toll.
Az általam összeállított feladatlapot a csoportok az indulás előtt borítékban
kapták meg – a feladatlap mellett a matyó motívum darabjait, rajzlapot, vonalas
lapot.
 A szülők bevonása az intézményi nevelőmunkába.
Már a tanév első szülői értekezletén jeleztem, milyen elképzeléseim vannak az
adott tanév osztálykirándulására vonatkozóan. Igyekszem a diákok tanulmányaihoz illeszteni az iskolán kívüli alkalmak tartalmát – természetesen gyakorolt
szakjaimnak megfelelően: magyar nyelv és irodalom, ének-zene, hon- és népismeret. A lehetőségek közül a szülők – elsősorban financiális okok miatt – Palócföld egyik szegmensét, a matyók vidékét és környezetének felfedezését választották.
A szülők kérték, hogy minél hamarabb készítsek kalkulációt a kirándulás várható költségeiről.
Ezt a Matyó Múzeum telefonos és e-mail-es megkeresése után meg is tettem
– a kedvezményes, kombinált belépőt választva tárlatvezetést is kértem. Ennek
tartalmáról a feladatlap összeállítása után egyeztettem a múzeumpedagógussal.
A szülői munkaközösség elnöke jelezte, hogy kedvezményes ajánlattal rendelke-
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zik egy cégtől, ahonnan a kisbuszt rendelhetjük. Segítségét köszönettel elfogadtuk.
 Közösségfejlesztés.
A csoportban történő munka, a kisbuszban való egész napos együttlét megkívánta a diákok szoros együttműködését. Kommunikációjuk, munkafegyelmük,
egymásra figyelésük elengedhetetlen volt a konfliktusmentes kiránduláshoz.
 A pedagógus egyéni céljai.
A tanulás-tanítás terének kiterjesztése az iskola falain kívülre megkívánja,
hogy a pedagógus a kiválasztott helyszínen tevékenykedő szakember segítségét
kérje, és kétségek nélkül elfogadja. Magam a kirándulás helyszíneit már több osztállyal felkerestem, de például a Matyó Múzeum teremőrei, a Kisjankó Bori-ház
múzeumpedagógusai személye az évek során változik. Telefonos, internetes
kommunikációm célirányossá tétele fontos célom volt.
Pedagógiai célomhoz kapcsolódva pedig kihívás volt számomra a különböző
távú és nehézségű séták, túrák megtétele. Kitartásommal, folyamatos motiválásommal ösztönözni szándékoztam az elfáradó, lelassuló tanítványaimat.
A kirándulás programjának legfontosabb elemei:
 Zelemér – A Debrecenhez közeli helyszínt az osztály egyetlen tagja sem
ismerte. A gyönyörű környezet, a nyugalom, az információs táblákon olvasott, az 5. csoport egyik tagjától és a tőlem kapott információk nyomban munkára sarkallták a diákokat. A csoportok tagjainak együttműködése segítette a feladatok megoldásának megkezdését.
 Mezőkövesd – Matyó Múzeum – tárlatvezetés.
 Takács István Gyűjtemény – mennyezeti freskók.
 Kisjankó Bori Emlékház – múzeumpedagógussal. A Hadas városrészről tartott beszámolót az 1. csoport egy tagja.
 Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum – nem rendeltük, de
kaptunk vezetést ingyen, amit a fiúk nagy figyelemmel hallgattak.
 Cserépfalu – Suba-lyuk barlang. A hosszú és meredek lépcsősor megmászása után a barlangnál a 3. csoport egyik tagja beszélt a szenzációs leletekről és Kis-Amerikáról.
 Cserépfalu – Kaptárkövek – Ördögtorony. A 4. csoport egy képviselője
ismertetése.
 Cserépváralja – A 2. csoport vállalkozó tagjának beszámolója. „Talált”
idegenvezetés.
 A feladatsor értékelése – a kirándulást követő hét osztályfőnöki óráján.
Önértékelés, társak értékelése.
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Feladatlap
Kedves Hetedikes Diák!
Szeretettel köszöntelek újabb kirándulásunkon! A szokásoknak megfelelően most is irodalmi - néprajzi - történelmi utazásra hívlak. Légy figyelmes, kreatív, érezd jól magad, dolgozz
vidáman, szerezz minél több ismeretet! Kitartást kívánok a feladatok megoldásához, sok sikert
a versenyben! Használd a megadott internetes oldalakon olvasott ismereteket!
1. Egészítsd ki a hiányos szöveget!
A …………….. időben a zeleméri templomot kétszer is feldúlták. Először Hasszán, temesvári basa rabolta ki és gyújtotta fel Zelemért …….. -ben. Bosszúból, mert a vidék földesura, Zele-méry Miklós úr János Zsigmond pártjáról a németek mellé állt. Az 1570-es években a
korábban elmenekült lakosság visszatért, és újra felépítette a falut. A végleges pusztulás kezdetét az 1594. évi ……… támadás jelentette: Gázi Giráj krími tatár kán seregével egész Északkelet-Magyarországot feldúlta, emberek ezreit pusztította el és vitte rabságba. Az egykorú feljegyzések szerint Debrecenben is 500 ház maradt üresen.
A zeleméri templomból mára csak a ………. méter magas Csonka torony (az eredetinek
valamivel ……………, mint a fele) és az északi falnak egy darabja maradt meg. Ez a középkori
templommaradvány a neolit kori mesterséges …………..-ra, késő gótikus stílusban épült. 1310
körül épült a késő gótikus, egyhajós, fél nyolcszög alakú, északi sekrestyével épült templom. A
szentély, a hajó és a torony együttes hossza kb. 26 méter, a hajó szélessége 6,6 méter volt. A
4,5×4,8 méter alapterületű torony valószínűleg ……………………… is funkcionált.
/ 7 pont
2. Magyarázd meg az alábbi kifejezéseket! (Jelentés, funkció.)
a) kemence:
b) pitvar:
c) tisztaszoba:
d) tornác:
e) kelengye:
f)szentsarok:
g) kamra:

/ 14 pont

3. Jelöld a térképen a kirándulás helyszíneit a számok beírásával!
1.Debrecen, 2. Hortobágy, 3. Zelemér, 4. Mezőkövesd, 5. Cserépváralja, 6. Mátra, 7. Bükk
/ 7 pont
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4. Rendszerezd a viseletdarabokat!
Női viselet

Mindkettő

Férfi viselet

litya, lobogós ing, mellény, kalap, kuzsu, surc, bőgatya, főkötő, suta

/ 9 pont

5. A betűhálóban Cserépfaluhoz és Cserépváraljához kapcsolódó szavakat találhatsz. Vízszintesen,
függőlegese, átlósan is keress!
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6.
1.
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4.
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6.
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9.
10.

Igaz vagy hamis? Írd az állítások mellé!
A matyók reformátusok.
Mezőkövesd, Szentistván, Sard – a matyó települések.
Kisjankó Bori a Hadas településrészen élt.
A matyók a hunok leszármazottai.
A szép Maricza története elbeszélő költemény.
A summások északra indultak fakivágásra.
A kaptárkövek méhekkel is lehetnek kapcsolatban.
Cserépvár az építtetőjéről kapta a nevét.
Munkácsy Mihály élt ezen a vidéken.
A matyó szó csúfnévből eredhet.

/ 10 pont

7. A borítékban található darabokból egy matyó mintát állíthatsz össze. A kész képet ragaszd a rajzlapra, majd egy motívumát – virág – színezd ki a hagyományoknak megfelelően!
/ 3 pont
8. A zeleméri romhoz kapcsolódó történet mintájára találj ki egy elbeszélést arról, hogy szerinted hogyan,
ki és miért építtette a Cserépvárat!
/ 10 pont
Összesen: / 70 pont
Felhasznált irodalom:
http://kirandulastervezo.hu/celpont/mezokovesd/matyo-muzeum
https://hu.pinterest.com/marcsivagyocki/kalocsai-%C3%A9s-maty%C3%B3-%C3%A9svegyesh%C3%ADmz%C3%A9smint%C3%A1k/http://netfolk.blog.hu/2012/11/27/matyo_ne
pviselet_nepmuveszet
http://magyar-haza.mindenkilapja.hu/gallery/19897741/renderimage/12432766/
http://www.indigokor.eoldal.hu/cikkek/keresok-utjan/zelemer_-az-osi-tudast-hordozofalu.html
http://angyaltourism.com/bog-cs-s-k-rny-ke/cser-pfalu-s-cser-pv-ralja.html

Kisjankó Bori házában
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Reflexió a kiránduláshoz
A szervezés a megszokott protokoll szerint zajlott. A diákok, a szülők
együttműködők, nyitottak voltak a lehetőségek számbavétele során. Valamennyi
szülő finanszírozta gyermeke kirándulását, amely igen alacsony költségvetésű volt
a sok programhoz képest. (Itt köszönöm meg ismételten a választmány elnöke
segítségét!)
A Matyó Múzeumot a telefonos, majd internetes elérés során tájékoztattam
arról, hogy feladatlap alapján kirándulnak a diákjaim. Örömmel tapasztaltam,
hogy a vezetőnk az indulás előtt elkérte a feladatlapot, hogy lássa ilyen módon is,
milyen tartalmakra lesz szükség a kitöltéséhez. Ugyanakkor a diákok számára nehezen volt értelmezhető, hogy várakoznunk kellett a tárlatvezetésre annak ellenére, hogy előzetesen időpontot is egyeztettem az érkezésünkről – egy nagyobb
csoport bejelentkezés nélkül előttünk néhány perccel érkezett a múzeumba.
A kirándulás időtartama alatt a diákok csoportokban dolgoztak. A kisbuszban
már a beszálláskor úgy helyezkedtek el, hogy a lehető legkönnyebben tudjanak a
csapattagok kommunikálni.
Ennek ellenére merült fel konfliktus egy kéttagú csoport esetében – egyikük
nem akart részt venni a feladatok megoldásában. Amikor a társa jelezte a problémát, a soron következő programnál a jelzett diák mellett maradtam. Mindvégig
figyeltem, mit tesz a tárlatvezetés közben. A múzeumlátogatás után pedig megkérdeztem, tetszett-e neki, amit látott és hallott. Mivel igennel válaszolt, kértem,
hogy segítse társát a munkában. Meglepődött, majd csatlakozott a társához.
Az egyes helyszínek felkeltették a diákok érdeklődését, hiszen egyikük sem
járt még azokon. Mivel azonban BTMN-esek és SNI-sek, az ismeretlen számukra
gyakran riasztó. Az utazások során többször kérdezték, milyen messze van a következő állomás, milyen nehéz lesz eljutni a célig. Mozgáskoordinációs problémáik miatt a tervezett hazaérkezésünk kitolódott fél órával. Ez nem tűnik soknak,
de a gyerekek fáradtsági szintje néhány szülőt megijesztett.
Még aznap este feltettem a jól sikerült, általam készített fényképeket az internetes csoportunkba, és örömmel tapasztaltam, hogy az aggódó szülők is büszkévé váltak egyébként lassú, nehezen járó gyermekeikre. Bizony, sok erőt, kitartást
követelt meg az Ördögtorony és a Suba-lyuk barlang megmászása.
E kettő kapcsán számolok be nagy örömmel a közösségfejlesztés terén elért
sikerről. Az osztály néhány tagjai eltérő időpontban került a speciális csoportba a
Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján. Két diák egy másik iskola egyazon
osztályából érkezett úgy, hogy ott kibékíthetetlennek tűnő ellentét volt közöttük.
A mindennapok során ebben az osztályban is csak megtűrték egymást. A kiránduláson a meredek lépcsőkön, hegyoldalban az egyikük – túlmozgásos, rövidtávú
memória zavarával, megkésett beszédfejlődéssel, beszédmegértési zavarral küzdő,
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atletikus, erős diák – minden alkalommal segítette erősen túlsúlyos, térérzékelési
zavarral küzdő társát. Az ezt megörökítő fényképek láttán a szülők is elfogadóbbakká váltak egymással szemben.
A kirándulást követő hét osztályfőnöki
óráján került sor a feladatlapok javítására.
A kreatív feladatokat természetesen már
ellenőriztem és pontoztam, a többi feladatot azonban a tudás elmélyítése céljából
közösen vizsgáltuk meg. Minden csoport a
saját feladatsorát ellenőrizte a munka során, majd egy másik csoportnak átadta
pontosítás, ellenőrzés céljából.
Örömmel tapasztaltam, hogy a helytelen megoldásokat előre jelezték a legtöbAz összeállított és kiszínezett motívum
ben, mert már otthon utánanéztek a helyes
megoldásoknak.
Az eredmények:
1. 63 pont = 90%
2. 53 pont = 75,7 %
3. 46 pont = 65,7%
4. 45 pont = 64,2%
5. 40 pont = 57,1%
Úgy gondolom, hogy egy kirándulás alkalmával, a legfőképpen ott szerzett információk használatával, a spontán szövegalkotás nehézségeivel jeles eredménynyel birkóztak meg a speciális osztály tagjai! Az értékelés alkalmával a csapatok
láthatták a két általam javított feladat megoldásait is – matyó motívum összerakása és színezése, elbeszélés írása. A legfőbb nehézséget ez utóbbi okozta. (Szövegalkotásuk szóban és írásban egyaránt gyenge.)
Úgy vélem, annak ellenére, hogy Cserépváralján kissé eltévedve egy hosszabb
úton jutottunk el a célunkhoz – megszánt minket egy helyi lakos, így alkalmi vezetőt kaptunk magunk mellé –, igen szép és eseménydús napot töltöttünk el a
szülők jóvoltából Észak-Magyarország egy kis szegletében. A kirándulás előtt kitűzött valamennyi cél is teljesült. Mindezek megerősítették bennem, hogy tanári
gyakorlatom elkövetkező kirándulásait is hasonló módon, a diákok számára kalanddal és ismeretszerzéssel tervezzem.
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VÁROSI RENDEZVÉNYEK
A korábban már említett lokálpatriotizmusra fókuszálva is fontosnak tartom a
településeken működő civil szervezetek, a hagyományokat ápoló politikamentes
csoportok működésének megismerését, lehetőség szerint a rendezvényeiken történő megjelenést.
A Debreceni Kossuth Társaság hagyományápolása, a város történelmi múltjának –
középpontban a szabadságharc – mind szélesebb körben történő terjesztése, emlékhelyek létrehozása és ápolása – emléktábla a Miklós utcai kapunál, Boka Károly síremléke a köztemetőben, Bémer László püspök emlékhelye a Szent József
Általános Iskola és Gimnázium épületében – megítélésem szerint példaértékű.
Ezért diákjaimmal rendszeresen részt veszünk koszorúzásokon, megemlékezéseken, illetve a Társaság által szervezett versenyeken is.

Összegzés
Jelen munkám fókuszában a hon- és népismeret oktatásának iskolámban folyó gyakorlata áll. Azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az elért eredmények, a
tanórai hatékonyság, az intézmény arculatának néprajzhoz kötődő jellegzetességei
bizonyítsák a hon- és népismeret tantárgyként való oktatásának megkerülhetetlenségét – szakos tanár által.
Kutatásaim szerint Debrecenben kevés olyan általános iskola működik, ahol
tantárgyként van jelen a hon- és népismeret. Középfokú oktatási intézmény pedig nincs. Erre vonatkozó kérdéseimmel megkerestem a debreceni általános- és
középiskolákat. (Fenntartótól függetlenül; a Debreceni Tankerület igazgatója,
Pappné Gyulai Katalin engedélyével. Módszer: e-mail-ben feltett kérdések; telefonos megkeresés, a pedagógiai programok megismerése.) Információgyűjtésem
eredménye bizonyítja fenti állításomat. Harminc általános iskolából sikerült adatokat kapnom a hon- és népismeret tantárggyal kapcsolatban. Tizennégy intézményben jelenik meg önálló tantárgyként – ez az arány jónak is tekinthető. Árnyalja a képet azonban az, hogy többnyire magyar vagy történelem szakos kollegák tartják a tanórákat. Mindössze hat iskolában dolgozik hon- és népismeret
szakos tanár. (2017-es adat.)
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Hiszek abban, hogy a hon- és népismeret tantárgy alapja a tantárgyi integrációnak; témakörei segítik a diákok térben, időben való tájékozódását, megalapozzák ismereteiket őseink életéről, és e tudás birtokában helyesen értelmezik a jelent, és készülnek a jövőre.
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Innovatív módszerek a népművészet
oktatásában
Módszertani útmutató egyetemi hallgatóknak

BORDÁSNÉ GYURIS KATALIN

Bevezetés
„És főképpen ezért van szükség arra, hogy népünk régi kultúráját a pusztulástól megmentsük, mert új légáramlást hozna az iskolába, később társadalmunk meghasonlottságában is. És itt látjuk
a magyar néptanító áldott misszióját. Ő általa mintázhatja meg a
XX. század minden magyarja népünk nagy erényeit: az istenélményt és a munkát, a lélek rendjét és a belőle fakadó felelősségtudatot, továbbá azt az egyszerűséget, amely mindig a lényeget tekinti.”
(Bálint Sándor)1

A mentorképzés során fogalmazódott meg bennem a népművészet oktatásáról szóló leírások hiánya, a problémák feltárásának közzététele. A felnőttképzés,
pedagógus-továbbképzés egyik célja az élethosszig tanulás, az „örök megújulási
szándék”. Saját magam is megtapasztaltam mennyire fontos, hogy gazdagítsam,
szélesítsem módszertani ismereteimet, „repertoáromat”. A másik cél, hogy a képzésen megszerzett tudással, pszichológiai, pedagógiai ismeretekkel segíteni tudjak
azoknak a fiatal tanárjelölteknek, akik tanár szakos hallgatóként a tanítási gyakorlatukat a Kós Károly Művészeti Szakközépiskolában teljesítik, illetve azokat a
kezdő pedagógusokat, akik gyakornokként az én „felügyeletem” alá kerülnek.
„Minden kezdet nehéz” – tartja a szólás. Számos publikációból az derül ki,
hogy a kezdőtanárok nehézségei között dobogós helyen szerepel a fegyelmezéssel, szervezéssel kapcsolatos kérdések mellett a módszertani felkészültség, a sokszínű módszertani kultúra, illetve az adaptációs készség hiánya.2 Napjainkban a
pályaszocializáció, a szakma tanulásának segítése, a mentorálás kiemelt feladat lett
a tanárképzésben és az oktatáspolitikában.
1
2

Bálint 1934: 11.
Szivák 2003: 489.
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Bálint Sándor gondolatai megerősítik azt, hogy a tanítás misszió, és a tanítás
tanítása/tanulása is az kell, hogy legyen! Ahogy a hitetlen, vagy hitében még nem
erős ember sokszor a magát istenfélőnek tartó, hívő emberen keresztül látja Istent, úgy a hallgató a mentorán keresztül a TANÍTÁST. A felelőssége a mentortanárnak óriási. Tudása, tapasztalata, a tanítással kapcsolatos pozitív attitűdjei átsegíthetik a hallgatót a kezdeti nehézségeken, oldhatja a bizonytalanságokat, kedvet, lelkesedést, segítséget adhat a tanítás folytatásához.

Célok és kihívások
Kis írásom a klasszikus hipotézis – analízis – színtézés módszerére épül.
A néprajztudomány kutatásánál elengedhetetlen az empirikus és a szakirodalmi
tájékozódás. Ezt szem előtt tartva elsőként a szakirodalomi áttekintéssel, a néprajz/népművészet tantárgy középiskolai tanításának külföldi és hazai történelmi
előzményeivel, lehetőségeivel, bevezetésének próbálkozásait mutatom be röviden. A történelmi áttekintéssel eljutva napjainkig, a mai lehetőségek, törvényi keretek ismertetésével zárul ez az egység, feltéve a kérdést, hogy a törvényalkotó
szándéka megvalósul-e a gyakorlatban.
A második nagy témakörben annak az intézménynek a bemutatására kerül
sor, ahol 1992 óta önálló tantárgyként oktatják a népművészetet. Az iskola helyi
tantervét e sorok írója dolgozta ki, és ahol e tantárgyat jelenleg is oktatják. Ez ad
lehetőséget arra, hogy lassan húsz éve, minden félévben a néprajz/hon- és népismeret szakos hallgatók itt teljesíthessék tanítási gyakorlatukat. Az intézmény
pozitív példa arra, hogy hogyan válhat modern, a 21. század technikai, társadalmi
elvárásának eleget tevő iskolává úgy, hogy a hagyományok átadását, azok megőrzését tűzi ki elsődleges pedagógiai céljának.
A harmadik nagy egység tanulmányomban az oktatási módszerek, eljárások,
tanulásszervezési módok és értékelési formák rövid általános bemutatását követően elsősorban a modern, innovatív módszerek alkalmazásával foglalkozik.3 A kutatási eredményekre, mint szekunder forrásra és primer forrásként saját tapasztalatokra építve bizonyítja, hogy a népművészetet, mint a hagyomány átadására épülő, azt tanító tantárgy keretében hogyan lehet alkalmazni a modern oktatási módszereket, a korszerű technikát. Mi az, ami bemutatható, megtanítható, elsajátítható a tanár szakos hallgató számára a tanítási gyakorlat során. Ezt az egységet

3

Hon- és népismeret, iskola és az innovatív módszerek kapcsolatáról bővebben lásd Bihari Nagy
2015.
tanarkepzes.unideb.hu/szaktarnet/kiadvanyok/bolcsesztudomanyok.pdf
(letöltés:
2016.01.19)
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mintegy megerősítésként, magyarázó és felderítő céllal a tanulói kérdőívek elemzése zárja.
A téma összetettsége miatt döntöttem úgy, hogy nyitott kérdéseket tartalmazó
kérdőívek segítségével próbálok választ találni arra, hogy a tanulók a különböző
oktatási módszereket miként élik meg, hogyan érzik magukat népművészet órákon, a különböző számonkérési formák szerintük miként segítik, vagy akadályozzák az objektív kép kialakítását a tudásukról, képességükről. Bár az ilyen típusú
kérdőívek kiértékelése nehézséget okoz, de sokkal inkább alkalmas a spontán érzések, gondolatok feltárására. Bíztam abban, hogy válaszadóim kompetensek a
kérdésekben, válaszaik értelmezhetőek, strukturálhatóak lesznek.
Az írásom végén értékelem, összegzem, összehasonlítom a primer kutatási
eredményeket a szekunder kutatással, összegzem a népművészet oktatásával kapcsolatos lehetőségeket, nehézségeket, felvetem dilemmáimat.

Néprajz, népművészet oktatása az iskolában
A hagyományok átadása évszázadokon keresztül családi keretek között történt. A gyermekek elsősorban szüleiktől, nagyszüleiktől tanulták meg, hogyan éljék meg a hétköznapokat és az ünnepnapokat, az emberi élet nagy fordulópontjait, hogyan viszonyuljanak a természetes és társadalmi környezetükhöz, milyen
tárgyakat használjanak, mit tartsanak szépnek, hasznosnak és mit nem. Ezt a tudást, ismeretet, értékrendet nem könyvekből tanulhatták meg, hanem a látott
mintát másolva, utánozva, ösztönösen átvéve. Azt a praktikus ismeretet, amit a
földi és a túlvilági életről megtanultak, igyekeztek továbbadni.4
Az iskola feladata a tudás és értékrend óriási mennyiségének átadásából hoszszú időn keresztül az írás és olvasás tanítása volt. A többit a gyermek megtanulta
a családban, a rokonoktól, de feladata volt az egyháznak, az egész társadalomnak
a nebulók lelki és szellemi nevelése. A társadalom ma már nem így működik, ami
kimarad a „családi nevelésből”, az ma az iskola feladata és felelőssége.
Sajnos, a 21. század emberének nincs ideje a gyermekei nevelésével foglalkozni, ha vállal egyáltalán. Arról, hogy meg kell-e ismerkedjenek a tanulók a nemzeti
hagyománnyal vagy a népművészettel, azt milyen keretek között, kik által, arról
megoszlik a szakemberek és a laikusok véleménye. Évszázados múltja van annak
a vitának is, hogy a népművészet, mint tantárgy vagy tananyag, bekerüljön-e az
iskolai tantervekbe. A több mint két évtizedes tapasztalat azt mutatja, hogy több
4

Egy iskolai kutatás részeredményei, melyen a Kós Károly Művészeti Szakközépiskola is részt
vett. Tanulói tájékozottság a népi vallásosságról, hiedelemről, néprajzi ismeretekről ír Bihari
Nagy 2012. 179–189.
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hullámvölgyet is megjárt. Csak reménykedni és bizakodni lehet, hogy a következő
nemzedékek is alapértéknek tekintik a népművészetet.

A néprajz oktatása a világban – kitekintés
Solymosi Sándor, az első egyetemi néprajz tanszék megszervezője és vezetője,
már 1929-ben külföldi példákra hivatkozva sürgeti a néprajz tantárgy középiskolai bevezetését. A tárgy nemzetnevelő, sőt politikai súllyal bíró szerepét felismerve az angol, a skandináv, a finn és a porosz példára hivatkozik.5
A 20. század végén sokan gondolták úgy, hogy veszélybe került a világ kulturális öröksége. A globalizáció, az integráció, a fogyasztói társadalom egyszínűvé,
színtelenné formálja a világot. Fejős Zoltán cikkében6 Clifford Geertzet idézi: „a
változatosság spektruma egyre halványabbá és fakóbbá válik”. Részletesen ír a szellemi
kultúra védelmében tett nemzetközi lépésekről és döntésekről. 1973-ban Bolívia
tesz javaslatot arra, hogy a folklór oltalmát a szerzői jog kiterjesztésével biztosítsák. Ez az indítvány még sikertelen marad.
Az UNESCO Közgyűlése 1989-ben Ajánlást fogadott el a hagyományos kultúra és a folklór védelmére, amit minden kormánynak megküldött. Meghatározták a szellemi javak (akkor még folklór terminust használva) fogalmát, a konzerválás és megőrzés módjait, a folklór közvetítésének lehetséges formáit, csatornáit,
intézményeit, a folklór védelméhez szükséges hatósági és jogi eszközöket, valamint a nemzetközi együttműködés szükségességét.
Az Ajánlás kimondja, hogy a folklór, a népi kultúra a kulturális örökség része,
amelynek védelméről a kormányoknak is gondoskodni kell, „meg kell tervezniök és
mind a hivatalos, mind az iskolán kívüli oktatás tanrendjébe be kell vezetniök a folklór oktatását és tanulását”.7
1993-ban japán gyakorlat mintájára elindul az „első emberi kincsek/kincstár”
program. 1998-ban meghirdetik „az emberiség szóbeli és szellemi örökségének
remekművei” megbecsülését szolgáló programot. A 90-es évek törekvései és
eredményei azt bizonyítják, hogy a materiális örökség mellett felismerik a szellemi
kultúra jelentőségét.
A világ antropológusait és etnológusait összefogó IUAES az 1998-ban tartott
világkongresszusán kiemelt helyen foglalkozik a népi kultúra hagyományozásának, iskolai oktatásának kérdéskörével.8
5
6
7
8

Solymosi 2014: 16.
Fejős 2005: 42.
Paládi-Kovács 1998: 22–23.
Paládi-Kovács 1998: 23.
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Az UNESCO 32. közgyűlésén, 2003. október 17-én, 190 tagállam, néhány
tartózkodás mellett elfogadta a „megfoghatatlan kulturális örökség” védelméről
szóló konvenciót.

Középiskola és a néprajz
A néprajz hazai oktatásának történetét Kósa László foglalta össze a Magyar
Néprajzi Lexikonban.9 Kósa a néprajz oktatásának kezdetét a középiskolás diákok gyűjtőmunkájában látja. A középiskolás diákok tanáraik segítségével önkéntes gyűjtőként a 19. század közepétől vesznek részt a néprajzi gyűjtésekben. Az
1850-es és 60-as években Csaplár Benedek piarista tanár Szegeden és Nyitrán tanítványaival gyűjtetett néphagyományt Ipolyi Arnold számára. 1859 és 1864 között a marosvásárhelyi református kollégium diákjai Szabó Sámuel tanáruk vezetésével mintegy 900 tételből álló értékes népköltési gyűjteményt hoznak létre.
A század végén a nagyenyedi református kollégiumban Lázár István elsőként fogalmazta meg, hogy a népi kultúra ismerete és megbecsülése hazaszeretetre nevel,
és részévé kell válnia a középiskolai oktatásnak. Diákjainak írásbeli feladatokat
adott, melyben szülőhelyük népszokásairól és népköltészetéről kellett beszámolniuk.10
A 20. század elején Sebestyén Gyula vezetésével a Folklore Fellows magyar osztálya szervezett népköltészeti gyűjtéseket az ország középiskoláiban és néhány főiskoláján. A legeredményesebben gyűjtő diákok a Néprajzi Társaság, a Kisfaludy
Társaság, a Néprajzi Múzeum és magánemberek által felajánlott díjakat kaptak. A
nagyszalontai diákok gyűjtéséből válogatás jelent meg a Magyar Népköltési Gyűjtemény utolsó köteteként.11
A 20. század első felének egyik polihisztora Jaschik Álmos a művészet mellett a
pedagógiát is élethivatásának tekintette. A két világháború között működő művészeti magániskolája a szecesszióból, mint művészeti forrásból táplálkozott, amely
szorosan összefonódott a népművészet iránti lelkesedéssel. Élénken foglakoztatta a népművészet, a díszítőművészet múltja, jelene, jövője, szerepe, a rajz oktatásában.12 Felhívja a figyelmet arra, hogy a „magyar stílus fejlődését sem az idegen szellemű
művészeti irányoknak való alázatos behódolás, sem pedig a népiességnek fanatikus erőszakolása nem képes biztosítani.”13

9
10
11
12
13

Kósa 1981: 5–6.
Iskola és ethnográfia, Országos Református Tanáregyesület Évkönyve az 1903–1904-ik évre, Debrecen, 1904
Nagyszalontai gyűjtés. Szendrey Zsigmond (szerk.) Budapest, 1924.
Jaschik 2001.
Jaschik 2001: 13.
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A Magyar Néprajzi Társaság 1919-ben kérte az akkori népbiztost, hogy nyilvánítsák középiskolai tantárggyá a néprajzot. Ez azonban akkor nem történt meg.
Az 1930-as években ismét fölvetődött, hogy valamilyen formában a néprajz is
helyet kapjon a középiskolai oktatásban. Az 1934. évi XI. törvénycikk alapján készült tanterv a néprajzot a földrajz keretében vezette be a tanulmányi anyagba.
Bálint Sándor 1934-ben ír a néprajz középiskolai szerepéről.14 Több szakemberre
hivatkozik,15 akik sürgetik különböző okokból és mértékben a néprajznak a középfokú iskolákban való oktatását. Javasolja az iskola megújítását, tanterv gyökeres revízióját, ahol a néprajz, mint a magyar népi kultúra ismerete nem külön, önálló tantárgyként jelenik meg, hanem olyan alapként, amire a középiskola egész
tanulmányi rendszere felépül. Tálasi István arról írt tanulmányt, hogyan érvényesülhet a néprajzi szemlélet és ismeret a középiskolai tantárgyakban.16 Györffy István
művelődéspolitikai tervezetében alapvető szerepet szánt a középiskolai oktatásban a néprajznak.17 A néphagyományt, a népi tudást a magyar nemzeti műveltség
alapjának tekinti. A középiskolában nemcsak önálló tantárgyként szeretné bevezetni a népismeretet, hanem Bálint Sándorhoz hasonlóan valamennyi tantárgy
alapjává tenni.
Az 1939-ben kiadott Tanterv és utasítás szerint „a középiskola arra törekszik,
hogy a tanulóval megismertesse a magyar földet, a népet, a nemzet anyagi és szellemi értékeit”. Önkéntes gyűjtők, tanárok diákjaikkal tárták fel a magyar táj szépségét, a falusi nép életét, hagyományait, szokásait és tekintették azt értéknek.
1939 nyarán a Táj- és Népkutató Intézet kiskunhalasi táborában merült fel a
középiskolás táj- és népkutatás megszervezésének gondolata. 1939 és 1940 őszén
neves szakemberek előadói közreműködésével táj- és népkutató szakkörvezetői
tanfolyamot rendeztek a középiskolai tanároknak. 1941-ben első ízben országos
táj- és népkutató pályázatot hirdettek diákok számára, melyre 16 középiskolából
131, túlnyomó részt néprajzi pályamunka érkezett be. A legjelentősebb anyagot a
debreceni református kollégium „Csűry Bálint táj- és népkutató osztálya” küldte
be. Munkájukból Végh József vezető tanár módszertani tanulmányának kíséretében önálló kötet is napvilágot látott.18 A pályázatoktól függetlenül jórészt ezekben az években gyűjtötték össze Konsza Samu, a sepsiszentgyörgyi Mikókollégium tanára és diákjai a Háromszéki magyar népköltészet hatalmas anyagát.19
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Bálint 1934: 12–32.
Például: Hermann Antal (1851–1926), Solymossy Sándor (1864–1945), Riedl Frigyes (1856–
1921)
Néprajz és középiskola. A hódmezővásárhelyi ref. Bethlen Gábor Gimnázium, 1937–38. évi értesítője
Néphagyomány és a nemzeti művelődés. Budapest, 1939.
Táj- és népkutatás a középiskolában. Budapest,1942.
megjelent: Marosvásárhely, 1958.
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A nagy eredményeket ígérő gyűjtőmozgalom a háborús események miatt félbeszakadt.
A II. világháború után ismét kísérlet történt a néprajz középiskolai tantárggyá
tételére. A mezőgazdasági középiskolák 3. osztályában rövid időre be is vezették
a tanítását Balassa Iván tankönyve alapján,20 a nyíregyházi gimnáziumban pedig
rendkívüli tantárgyként tanították.
A kezdeményezések ellenére a következő években a néprajz továbbra sem lett
iskolai tananyag. A néprajztudomány megmaradt a tudományegyetem keretein
belül.
A középiskolás diákok szakkörökön foglalkozhattak a néphagyományokkal.
A Néprajzi Múzeum a Népművészeti Intézettel 1952-ben hirdetett először országos társadalmi néprajzi gyűjtőpályázatot, melyen a felnőttek mellett diákok is
részt vehettek egyéni vagy szakköri pályamunkákkal. 1959-től az MTA Nyelvtudományi Intézetével közösen országos néprajzi és népnyelvi gyűjtésként hirdették meg az évenként megújuló pályázatot. A középiskolás szakkörök és az egyéni
diákpályázók dolgozatait két évenként a KISZ Központi Bizottsága által rendezett Országos Diáknapokon (Helikoni Ünnepségek, Keszthely; Sárospataki Diáknapok; Erkel Diákünnepek, Gyula; Soproni Diáknapok; Egri Gárdonyi Géza
Diáknapok) bírálták el, és az országos pályázat ifjúsági tagozatának díjaival jutalmazták. Az 1960-as években a középiskolások néprajzi gyűjtőmunkája jelentős
eredményeket hozott. A legjobb gyűjtéseket a Néprajzi Múzeum adattára őrzi,
néhány néprajzi szakkör könyv alakban is megjelentette tagjainak legjobb dolgozatait.21
A néprajzi ismeretek érvényesülését a középiskolás tankönyvekben és tantervekben (irodalom, történelem, földrajz, rajz, ének) 1969-ben Szegeden a TIT
Csongrád megyei szervezete által rendezett országos értekezlet vizsgálta meg. Az
1970-es évek második felében készült oktatási reformban fakultatív tárgyként a
gimnáziumi tantervben helyet kapott a néprajz is.

20
21

Magyar néprajz, Budapest, 1947.
Néphagyományok Borsodban (Szerk. Bartha László, Miskolc, 1969, 1970. A miskolci 1. sz. ipari
szakközépiskola évkönyve); Népünk életéből (szerk. Zupkó Béla, a mezőkövesdi Földes Ferenc
középiskolás kollégium Györffy István néprajzi szakkörének anyagából); Kecskeméti Néprajzi Közlemények 1969–1970 (szerk. Gémes Balázs, a 607. sz. ipari szakmunkásképző iskola honismereti
szakkörének közlönye). Hasonló munka jelent meg Romániában is: Háromszéki népballadák
(szerk. Albert Ernő–Faragó József, Bukarest, 1973); Szlovákiában: Kodály Zoltán nyomában (szerk.
Mórocz Károly, Pozsony, 1978). Kováts Dániel fiatal pedagógusként a Bodrogközben szerettette meg tanítványaival a hagyománykincs feltárását, majd pedig a sátoraljaújhelyi diákokkal
folytatta a honismereti, hagyományőrző munkát. [Kováts Dániel (szerk.): Abaúj és Zemplén népéletéből. A sátoraljaújhelyi Kossuth Gimnázium Kazinczy Körének gyűjtése. Sátoraljaújhely, 1971.Kováts
Dániel (szerk.): Bodrogközi és hegyközi néphagyományok. Válogatás zempléni honismereti szakkörök gyűjtéséből. Sátoraljaújhely, 1985].
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A 70-es években az önkéntes gyűjtés újabb lendületet vett. Egymás után alakulnak a szakkörök, népdalkörök, tánccsoportok, a helyi értéknek ismét jelentősége lesz.
1995-ben a Nemzeti alaptanterv követelmény rendszerében meghatározott
szerepet kap a néprajz, a tíz műveltségi terület valamelyikéhez kapcsolva, fontos
szerepet szánva a nemzeti hagyományoknak, a nemzeti azonosságtudat fejlesztésének. Először 2000-ben iktatta a kerettanterv a néprajzot a közoktatási tantárgyak közé, honismeret-néprajz címen.
A Honismeret folyóirat szerkesztő bizottsága 2000-ben úgy döntött, elindítja az
„Iskola és honismeret” című rovatát, hogy szakmai és módszertani segítséget
nyújtson az ifjúság körében végzett honismereti jellegű neveléshez. 2010-es különszámát a szerkesztők módszertani kézikönyvnek szánják. A cikkek szerzői
részben a nagy klasszikusok írásait is újraközölték: Györffy István, Karl János,
Karácsony Sándor, Újszászy Kálmán, Bálint Sándor, Tálasi István, Katona Imre,
ma is aktuális gondolatokat vetnek fel, módszertani ajánlásaik nem évültek el. Híres szakemberek, néprajzosok, történészek, művelődéstörténészek és gyakorló
pedagógusok osztják meg gondolataikat, tapasztalataikat, hasznos segítséget
nyújtva mindazoknak, akik a hagyományt, a népművészetet tanórai keretben,
vagy tanórán kívüli foglalkozásokon oktatják, tanulják, hozzájárulva a tanórák,
szakkörök és más hagyományápoló közösségek tevékenységének módszerbeli
színesítéséhez.
A kulturális hagyományok szerepe, őrzése, átadásának fontossága megkérdőjelezhetetlen a hazai és a nemzetközi törekvések tükrében, az okok és a célok hasonlóak. A néprajz/népművészet középiskolai oktatására való igénynek is megvan az évszázados múltja. Nemcsak néprajzos szakemberek szeretnék az általuk
választott tudományterületet népszerűsíteni, hanem az oktatás több szereplője
(oktatásirányítás, tanár, diák) részéről is megvolt az igény a tudományterület művelésére, tanítására.

A népművészet oktatása – törvényi háttere
A tanár szakos hallgatóknak a tanítási gyakorlaton meg kell ismerkedniük azzal a törvényi kerettel, ami az adott tantárgy, így a népművészet tanításának is az
alapja. Arra építve, azzal összhangban készül el a helyi tanterv és a tanmenet.
A célok és a tartalom megfogalmazásához szükséges, hogy a mentor a törvényi
keretekkel, az ott megfogalmazott követelményekkel megismertesse hallgatóját!
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NEMZETI ALAPTANTERV (NAT)
A 2012-ben elfogadott és 2013/14-es tanévtől hatályba lépő Nemzeti Alaptanterv (NAT)22 kiemelt feladatnak tekinti, hogy a felnövekvő nemzedékekben
kifejlődjön a hazafiasság érzése. Ennek érdekében nagy szerepet szán a nemzeti
hagyománynak, a nemzeti öntudat fejlesztésének, hangsúlyt kap a néphez és a
szűkebb és tágabb hazához fűződő identitástudat fejlesztése. Ezeknek a céloknak
rendeli alá a törvényalkotó az általános iskolában (5-8. osztály) hon- és népismeret oktatását. A NAT műveltségi területei közül az „Ember és társadalom” alapján a hon- és népismeret:
 tartalmazza nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt, valamint a hazánkban élő nemzetiségek kulturális emlékeit, szokásait, kulturális jelenét;
 teret biztosít azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, a lakóhely, a szülőföld tiszteletét alapozzák
meg;
 segíti az egyéni, családi, közösségi, nemzeti, nemzetiségi identitástudat és
történeti tudat kialakítását;
 tudatosítja a tanulókban, hogy saját hagyományaik, nemzeti értékeik
megismerése, elsajátítása révén nyitottá válhatnak a velünk élő nemzetiségek, vallási közösségek, a szomszéd és a rokon népek, valamint a világ többi népének
kultúrája, az egyetemes értékek iránt is.
A hon- és népismeret témakör természetesen szűkebb keretek közt más műveltségi területeknél is megjelenhet. (Magyar nyelv és irodalom, Földünk – környezetünk, Művészetek, Testnevelés és sport, Ének-zene, Erkölcstan, Etika).
KERETTANTERV
Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 34/2014. (IV.29) számú módosításban az általános fejlesztési területek-nevelési célok között szerepel a nemzeti öntudat, hazafias nevelés.
A rendelet alapján a középiskolás (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola)
tanuló:
 ismeri a népi hagyományokon és vallási gyökereken alapuló éves ünnepkört, van tapasztalata ezekhez kötődő szokásokról, ismer ilyen témájú folklór- és
műalkotásokat,
 képes felidézni népi kultúránk néhány jelentős elemét, jellemzőjét,
22

Megjelent a Magyar Közlöny 2012. június 4-i számában.
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 értékeli a helytörténeti ismeretek fontosságát, ismeri lakóhelye és iskolája
helytörténetének, kulturális és természeti örökségének főbb értékeit,
 ismeri a nemzeti és nemzetiségi kultúrák jelentőségét, tiszteli a különböző népek és kultúrák hagyományait,
 tájegységekhez kötve is ismer hungarikumokat,
 a hagyományos (népi) életmód, szokások megismerésén keresztül értékeli ezek fenntarthatósággal kapcsolatos szerepét,
 felismeri az egyetemes emberi örökség és az európai kultúra kiemelkedő
eredményeit, az ennek megőrzésén munkálkodó szervezeteket, a nemzetközi öszszefogás jelentőségét.
A kerettanterv leírja, hogy a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésénél fontos, hogy a tanulóban kialakuljon a reális alapokon és ismereteken nyugvó
nemzeti identitástudat, a hazához, illetve az Európához való kötődés.
A kerettanterv csak az általános iskolában biztosítja a keretet 5. évfolyamon
heti egy órában a tánc és dráma órákkal osztozkodva, a hon- és népismeret óra
keretében, a népi kultúrával való ismerkedéshez. Középiskolában a NAT és a
Kerettanterv deklarált céljait a különböző tantárgyi keretek között (magyar nyelv
és irodalom, történelem, földrajz, művészetek, osztályfőnöki óra) lehet teljesíteni.
A természettudományos tantárgyak és a testnevelés órák megemelkedett száma
miatt gyakorlatilag nincs órakeret egy olyan önálló tantárgy oktatására, ami a népi
kultúra megismertetésével foglalkozik.
ÉRETTSÉGI NÉPMŰVÉSZETBŐL
A középiskolákban (gimnázium, szakközépiskola) 2015/16. tanévig választható közismereti tantárgy volt a népművészet, sajnos, néhány éve már csak középszinten. A népművészet tantárgy részletes követelményét és a vizsga leírását „Az
érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet” tartalmazza. A 2016/17-es tanévtől úgy tűnik, a szakközépiskolákban nem lehet e tárgyat
ötödik érettségi tárgyként választani. A szakközépiskolákban az ötödik érettségi
tantárgy szakmai tárgy lesz. E tárgy a művészeti szakközépiskoláknál sem tartalmaz néprajzi vonatkozású részeket, tartalmakat.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERVEK
A szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai képzésben általában a valamely
művészeti ághoz tartozó szakképesítéseknél tartalmaz olyan témaköröket, ami le-
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hetővé tette a népművészet önálló tantárgyként való oktatását. Példaként a képző- és iparművészeti ágazathoz tartozó grafikus szak „művészetelmélet és ábrázolás” témakörében megjelenik a népi kultúra tanítása a következő formában:
A néprajz és a népművészet alapfogalmai:
 a hagyományos népi kultúra és gondolkodásmód megismerésének forrása,
 a magyar népművészet jellegzetes forma- és motívumkincse – tájegységekre lebontva,
 valamely hagyományos népművészeti terület (építészet, viselet, költészet,
népszokás, stb.) motívumainak vagy technikáinak felhasználási lehetőségei
 a magyar népművészet különböző ágai.
A szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013 (IV.05) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettantervek viszont kevesebb szakképesítésnél teszik ezt lehetővé.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint a komplex
szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet
vonatkozó előírásai alapján, a képző- és iparművészeti ágazatokhoz tartozó szakképesítések szakmai vizsgájának, a korábbival ellentétben, már nem lesz része a
népművészet.
A legutóbbi szakképzési törvényt megelőző a már említett ágazat művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat szakmai vizsgájának vizsgafeladata volt a
népművészeti minta- és formakincs egy adott területének feldolgozása a vizsgázó
szakterületéhez közel álló, gyakorlati munka teljesítésével, vizsgán történő bemutatásával prezentáció formájában.
Mivel nem találtam arra vonatkozó adatot, hogy ma hány magyar középiskolában tanítják a népművészetet önálló tantárgyként, szerettem volna tájékozódni
arról, hogy legalább a művészeti gimnáziumokban és szakközépiskolákban van-e
ilyen tantárgy, ki tanítja, milyen óraszámban, milyen a népművészettel, a hagyományápolással kapcsolatos versenyeken vesznek részt a diákok, hány tanuló
érettségizik évfolyamonként népművészetből. Talán a mostanában igen gyakori
fenntartói kérdőívek, táblázatok kitöltése meríthette ki a vezetőket, mivel a több
mint ötven MÜSZA (Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége) tag email címére
kiküldött kérdőívre csak néhány válasz érkezett. A válaszokból így nem tudtam
releváns következtetést levonni.
A középiskolai tantervekben tehát a néprajz/népművészet nem szerepel önálló tárgyként. Miért? – Tehetjük fel a kérdést. Ha már prioritást élvez a nemzeti
hagyományok megismerése, a nemzeti identitás formálása a tantervek általános
céljai között, ha felismertük, hogy a népi kultúra nemzeti kultúránk alapja, gyökere, ha azt szeretnénk, hogy a középiskola legyen a „nemzeti művelődés műhelye”,
a népi kultúra megismerése mért nem folytatódhat tantárgyi keretek között?!
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„Jelenlegi középiskolai tantervünk túlságosan zsúfolt, új tantárgyat alig tudnánk benne elhelyezni, mert egyszerűen nincs hely. Azután meg sokat hallunk komoly pedagógusok részéről is a túlterhelésről.”

Nem, ezt nem egy mai oktatási szakember válaszolta feltett kérdésünkre, hanem
Bálint Sándor írta le 1934-ben.23

A népművészet oktatása a Kós Károly Művészeti
Szakközépiskolában
A Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégiuma harminc éves múltra
tekint vissza. A kilencvenes évek elején az addig nevelőotthonként működő intézmény először váltott profilt. Többféle népi kismesterség – szövő, kosárfonó,
fazekas, csipkeverő, kékfestő, szíjgyártó, virágkötő – és a magyar hagyományokból kinövő iparművészeti szakmák – bőrműves, ötvös, zománcműves – oktatására vállalkozott. A szakmákat tanköteles korú, nyolc osztályt végzett, illetve érettségivel rendelkező fiatalok tanulhatták. Sajnos, néhány szakma iránt csekély volt
az érdeklődés, így azok oktatása fokozatosan megszűnt.
A megváltozott társadalmi igényekre reagálva a 2003/2004-es tanévtől újabb
profilváltásra került sor. A tanköteles korú, szakmunkás vizsgát tett tanulóink
közül egyre többen szereztek érettségi bizonyítványt más középfokú oktatási intézményben. A szülők körében megnőtt az igény az érettségit adó képzések iránt.
Ezért döntött úgy tantestületünk, hogy infrastruktúráját és humánerőforrását felhasználva beindítja a régióban hiánypótló párhuzamos művészeti szakközépiskolai oktatást. A választható iparművészeti szakmák gyökerei a kézműves hagyományokba nyúltak: ötvös-fémműves, zománcműves, grafikus, bőrműves, textilműves, keramikus.
A párhuzamos művészeti szakközépiskola felmenő rendszerben történő bevezetése, a tanműhelyek maximális kihasználtsága, az akkori kormány azon döntése, hogy csak az első szakma megszerzése tandíjmentes, illetve az osztályfinanszírozás bevezetése ellehetetlenítette az érettségi utáni szakképzést.
A 2010/2011-es tanévtől „tisztaprofilúvá” vált az intézmény. Csak a párhuzamos művészeti szakközépiskolai képzésben hirdet szakmákat, a szakiskolai
képzés befejeződött.
Jelenleg közel 300 tanulója van az iskolának, alkalmazott grafikusok, mozgókép és animáció készítők, zománcművesek, ötvösök, textilrajzoló és modelltervező asszisztensek.
23

Bálint 1934: 25.
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Az iskola igyekszik megfelelni a 21. század elvárásainak. Tanárai rendszeresen
vesznek részt különböző szakmai továbbképzéseken, kurzusokon, tanfolyamokon. Az iskola vezetése irányából is elvárás a korszerű oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tanórákon, az IKT eszközök széleskörű használata. Ehhez
természetesen a fenntartó segítségével a feltételeket is igyekszik az intézmény
megteremteni. Minden osztályteremben van internet hozzáférés, projektor, laptop. Az iskola 8 interaktív táblával rendelkezik. A multimédiás oktatást szolgálja
az a terem, ahol XCLASS számítógép-alapú oktatórendszer a legmodernebb
módszertanok segítségével széleskörűen alkalmazható.
Az iskola nemcsak a névválasztásnál szentelt teret a nemzeti hagyományoknak, azon belül elsősorban a népművészetnek. Pedagógiai Programjának Beköszöntője megfogalmazza az iskola hitvallását:
„Olyan iskolát szeretnénk, ahol a diákok nem pusztán manuális készségeket, munkafolyamatokat, praktikus szakmai ismereteket sajátíthatnak el, hanem elsősorban a helyi hagyományokra, a
népművészet szellemére támaszkodva megismerkedhetnek a kézművesség legkülönbözőbb formáit
megteremtő népi műveltség teljességével. Ahol az alkotók, diákok megpróbálják a magyar népművészet motívumvilágát és szellemiségét bőrben, fában, fémben, agyagban, textilben kifejezni, s megvalósítani a forma és tiszta szellemi tartalom egységét.”

A Kós Károly Művészeti Szakközépiskola tehát olyan képzést kínál, ahol a
népművészet nem pusztán egy oktatott tantárgy, hanem annak szellemisége áthatja a teljes rendszert, szem előtt tartva azt a bölcs mondást, hogy „nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek.” Összhangban, harmóniában
élni Istennel, a természettel, embertársainkkal és önmagunkkal, tisztelni, ápolni és
továbbadni elődeink hagyományait!
A NÉPMŰVÉSZET TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK HELYE
A HELYI TANTERVBEN

1992 óta, az első profilváltástól, folyamatos a népművészet közismereti tantantárgyként oktatása. A szakiskolai osztályokban valamennyi évfolyamon, valamenynyi szakmánál heti egy órában ismerkedhettek a tanulók a szellemi és tárgyi kultúrával, az érettségi utáni képzésben az ötvösök kivételével a 14. évfolyamon heti
két órában. Érthetetlen okból az ötvös szakmánál a tanterv nem tette azt lehetővé. A párhuzamos szakközépiskolai képzésben eddig a tanulók magas óraszámban tanulták a népművészetet.
A 2013/14-es tanévig
 a 9. évfolyamon a szellemi kultúrával (népköltészet, népzene, néptánc, ősi
vallás, hitvilág, jeles napok, munkaalkalmak),
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 a 10. évfolyamon a társadalmi néprajzzal (az emberi élet sorsfordulóihoz
köthető szokások, a Kárpát-medence etnikai, néprajzi csoportjai, nemzetiségei, falusi társadalom, önkormányzat, búcsú, piac, vásár),
 a 11-12. évfolyamon pedig a tárgyi kultúrával (népi építészet, a természetben található növényi és állati alapanyagok feldolgozása, anyagművesség),
szimbólumokkal, Hajdú-Bihar megye népművészetével ismerkednek meg
a tanulók.
A 13. évfolyamon szakmai csoportbontásban a szakmai vizsgához szükséges
területekkel és feladatokkal foglalkoznak a tanulók heti egy órában.
Megdöbbenve és sajnálattal vesszük tudomásul, hogy a 2014/15-ös tanévtől
életbelépő Szakképzési törvény lehetetlenné teszi a népművészet önálló tantárgyként való oktatását. A művészettörténet tárgy keretében a 11. évfolyamon összesen 36 órában van lehetőség a magyar néphagyomány szellemi és tárgyi kultúrájával való ismerkedésre.
A helyi tantervben megfogalmazott nevelési és képzési célok, hogy a tantárgy:
 felkeltse a tanulók érdeklődését a magyarság múltja iránt;
 megismertesse a magyar nép nemzeti, kulturális örökségét, különös tekintettel a hétköznapok társadalmi, tárgyi, szellemi kultúrájának értékeire, hagyományaira;
 elősegítse a természeti és társadalmi környezet kapcsolatainak megismerését, az azzal való harmonikus kapcsolat kialakítását;
 nyújtson segítséget a nemzettudat, hazaszeretet elmélyítéséhez;
 ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet emlékeinek ápolására, ennek
során közösségi tevékenységek elfogadtatására!
 a tanuló megértse a ma élő szokások eredetét, jelentését és jelentőségét;
 lássa az összefüggéseket egy-egy területen élők történelmi, társadalmi
múltja, vallása és a népművészete között!
A tantárgy tanítása az általános iskolában megismert tevékenységek továbbfejlesztését is szolgálja:
 az általános iskolában megismert „hon- és népismeret” követelményeinek
felelevenítését;
 élő népszokások összehasonlítását a korábbiakkal, illetve a maiakat egymással;
 eligazodás a könyvtárban a tárgyi katalógusok alapján;
 élő népszokások elbeszélését;
 különböző forrásokból (pl. kalendárium, élő forrás) információk gyűjtését,
azok ismertetését.
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Tanulóink érettségi tantárgyként is választhatják a népművészetet. A 11. és a
12. évfolyamon heti két órában mélyíthetik ismereteiket. A helyi tanterv az érettségi követelményekre épülve fogalmazza meg a tantárgyi célokat és feladatokat.
Az érettségizni kívánó tanuló legyen képes:
 a kultúra és a társadalom együttes működésének, a népművészet kulturális
beágyazottságának és társadalmi környezetének összefüggésekben való
megértésére;
 a nemzeti kultúra és a közösségi kultúra jelenségeinek, összefüggéseinek
együttes értelmezésére;
 a népi kultúra jelenségeit, a tárgyat és megnyilatkozásait annak létrehozójával együtt korába és környezetébe beilleszteni, és azzal együtt értelmezni;
 a megértés igényével viszonyulni saját környezete és az eltérő, távoli vagy
idegen csoportok és kultúrák megnyilvánulásaihoz!
A tanuló ismerje:
 a közösségek, a társadalmak és civilizációk kialakulásának és működésének
főbb vonalait, a munkák specializálódásának nagyobb állomásait;
 a kultúrák és társadalmak szerkezetének kapcsolatait;
 az egyén, a közösség és a kultúra viszonyát;
 a néprajz, a népművészet jelenségeit, fogalmait, legfontosabb alkotásait;
 lakóhelye néprajzát és a táj jeles kutatóit;
 a további tájékozódás lehetséges útjait (néprajzi gyűjtemények, alapvető
kézikönyvek) és azok használatát!
A tanulók továbbhaladásának feltételei:
 ismerje a tanuló a magyar népművészet gyökereit, azok fennmaradását, továbbélését ismerje fel a népművészet különböző területein;
 tudja meghatározni a népművészet helyét a művészetek sorában, a néprajz
helyét a tudományok rendszerében;
 tudjon egy-egy területről önálló kiselőadást tartani, önálló gyűjtés alapján
15 oldalas néprajzi témájú dolgozatot írni;
 az érettségi vizsgán a tanulóknak számot kell adniuk arról, hogy rendelkeznek a kognitív kompetenciák azon rendszerével, mely a szakterületen
való eligazodást, a további önálló tájékozódást biztosítja, tehát a felső szintű tanulmányok alapfeltétele!
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A NÉPMŰVÉSZET TANÍTÁSA, A HAGYOMÁNY ÁTADÁSA MÁS TANTÁRGYI KERETEKBEN, TANÓRÁKON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEKBEN
A hagyományok éltetése, ismerete kiemelt feladat a Pedagógiai Programban és az éves
Munkatervben egyaránt. Egy mentorált, tanárjelölt hallgatónak lehetősége van arra,
hogy akár résztvevőként, szervezőként, irányítóként a programokhoz kapcsolódjon, megtapasztalja a hagyományismeret tanórán kívüli lehetőségeit.

Magyar Iparkamara és a Magyar Kézművességért Alapítvány pályázatai
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Az adventi várakozást nálunk a Mikulás- vagy Christmas-party jellemzi. A csendes várakozásban hétfőnként a nagyszünetben rövid műsort követően kerül sor a
gyertyagyújtásra. Lehetőség van délutánonként természetes anyagból karácsonyfadíszeket készíteni, mézeskalácsot sütni, András napján ólmot önteni, gombócot
főzni, így tudni meg valamit a jövendőbeliről. A diákok felelevenítik az ünnepkörhöz kapcsolódó dramatikus játékokat, a lucázást, a betlehemezést és a regölést.
November 16. és december 16. között rendezzük meg névadónk tiszteletére a
Kós Károly Napokat. Az emléknapok rendezvényei lehetőséget adnak arra, hogy
megismerkedjünk a nagy polihisztor szellemi és vérszerinti örököseivel. Az előző
tanévekben e napok keretében mesélt és énekelt Kóka Rozália előadóművész,
nyílt meg dr. Kós Károly, névadónk fiának grafikáiból kiállítás, vendégünk volt
Czeglédi Enikő, Kós Károly unokája, Anthony Gall építész, Kós Károly munkásságának leglelkesebb kutatója és ismerője. A programsorozatot általában egy
kalotaszegi kirándulás és Kós Károly sírjának koszorúzása zárja.
Nem rendezünk hallowen-partyt, de a „tök jó délután” keretében novemberben, a jó manuális képességgel rendelkező, kreatív tanulóink tököt faragnak. Az itt
készült művészi remekekből egy kis kiállítást szervezünk az iskola előterében.
Húsvét előtt hagyományos technikával a lányok tojást festenek délutáni foglalkozás keretében.
A 10. évfolyam diákjai testnevelés óra keretében, heti két órában ismerkedhetnek a
Kárpát-medence magyar tánchagyományaival.
Minden évben több osztály keresi fel skanzenjeinket, a Néprajzi Múzeumot.
Az osztálykirándulások népszerű terepe Erdély.
1998 óta, az első meghirdetésétől, diákjaink részt vesznek és eredményesen
szerepelnek az Oktatási Minisztérium, illetve az Emberi Erőforrás Minisztérium
által meghirdetett és támogatott Országos Népművészeti Versenyen. A verseny célja: a
népművészet, a népi előadó-művészet és a magyar népi hagyományok iránt érdeklődő diákok tudásának, felkészültségének értékelése, a kiemelkedő teljesítmények bemutatása. Ezen túl a verseny fontos feladata a tehetségkutatás, a kulturális
örökség jelentőségének tudatosítása és új tapasztalatok gyűjtése. Az országos
döntő kétfordulós. A nevezés és egyben az első forduló egy 15 oldalas saját gyűjtésen alapuló pályamunka elkészítése. A verseny döntőjében a továbbjutott pályázók írásbeli és szóbeli feladatokat oldanak meg, ahol a saját dolgozati téma
bemutatásán túl általános néprajzi és népművészeti tájékozottságukról is számot
kell adniuk. 2012-ben nagy megtiszteltetésnek és egyben kihívásnak is éreztük az
Oktatási Hivatal és a NEFMI felkérését az Országos Népművészeti Verseny
döntőjének megrendezésére. A verseny döntőjének megszervezése, lebonyolítása
új kihívást jelentett. Megmutathattuk szűkebb és tágabb környezetünk értékeit, az
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ország különböző helyeiről érkezők pedig nálunk mérhetik össze, mutathatják
meg a hagyományokra épülő, abban gyökerező tudásukat.
A XV. Országos Népművészeti Verseny döntőjének megrendezésére 2012.
április 20-án és 21-én került sor.
A versenyt diákjaink többször megnyerték saját kategóriájukban. A felkészülés mindig tanórán kívül, délutáni foglalkozás keretében történik. A megnövekedett óraszámok az utóbbi években jelentősen megnehezítik a felkészülést. A verseny dobogós helyezettjei plusz pontot kaphatnak a felvételi pontszámukhoz, de
sajnos, azt a művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakoknál nem veszik
figyelembe.
Az 1998 óta évente megrendezett verseny, más művészeti középiskolák számára meghirdetett művészeti tanulmányi versenyhez hasonlóan, a 2014/15-ös
tanévtől kétévente kerül megrendezésre.
Diákjaink szívesen vesznek részt más olyan versenyen is, ahol a feladat az,
hogy a nemzeti hagyományokból kiindulva, abból merítve készüljön valamilyen
alkotás.
Nyaranta alkotótábort szervezünk a kalotaszegi Sztánán. Itt található a Varjúvár,
Kós Károly háza. E faluban rendezte meg iskolánk névadója 1914-ben azt a református bált, ami Móricz Zsigmond „Nem élhetek muzsikaszó nélkül” című
kisregényének is ihletője lett. Diákjaink festményeiken örökítik meg a falu és a
kalotaszegi táj szépségét, fényképezőjükkel, hangfelvételekkel egy talán már letűnő kor utolsó emlékeit.

A sztánai tábor alkotásai24

2013. október 13-án került sor a faluban Kós Károly mellszobrának avatására,
ahol iskolánk diákjai műsorral ajándékozták meg az ünneplőket. Az 1914-es
sztánai farsangra – 100 éves évfordulóján – három napos rendezvénysorozattal
(január 31-február 2.) emlékeztek. A több száz ünneplő között ott voltak az iskola diákjai és tanárai.
24

A tanulók munkájának nyilvánossággal kapcsolatos nyilatkozatai az intézményben vannak.
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Tagadhatatlan, olykor harcot kell vívni kollégákkal, gyerekekkel, hogy amit az
iskola képvisel, az nem egy letűnt korszak utáni nosztalgia, elavult, poros, vitrin
mögé való, hanem olyan értékrend, mellyel felvértezve biztosan áll az ember, és
legyőzhetetlen napjaink kozmopolita, értékvesztett világának viharaiban. Hisszük
és magunkénak érezzük Kós Károly gondolatait:
„Egyet vallottam, fiatal korom óta. A kötelessége az embernek, hogy a maga népének szolgáljon, ez
olyan kötelesség, ami alól, aki kihúzza magát, az a népének árulója.”

Erre a nemes feladatra és olykor küzdelemre is fel kell készítenie a mentornak
a hallgatót!

A különböző oktatási módszerek, eljárások,
tanulásszervezési módok és értékelési eljárások
A TANÁRI TERVEZÉS TANULÁSA
Fontos, hogy a tanárjelölt az oktatási módszereket, eljárásokat, a tanítás tervezését ismerje, megtanulja és gyakorolja. A módszerek széles körét kell ismerni
ahhoz, hogy a megfelelőt válasszuk ki! Csak a gazdag módszertani repertoárral
rendelkező pedagógus, aki ismeri azok sajátosságait, előnyeit, hátrányait, tudja kiválasztani azt, vagy egyidejűleg többet is, amely a tanuló eredményes tanulásának
szempontjából a leghatékonyabb, a legcélravezetőbb. A tanári tervezés egy hoszszú, nehéz, talán a pedagógus életpályáját végigkísérő feladat és folyamat. Ha valamennyire nem is, de bizonyos ismeretre, készségre szert kell tennie a hallgatónak! Ebben a folyamatban nagy szerepe van a mentornak.
A mentor a tanítási gyakorlat során egyfajta minta, modell. A tanítás gyakorlatával, a tanulókkal való mindennapos kapcsolata miatt talán hitelesebbnek gondolhatja tapasztalatait a hallgató, mint az egyetemen a módszertant, didaktikát
oktatóét.
A kutatások rávilágítanak arra, hogy a tervek, a tanórákon alkalmazott módszerek gyakran nincsenek konkrét ismerettel alátámasztva. Mrázik Julianna 2010 és
2014 között keletkezett – a tanári végzettség megszerzéséhez szükséges – 11 szakdolgozati portfólió-dokumentumot vizsgált, elsősorban a reflektív esszéket.25 A
vizsgált óratervekből, reflexiókból az derült ki, hogy akár a tanulásszervezési mód
kiválasztásánál, akár a tanulási környezet egyéb átgondolását tekintve gyakran hiányzik a kiválasztás indoklása, azok elméleti alátámasztása. Hiányolja az eredmé25

Mrázik 2014: 77–87.
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nyek és az értékelés tervezését is.26 A mentori munkában pedig nagy szükség van
arra, hogy a tanár a tanárjelöltnek meg tudja indokolni, hogy mit, miért csinál.
Molnár Edit Katalin cikkében hangsúlyozza, hogy a tanulási-tanítási tervezés
nehézségeinek leküzdésében keresni kell a lehetőségeket, hogy megfelelő segítséget adhasson a mentor abban, hogy azok leküzdését rövidíthesse a tanárjelölt!
Segítse a hallgatót, hogy terveit, gondolatait „professzionális didaktikai struktúrába” rendezze!27
Az alkalmazott módszerek tudatos tervezésének tanítása-tanulása a gyakorló
tanítás során annál is inkább indokolt, mert az arra vonatkozó kutatási eredményekben, hogy a pedagógusok honnan tanulták az általuk alkalmazott egyes módszereket, meglepően hátul szerepel a gyakorló tanítás.28 A pedagógusok a módszerek elsajátításának forrásai között leggyakrabban a szakmódszertant, a tanárok
saját tanárait, illetve a didaktika tantárgyat említették.
Lesznyák Márta29 hangsúlyozza, hogy a mentor a hallgatónak már a tanórai
hospitálás előtt magyarázza el rutinjait, rendszabályait, tanórájának célját, tervét,
szervezését, az alkalmazott módszereket, stratégiákat! Mutassa be az osztályt, a
velük való kapcsolatát! A mentortanár feladatai közé sorolja a tanítási módszerek
modellezését. Nem veti el az un. „kirakat órák” tartását, hiszen a hallgatónak így
lehetősége van jól működő pedagógiai módszereket megfigyelni.
Ahhoz, hogy a mentor az előzőekben leírt feladatát ellássa, magának is jártasnak kell lennie az egyes oktatási módszerek alkalmazásában, kiforrott, színes
módszertani kultúrával kell rendelkeznie. Holik Ildikó saját kutatásai és a vonatkozó szakirodalom alapján30 megállapítja, hogy a megkérdezett mentortanárok
változatos módszereket és munkaformákat alkalmaznak a tanóráikon, törekednek
a sokszínűségre, nyitottak a módszertani újításokra, szívesen kipróbálják azt. Az
alkalmazott módszerek gyakoriságában viszont a hagyományos módszerek a dobogósak: a magyarázat, szemléltetés, megbeszélés.
AZ OKTATÁSI MÓDSZEREK CSOPORTOSÍTÁSA
Az oktatási módszerekkel kapcsolatos fogalmakat a következőkben a Falusi Iván
által szerkesztett Didaktika könyv alapján próbálom meghatározni, rendszerezni.31
A módszer a görög methodosz szóból származik, és utat, eljárást jelent. A tudományokban a célhoz vezető utat, a cél eléréséhez biztosító eljárásokat értik a
26
27
28
29
30
31

Mrázik 2014: 84–85.
Molnár 2015: 11–12.
Falusi 2001: 239.
Lesznyák 2005.
Holik 2015. 4: 22–37.
Falus 2003: 243–296.
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módszereken. Sokáig, s talán még ma is azonosítjuk a tanítás menetét, azt, hogy
hogyan tanítsunk a módszerrel.
Stratégia: a módszereknek, eszközöknek és szervezési módoknak egy adott cél
érdekében a konkrét feltételek figyelembevételével létrehozott egyedi kombinációja, a tanítás hogyanjának a cél által meghatározott változatai.
Az oktatási módszerek az oktatási folyamatnak állandó, ismétlődő összetevői, a
tanár és a tanuló tevékenységének részei, amelyek különböző célok érdekében eltérő stratégiákba szerveződve kerülnek alkalmazásra.

Az oktatási módszerek alkalmazásának gyakorisága (5 fokú skálán adott pontszámok átlaga) 32

Az oktatási módszereket a következőképpen csoportosíthatjuk:
1. Az információk forrása szerint:

verbális (szóbeli vagy írásbeli)

szemléltetés

gyakorlati módszerek
2. A tanulók által végzett megismerő tevékenység szerint beszélhetünk:

receptív

reproduktív részben felfedező, heurisztikus

kutató jellegű módszerek
3. Az oktatás logikai iránya alapján:

induktív jellegű módszerek
32

Holik, 2015: 33.
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deduktív jellegű módszerek
A tanulási munka irányításának szempontja alapján:

tanári dominanciájú

közös tanári-tanulói dominanciájú

tanulói dominanciájú módszerek
5. Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, a didaktikai feladatok szerint:

új ismeretek tanításának-tanulásának módszere

képességek tanításának-tanulásának módszere

alkalmazásnak módszere

rendszerezésnek és rögzítésnek módszere
6. A szóbeli közlő módszereken belül:

monologikus módszerek

dialogikus módszerek
A módszer kiválasztásánál számos szempontot kell figyelembe vennünk,
egyéniségünkhöz, a tanulókhoz, tanulócsoportokhoz alkalmazva, figyelembe véve az adott tantárgy, tananyag céljait, sajátosságait és számos egyéb feltételt.
A módszereket különböző munkaformák keretében alkalmazhatjuk az oktatási eszközök széles skálájával.
A tanuló szempontjából oktatási munkaformának, a pedagógus tevékenysége
felöl közelítve az oktatás szervezési módjainak nevezzük a frontális munkát, az
egyéni munkát, a párban folyó tanulást és a csoportmunkát.33
4.

Módszer
Frontális osztálymunka

Definíció
Az együtt tanuló
gyerekek tanulási
tevékenysége
ugyan-azon a helyszínen, egy időben,
azonos ütemben
zajlik a közös oktatási célok érdekében.

Előnye
Gyors,
olcsó,
nagy létszám esetében is alkalmazható.

Tanári magyarázat

Olyan monologikus tanári közlés,
amely törtvénysze-

Segíti a megértést,
újszerű
szemléletmód

33

M. Nádas 2003: 362.
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Hátránya
Csak azok a tanulók vesznek részt
benne, akik együtt
tudnak, vagy akarnak haladni a pedagógussal.
Esetleg két „színpad” alakulhat ki:
a) az elsőben figyelnek,
b) a másodikban
különböző melléktevékenységet folytatnak a gyerekek.
Nem alkalmas a
differenciálásra.
Ha nincs meg a
megfelelő előkészítés, nincs megfele-

Mit fejleszt?
Figyelem, koncentrálás

Figyelem, koncentráció

Önálló tanulói
munka

Páros munka

A tanulók csoportos feladatmegoldása

A tanulók csoportos kísérletezése

A tanulók egy
hosszabb projekten dolgoznak

Játék

rűségek, szabályok,
tételek, fogalmak
megértését segítheti elő.
Az egyes gyerekek
önállóan, egyénileg
megoldandó feladatokat kapnak.

bevezetésekor
használható.

lő előzetes tudás,
akkor nem biztos,
hogy jó.

Lehet differenciálni, a pedagógus
megismerheti a
gyerekek egyéni
tulajdonságait.

Két tanuló együttműködése, ez történhet
a) hasonló szintű
tanulók közt
b) különböző szintű tanulók közt.
3–6 fő közös
munkában old meg
kapott, vagy önként vállalt feladatot.

A páros tagjai segítik egymást a
tanulásban.
A tanár megismerheti a gyerekek egymás közti
kapcsolatait.
Előzetes elképzelések kifejtésére
van
lehetőség.
Munkamegosztás.
Figyelnek
egymásra, a gyerekek, esetleg vitatkoznak.

Esetleg tudás alapján „skatulyázódnak” be a gyerekek, ami később
nehezen lesz átjárható.
A gyerekek esetleg
hátráltatják
egymást pl. a figyelésben.
Az adott témában
gyengébb gyerek
háttérbe szorulhat.
A viták esetleg elfajulhatnak.
Mással foglalkoznak a gyerekek.

Önállóságra nevelés, pl. egyéni
adatgyűjtések
szükségessége,
lényeg-kiemelés,
stb.
Kooperáció,
kommunikáció,
együttműködés,
tolerancia, stb.

Olyan gyakorlati
módszer, melynek
során a tanulók különböző manipulatív tevékenységet
végeznek.
Egy
központi
problémát járnak
körül a gyerekek
minél több oldalról.
Igazodik a tanulók
érdeklődéséhez.
Sokféle tevékenység lehetséges, valamilyen produktum elkészítése céljából.
A gyerek önként
végzett, örömteli
tevékenysége.

Kooperáció, segítőkészség, tolerancia fejlődése,
kézügyesség fejlesztése.

Idő-, hely-, és költség-igényes.
Veszekedés, esetleg
káosz,
az
ügyetlenebbeket
kicsúfolhatják.
Esetleg elvész a
lényeg, mert nem
tudják a gyerekek
összehangolni
a
tevékenységeket.
A hagyományos
iskolai
keretek
közt
nehezen
megvalósítható.

Kooperáció,
munkamegosztás, kommunikáció,
alkalmazkodás, stb.

Csak játszani akarnak a gyerekek, tanulni nem.

A játék jellegétől
függően
rendkívül sokféle kompetencia
fejlesztéséra van
lehetőség.

A különböző érdeklődésű tanulók is megfelelő
témát, tevékenységet kap-hatnak,
választhatnak.
Nagyfokú
szabadságot ad. A
tanulás indirekt
módon valósul
meg. Módot ad
az integrációra.
Mivel nincs tanulás „íze”, szívesebben
foglalkoznak vele a
gyerekek,
akár
szabadidejükben

Kooperáció,
együttműködés,
munkamegosztás, kommunikáció,
alkalmazkodás

Fejleszti a tanúlói önállóságot,
együttműködést, kommunikációt, kreativitást, önállóságot, alkalmazkodást,
kézügyességet, szereplési lehetőséget ad.
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is.

Csoportos játékok
esetében
összetartás,
emberség, versenyszellem,
nincsenek különbségek.
A rosszabb tanulmányi előmenetelű gyerekek is lehetnek
jók a játékos tevékenységekben
, így jutva sikerélményhez.

A táblázat forrása: Radnóti 2007: 131-167.

KORSZERŰ OKTATÁSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA, SZEREPE A KUTATÁSOK
TÜKRÉBEN

Az Országos Közoktatási Intézet megbízásából 2001 óta folynak a tantárgyak
helyzetét feltáró obszervációs munkálatok. Kérdőívek, mélyinterjúk segítségével a
kutatók arra keresik a választ, hogy milyen módon történik a tanórákon a különböző kompetenciák fejlesztése. A vizsgálat anyagából készült tanulmány a tanároknak a tanórákon alkalmazott módszereit, eljárásait, tanulásszervezési módjait
és a tanulók teljesítményének értékelési eljárásait vizsgálja.34 A tanulmány megállapítja, hogy az általános iskolákban és a középiskolákban is a frontális osztálymunka vezet a tanári módszerekben. Nagyobb az önálló tanulói munka szerepe,
kevesebb a csoportmunkáé és a páros munkáé. A terepmunka és a projektmunka
alig jelenik meg. Differenciálás a tanórákon alig van. A korszerű tanulásszervezési
módokat leginkább a szerkezetváltó gimnáziumokban és a szakiskolákban alkalmazzák. Ez utóbbi iskolatípusnál a felzárkóztató programok kényszerítik a módszerek változtatását. Számítógép-és könyvtárhasználatra a tanórákon ritkán kerül
sor, a tankönyvhasználat megőrizte vezető szerepét. Szoros összefüggésben van
az értékelés az alkalmazott tanulási technikákkal. A tanári magyarázat és a frontális osztálymunka dominanciája következménye az értékelésnél a dolgozatírás és a
szóbeli feleletek népszerűsége. Igen ritka a számítógépes feladat, a projektmunka,
vagy a gyakorlati produktum.
Andor Mihály tanulmányában az 1960-as évek tananyagduzzasztásával indítja
azt a folyamatot, ami napjainkra odavezet, hogy a tanár a tananyagot nem „meg-

34

2003-as obszervációs felmérések tanulságai 2004: 7–8.
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tanítani”, hanem „letanítani” szeretné.35 A középiskolai ismeretek beépültek az
általános iskolai tananyagba, az egyetemi tananyag lett része a középiskolai tanterveknek. A megnövekedett tananyag a „korszerű ismeretekkel” gazdagodott. A
tanórákon állandó jelenség az időhiány. Egyre nagyobb lesz a szerepe és a szüksége az otthoni tanulásnak. A családok kulturális és anyagi tőkéjüknek megfelelően támogatják, segítik gyermekük tanulmányi előmenetelét. A szerző hangsúlyozza, hogy mindez felerősíti a magyar közoktatás amúgy is szelektív jellegét. A családokra háruló több teher mellett a másik fontos következmény, hogy az időhiány átalakítja a tanítás módszertanát.
Radnóti Katalin tanulmányában36 röviden áttekinti a különböző oktatási módszerek, eljárások, tanulásszervezési módok és értékelési lehetőségekről alkotott
elképzeléseket. Bemutatja a témával kapcsolatos korábbi és az aktuális kutatási
eredményeinket, melyek azt vizsgálják, hogy a tanárok milyen módszereket használnak oktatási gyakorlatukban, és milyen attitűdjeik vannak ezekkel kapcsolatban.
Alkalmazott eljárás,
módszer, eszköz
Magyarázat
Előadás
Megbeszélés, beszélgetés
Vita
Tanuló kiselőadása
Szemléltetés,
demonstráció
Csoportmunka
Páros munka
Egyéni munka
Differenciálás
Projektmódszer
Játék, szimuláció
Számítógép
Internet
Multimédia
Verseny (kompetitív)
módszerek

Magyar
tanárok
4,63
3,56
4,38
3,63
3,14
3,76

Matematika
tanárok
4,73
2,87
4,14
3,11
2,52
3,97

Általános iskolai tanárok
4,62
2,97
4,35
3,47
2,94
4,11

Középiskolai
tanárok
4,76
3,49
4,16
3,25
2,70
3,58

Tanárok
összesen
4,68
3,22
4,26
3,37
2,83
3,86

3,06
2,97
4,23
3,54
2,38
3,24
1,79
1,86
2,46
2,93

2,83
2,78
4,32
3,63
2,18
2,54
2,01
1,76
1,94
2,99

3,12
3,06
4,39
3,86
2,44
3,16
1,90
1,75
2,12
3,19

2,74
2,67
4,15
3,26
2,09
2,60
1,91
1,88
2,28
2,70

2,95
2,88
4,28
3,58
2,28
2,90
1,90
1,81
2,20
2,96

Különböző tanítási módszerek alkalmazása a gyakorlatban 37

Amint az adatokból itt is látható, a tanárok sokkal nagyobb mértékben alkalmazzák a hagyományosnak mondható, tanárközpontú tanítási módszereket, mint
35
36
37

Andor 2005: 57–71.
Radnóti 2007.
Radnóti 2007.
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azokat, amelyek a gyerekeknek nagyobb önállóságot adnának az ismeretek megszerzéséhez. Ilyenek a „magyarázat” és a „megbeszélés, beszélgetés”. Rendkívül
alacsony a számítógép adta lehetőségek kihasználása is.
A közoktatás helyzetéről szóló 2010-es jelentés38 az oktatási módszerekben
való változtatás egyik legjelentősebb motorjaként a technikai változást említi. Az
információs és a kommunikációs technológia beszivárgása és térnyerése az oktatásba napjainkra kell, hogy változást hozzon a tanulási, tanítási módszerekben!
A 2000-es évek egyik legelső, az oktatás világát alapvetően érintő esemény, az
Európai Unió államfőinek az a rendkívüli találkozója, ahol az évtized egészére
hatással lévő Lisszaboni folyamat elindításáról hoztak döntést. Itt többek között
azt is elhatározták, hogy minden európai iskolát a lehető legrövidebb időn belül
rákötnek az internetre. Ezt követően döntöttek a tagállamok oktatási miniszterei
arról az európai cselekvési tervről, amelynek az volt a célja, hogy az információs
és kommunikációs technológia (IKT) az oktatás minden szintjére és minden területére a lehető leggyorsabban eljuthasson39. Bár Magyarország ekkor még nem
volt tagja az Európai Uniónak, akkor, és azóta is az IKT iskolai alkalmazásának
támogatása kiemelt oktatáspolitikai feladat. A jelentés hangsúlyozza, hogy a számítógéppel támogatott tanórát a gyermekek több mint 90%-a tartja élvezetesebbnek, mint a hagyományos oktatást.
A hazai viszonylatban a legjelentősebb fejlesztési projektek közé sorolható a
Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT). A Wikipédiát vagy más online lexikont a tanulók 80%-a használja, és 52%-uk mondja a tanulása szempontjából jónak vagy
kiválónak. Ezzel szemben a magyar közoktatás számára kifejlesztett SDT tartalmait a tanulók 43%a használja, és csupán 17%-uk mondja jónak vagy kiválónak.
A tanulók visszajelzései alapján az SDT-tartalom szolgáltatást elterjedtség és tanulási hasznosság tekintetében a kulturális intézmények honlapjai, az internetes
könyvtárak, valamint egyéb internetes tananyagokat szolgáltatók is megelőzik.
A diákok véleménye alapján az SDT által közvetített tartalmak a mezőny utolsó
harmadába sorolódtak tanulási hasznosság tekintetében.40
A jelentés hangsúlyozza, az IKT eszközök használata nem teszi automatikusan hatékonnyá, innovatívvá a tanulási környezetet. Fontos a korszerű módszertani kultúrával rendelkező, kreatív tanár.
Az utóbbi évtizedekben az oktatás tanulóközpontú jellegének erősödése magával hozza a pedagógiai módszerek repertoárjának változását is. A pedagógusszerep átalakul, a tekintély-alapú kapcsolat fokozatos visszaszorulása figyelhető

38
39
40

Jelentés a magyar közoktatásról 2011.
Halász 2011: 19.
Török 2011: 288.
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meg. Sokkal inkább szervezője, karmestere kell, hogy legyen a tanár a tanórának,
a tanulói munkának!
A tanulók különböző kompetenciájának fejlesztése szintén igényli a modern
oktatási módszereket. A szociális kompetencia fejlesztéséhez elengedhetetlen
például a vitakultúra gyakorlása.
Elgondolkodtató a jelentés azon megállapítása, hogy Magyarországon más országokhoz képest alacsony azon tanulók aránya, akik jó vagy nagyon jó teljesítményűnek tartják magukat.41
AZ INNOVÁCIÓRÓL
Az innováció a tudomány és a gazdaság világában már régi fogalom. Néhány
évtizede megjelent az oktatás világában is. A szót hétköznapi értelmében általában olyan kontextusban használják, hogy valaki, valami – egyén, rendszer – egy
adott helyzethez képest megújul, változtat valamit korábbi gyakorlatán, avagy változik egy korábbi működési mechanizmus.
Ezt az általános felfogását erősíti az értelmező szótár megfogalmazása, mely
szerint a latin eredetű innováció jelentése megújulás, fejlődés, újítás. A pedagógus
állandó megújulásra kényszerül. Újítani, bővíteni kell a tanítandó tantárggyal kapcsolatos ismereteit, de nagyon fontos lenne, hogy folyamatosan alakítsa, fejlessze,
ha kell, változtassa a módszertani repertoárját, mindig és mindenekelőtt a tanulói
igényeknek megfelelően!
A jelenlegi tanulóifjúság, a Z generáció, egy új típusú nemzedék, az úgynevezett „digitális bennszülöttek”. Beleszülettek a technika hódító és bódító fejlődésébe, a digitális technológia világába. Elképzelhetetlennek tartják a világot mobiltelefonok és más digitális és kommunikációs eszközök használata nélkül. A Z generáció tagjainak megváltoztak a tanulási szokásai. Ez jelentős problémákat vet
fel az oktatási rendszerben is, elsősorban a tanítási módszerek területén. A fiatalok hozzá vannak szokva a gyors információáramláshoz és annak befogadásához.
Képesek egyszerre több mindennel párhuzamosan is foglalkozni, többfele figyelni. Kevesebb időt töltenek olvasással, viszont egyre többet játszanak például
számítógépes játékokkal. Ez utóbbiak súlyos következménye az anyanyelvi kompetencia romlása. A kommunikációs eszközök fejlődésével és gyorsaságával egyre
több információhoz juthatnak, az ismeret forrásának lehetősége kiszélesedett, és
ezeket máshogy dolgozzák fel.
Nagyon fontos, hogy ebbe a generációba tartoznak nemcsak a középiskolai
tanulók, hanem már a mentorálandó hallgatók is!
41

Jelentés 2010: 291.
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Nemcsak a technika világa hoz új kihívásokat a pedagógusok számára, hanem
a megváltozott társadalmi környezet.
„A világ nagy része irracionális, beteges gyűlölet áradatába, a kegyetlenség, a horror, a brutalitás kultuszában él. Ennek oka nem az ismeretek hiánya, nem a természettudományok tanításának
elégtelen voltából fakad. Az emberek lassan elfelejtik, és nem gyakorolják az indulatok, az érzelmek kezelésének módját, nincs vagy kevés az érzelmi kultúrájuk.” 42

Sajnos, egyet kell értenünk Andrásfalvy Bertalan gondolataival. Az érzelmi intelligencia fejlesztése nagy feladata, kihívása napjaink pedagógiai gyakorlatának.
HATÉKONYABB MUNKAFORMÁK
A tanulás folyamatáról alkotott elképzelések mára jelentősen átalakultak. Valamennyi oktatással kapcsolatos úgynevezett „reform” elméletnek a lényege, hogy
a tanuló ne legyen pusztán passzív résztvevője, az ismeret befogadója a tanórának, hanem annak cselekvő, befolyásoló, az ismeretek megszerzésében, a képességfejlesztésben érdekelt tagja.
Hogy az elképzelés valóban újszerű-e, cáfolják Bálint Sándor a két világháború közti sorai.
„Kultúrpolitikai közhely, hogy a középiskolának nem az ismeretek puszta közlése a feladata, hanem az, hogy a növendékeket – értelmi, erkölcsi készségei fejlesztésével – szellemi önállóságra nevelje. A tananyag azonban mostanság nagyon megduzzadt, az átadandó ismeretek hallatlanul megnőttek. …Tanár, tanítvány egyaránt rabszolgája és nem uralkodója az előírt tananyagnak.” 43

A konstruktivista pedagógia a tanulást nem a tudás átadásának és átvételének
tartja, hanem a tudás konstruálásának. Arra épül, hogy a tudást mindenki maga
építi fel, és ebben a gondolkodási folyamatban a tanulónak aktívan kell részt
vennie, ehhez másokkal együtt kell működnie. Nem a tanár az információ egyedüli forrása. Ehhez változatos munkaformákat és módszereket kell választania a
tanárnak.
A jól szervezett csoportmunka előnyei jelentős személyiségformáló, értékrend
alakító hatással vannak a csoporttagokra. Az együtt gondolkodás, az alkalmazkodás, az összefogás, az érvelés – meggyőzés, a másik tiszteletben tartása, az eltérő
gondolkodás elfogadása képességét fejleszti.
Az összetartozás élményének személyes megtapasztalása rendkívül fontos a
közösségi kohézió szempontjából.
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A népművészet órákon jól szervezhető és alkalmazható a csoportmunka, mivel a tananyag kisebb mennyisége lehetővé teszi, az oktatása pedig, az éppen aktuális rendelettől függően, de sokszor szakmai csoportokban történik.
A kooperatív pedagógia azoknak a pedagógiai módszereknek az alkalmazását jelenti, amelyek a tanulást társas tevékenységgé teszik, és a hangsúlyt a kortársi, tanulói együttműködésre helyezik. Sok kooperatív tanítási-tanulási módszer létezik,
ilyen pl. a projektmódszer, a vitamódszer, a probléma alapú (központú) tanulás, a
felfedező tanulás.
E tanítási mód a tantárgyi tudás átadásán túl, a problémamegoldó, együttműködési készségek fejlesztését segíti. A problémaalapú tanulás a diákok önálló kutatásaira, informatikai ismereteire, lényeglátására épít, illetve célja azok fejlesztése.
A pedagógus itt is leginkább irányítóként, segítőként, koordinátorként jelenik
meg.
A kooperatív oktatási technika nálunk leginkább Dr. Spencer Kagan nevéhez
fűződik.
Kagan-féle kooperatív tanulás
 tantárgyi célja, hogy az adott tananyagból kiindulva a kognitív-tudásbeli
képességeket fejlessze,
 szociális célja, hogy a tanulók felelős szerepeket kapva, az adott tananyagot
különböző együttműködésen alapuló tanulásszervezési módszerekkel elsajátítva, fejlődnek társas készségeik is.
Tanórai differenciálás a modern pedagógia által rendkívül fontosnak tartott
módszer.
Indokolja a tanórai alkalmazását:
 a meglévő ismeretek különbsége (otthonról hozott értékrend, szókincs,
hozott ismeretek);
 a képességbeli különbségek;
 eltérő személyiségtípusú tanulóknak más-más a tanulási stílusa, motivációja, attitűdje, érdeklődési köre.
Ezek az okok általában minden tantárggyal kapcsolatban indokolják a differenciálást, népművészet órákon pedig különösen az első és az utolsó szempont
indukálja. A tanulók hagyományhoz, a hagyományos értékrendhez való viszonyát
alapvetően meghatározza az otthonról hozott értékrend és az otthonról/általános iskolából hozott ismeret. Széles a skálája annak, hogy a középiskolás
korú fiatal mit tud az ünnepeinkről, az emberi élet sorsfordulóiról, az évkörről és
hogyan éli meg azt.
A 3–5 fős csoportok homogén és heterogén szervezésűek is lehetnek. Heterogén csoportszervezésről akkor beszélünk, ha a csoporttagok érdeklődés és képesség tekintetében erőteljesebb eltérést mutatnak az adott tananyaggal kapcso-
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latban. Ilyenkor célszerű csoportszerepeket meghatározni, így mindenki erejének
és képességeinek megfelelően vehet részt a csoportmunkában. Az ilyen jellegű
csoportmunka ideális esetben megerősíti az axiómát, miszerint a gyerekek egymástól tanulnak a leghatékonyabban. A homogén csoportoknál engedem a szerepek csoporton belüli önálló elosztását.
Jól alkalmazható új ismeretanyag feldolgozásakor és a gyakorló, összefoglaló
órákon. A csoport feladatai között mindig szerepel kreatív, rajzos feladat, mivel
szeretnénk, ha a népművészet órán tanultak egyszer megjelennének a nálunk tanult alkotók rajzain, textíliáin, ékszerein! Íme, egy alkotás, ami a 12.A osztály
egyik csoportjában született a népi építészet témakört összefoglaló órán:

A palóc háztípus tüzelőberendezése

A projektmunka jellemzője a nagyobb szabadság a tanulók számára a feladat
teljesítésével kapcsolatban, amely a megismerési folyamatot a projektek sorozataként szervezi meg. Ezt a módszert mindig a tanulók közös tevékenységére építem. A komplex feladat középpontjában egy gyakorlati tevékenység áll, amihez a
tanórai ismeretanyagra épülve önálló kutatást kell végezni. A tevékenység mindig
a projekt bemutatásával, az előre megadott szempontok szerinti értékelésével zárul. Ilyen módszerrel készítettek a tanulók a „jeles napok, ünnepkörök” témaköréhez kapcsolódva naptárat, vagy öltöztettek népviseletbe babákat.
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Önálló gyűjtő munka fontosságát hangsúlyozza Újszászy Kálmán.44 A gyűjtés
nemcsak ismeretanyaggal gazdagítja a munka végzőjét, hanem személyiséget
formál, sokszor átformál, a közügyek iránt fogékonnyá tesz, kialakítja, megerősíti
a köteléket a vizsgált területtel, közösséggel.
Erről az élményről számolnak be diákjaink, akik az egyhetes sztánai nyári táborban vesznek részt. Minden évben a Kós Károly Napok keretében kerül sor
arra a beszélgetésre, ahol az alkotótáborban résztvevők élménybeszámolóit hallgathatjuk. Mesélnek arról a katartikus élményről, amit Sztána jelent számukra.
Visszavarázsolódnak a romlatlan múltba, ahol az emberek még beszélgetnek
egymással, érdeklődéssel fordulnak az idegenek és az ismerősök felé, tisztelik Istent, a természetet és egymást. Ezt próbálják diákjaink megörökíteni fényképezőgéppel, kamerával, diktafonnal, ecsettel.

A Kárpát-medence néhány viselete

Sokan az itt gyűjtött anyaggal pályáznak és érnek el sikereket különböző versenyeken, pályázatokon.
Az érettségire készülő tanulók tovább haladásának a 12. évfolyam végén feltétele, hogy tudjanak önálló gyűjtés alapján 15 oldalas néprajzi témájú dolgozatot
írni! A témát maguk választják, és mivel népművészetből nincs írásbeli, csak szóbeli vizsga, a helyi tanterv követelményeként gyakorlatilag ez az írásbeli munka a
„belépő” a népművészet érettségire.
Ahhoz, hogy a 15 oldalas dolgozat megfeleljen a formai és tartalmi követelményeknek, természetesen meg kell szervezni, teremteni az alapokat, segíteni, irányítani kell a tanulókat! Tisztázni kell a tartalmi és formai szempontokat, mintákat kell
44
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mutatni, a gyűjtéshez módszertani segítséget adni! Tanulóink nagy része vidéki, a
környék kisvárosaiból, falvaiból, tanyáiról járnak be, így sokuk környezetében élnek
még olyanok, akiktől a néphagyomány még primer forrásként gyűjthető.
TANULÁS ÉS TANÍTÁS A DIGITÁLIS KULTÚRÁBAN
Abban a pedagógusok között nincs vita, hogy a most felnövekvő nemzedék
tagjaihoz már a korábbitól eltérő szemlélettel kell közelíteni, nevelésük és oktatásuk más tanulási környezetet, más nevelői attitűdöt és megújított pedagógiai
módszertárt igényel.
A tanulási környezet magába foglalja a gyerekek tanulásához biztosított eszközök teljes rendszerét: a kísérleti eszközök, a könyvtár és médiatár, a számítógépes programok és videofilmek, a tanulás téri és idői viszonylatai, a tanulási folyamat terve, annak felépítése, a munkaszervezés körülményei, a gyerekek és a
gyerekek, a gyerekek és a pedagógus közötti interakciók rendszerét, a gyerekek
előzetes ismereteit, valamint azokat a befoglaló elméletrendszereket, amelyekbe
az új ismeret majd beépül.
Az elmúlt években számos szakmai diskurzus indult a digitális generáció oktatásának és nevelésének témakörével kapcsolatban.
Valamennyi konferencia, szakmai vita célja az, hogy megismerjük, megértsük
tanulóinkat és önmagunkat is a digitális világban. Változik-e a szerepe a családnak, a pedagógusoknak az információs társadalomban? Hogyan modernizálható a
tudásátadás, melyek a 21. század motivációs stratégiái? Mi érdekli a legfiatalabbakat és milyen kultúrát építenek maguk köré? – tesszük fel a kérdéseket számtalanszor önmagunknak, egymásnak. Szkeptikusság, borúlátás fűződik sokszor a digitális nemzedékhez, kultúrájukhoz.
A digitális bennszülöttek kategóriájába a szakirodalom45 azokat a személyeket
sorolja, akik már születésüktől kezdve a modern digitális eszközök között élnek,
akiknek az eszközök kezelése már nem jelent problémát. Ők azok, akik észrevétlenül nőnek bele a legújabb alkalmazásokba és újításokba, azok használata nem
jelent kihívást számukra. A pedagógusok jelentős része viszont nem tartozik ebbe
a kategóriába. Így keletkezhet egyfajta „szakadék” a pedagógusok és diákjaik között a digitális technika használatában. Gyakran diákok nagyobb szakértelmet,
hozzáértést tudnak felmutatni, mint tanáraik. Ez frusztrálhatja a tanárt, ami akadálya lehet a modern technika alkalmazásának. A fiatal mentorált hallgató viszont
már lehet az említett generáció tagja, így számára nagyon fontos, hogy a modern
technikát a tanítási folyamatban kipróbálhassa, annak alkalmazását gyakorolhassa.
45

Szabó 2015: 17–32.

174

A már említett cikk46 felhívja a figyelmet arra, hogy a TV nézés idejének növekedése együtt jár a figyelemkoncentráció fokozott zavaraival. A számítógép alkalmazása fokozottan előtérbe helyezi a vizualitást, fokozza a gyors váltások és
folyamatos ingerlés iránti szükségletet. A gyakori médiahasználat gyors és rendszeres figyelemváltásokat követel, aminek következtében a digitális bennszülötteknek erősödik a párhuzamos feladatkezelési képessége is. Mindez tehát azt jelenti, hogy a médiahasználat hatása egyértelműen befolyásolja az idegrendszer
működését, előidézve kedvező és kedvezőtlen változásokat. Mi lehet az iskola válasza a 21. század kihívásaira? – teszi fel a kérdést, és adja is meg a választ a szerző; infokommunikációs technika alkalmazása az oktatásban és a játékosítás
(gamification). Bár Szabó Éva is megjegyzi, hogy a játékosítás, mint egy lehetőség
a digitális nemzedék motiválására a középiskolákban már nem általános jelenség.
Az infokommunikációs (IKT) eszközök nagyobb mértékű iskolai alkalmazása
viszont egyértelműen élvezetesebbé, hatékonyabbá teszi az iskolai oktatást, de
feltétel a pozitív tanári attitűd.
A tanárokban él egyfajta szorongás és elutasítás az infokommunikációs eszközök alkalmazásával kapcsolatban a tanítási órán, ami a technikával, mint erős
rizikófaktorral indokolható. A megfelelő IKT kompetenciával rendelkező tanárok is gyakran szembesülnek azzal, hogy az iskolákban az eszközök néha már elavultak, nem kielégítően működnek, éppen akadozik, vagy nincs internet. A projektor leállása, a digitális tábla lefagyása meghiúsíthatja a pedagógus aznapi óraterveit, felborítja időbeosztását. A javítással, próbálgatással, újraindítással, a rendszergazda megkeresésével eltöltött idő óriási időveszteség. A tanárok egy része
azért is idegenkedhet az IKT eszközök alkalmazásától, mert ha a technika nem
működik, vagy nem úgy, ahogy otthon megtervezte, akkor azt saját kudarcnak,
tekintélye, önbecsülése sérüléseként éli meg, különösen akkor, ha a probléma
megoldásához egy diáktól kell segítséget kérnie. Azt gondolom, talán e tekintetben könnyebb helyzetben vannak az ifjú tanár szakos hallgatók, hiszen nekik a
technika alkalmazása és használata már természetesebb.
A népművészet oktatásánál nagyon fontos a szemléltetés. Ma már az internetről is számos kép, mozgóanyag letölthető. Azok beillesztése a prezentációba látványosabbá, érthetőbbé, élményszerűbbé teszi az adott témakört.
Az alapvető néprajzi munkák47 különböző formátumban megtalálhatóak az
interneten. Szintén jól hasznosítható a Néprajzi Múzeum képanyaga és a Sulinet
Tudásbázis hang, kép, feladat és szöveges anyaga.
A játékosítás (gamification), mint egy lehetőség a digitális nemzedék motiválására. A gamification kifejezés azt a szemléletet takarja, amelyben a számítógépes
46
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játékokban rejlő motivációs lehetőségeket és eszközöket megpróbálják alkalmazni nem kifejezetten játékos helyzetekre. A játék nem idegen a középiskolás korú
fiataltól sem. Ha nem is rendszeresen, de olykor egy-egy téma összefoglalásakor
be lehet iktatni ilyen jellegű órákat.
A következőkben néhány honlap rövid bemutatásával teszek ajánlatot a technikai lehetőségek, újítások alkalmazására.
 A http://www.kvizkerdesek.hu/ felületen találhatunk a népművészet területeivel (ünnepek; divat, öltözködés, ruházat; egyéb tudományok – néprajz,
népszokások) kapcsolatos kérdéseket is;
 http://www.tka.hu/tudastar_kereso felületén több mint 800 gyakorlat közül lehet válogatni, a témakört, a célcsoportot, a szükséges IKT-eszközt, a
fejlesztendő kulcskompetenciát, a módszer alkalmazásának időtartamát, a
munkaformát igény szerint megjelölve. Rövid, játékos feladatokat választva a Módszertani ötletgyűjteményből tehetjük színessé, interaktívvá, és
reménység szerint hatékonnyá a tanóránkat;
 https://www.prowise.com: online ingyenes regisztráció után használható
prezi, ppt, szavazó rendszer készítésére, nincs magyar nyelven;
 http://www.online-stopwatch.com/: online óra, stopperként, visszaszámlálóként lehet használni;
 http://www.wordle.net/: az oldal segítségével különböző klasszikus szófelhőket lehet készíteni, különböző betűtípussal, elrendezéssel, színes
programmal;
 https://tagul.com/: szintén szófelhő készítését lehet segítségével generálni, különböző szavakból, különböző alakkal
AZ ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS KÉRDÉSE
Az értékelés mindig a célok és az eredmények összevetése, az eredmények
vizsgálata abból a szempontból, hogy céljaink szerint minek kellett volna eredményként létrejönnie.
A pedagógiai értékelésnek a következő fő formáit szokás megkülönböztetni:
diagnosztikus, formatív és szummatív.
Amennyiben a tanár a tanulók olyan tudáselemeire kíváncsi, amelyek szükségesek bizonyos új ismeretek feldolgozásához, meg akarja ismerni a gyerekek előzetes tudását, akkor a diagnosztikus módszert alkalmazza. Ez történhet írásban,
szóban, de valamilyen cselekvés, tanulói aktivitás részeként is.
Az előzetes tudás lehet a gyerekek esetleges naiv elképzelése az éppen feldolgozni kívánt tananyaggal kapcsolatban, de lehet az is, hogy korábbi tananyagré-
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szek ismeretére kíváncsi a tanár. Célszerű az első népművészet órák egyikén egy
bejövő mérést végezni. Feltérképezni a tanulócsoport, osztály hozott ismeretanyagát (otthonról, hon-és népismeret órákról), képességeit, a néphagyománnyal
kapcsolatos attitűdjeit felmérni, a kapott eredményekre építeni a tanmenetet, tematikus tervet.
Amikor egy új anyagrész feldolgozásában már teljesen elmerült a tanulócsoport, és a tanár tudni szeretné, hogy a gyerekek ténylegesen mennyit is értettek
meg belőle, akkor kerül sor a formatív értékelésre. Ez szintén történhet szóban és
írásban is. Ilyenkor még hiányosságokra vissza lehet térni, az eseteleges félreértéseket, hibás tanulói konstrukciókat lehet javítani. Az ellenőrzés mellett az anyanyelvi kompetencia, a kommunikációs képesség fejlesztése céljából is fontos a
rendszeres szóbeli feleltetés. Amikor teljes mértékben befejezte a csoport az
adott anyagrész feldolgozását, következik a szummatív, lezáró, összegző értékelés.
Ez többféleképpen is történhet. Nálunk a helyi tanterv szabályozza a témazáró
dolgozatok számát, értékelési módját. Manapság „divat” a teszt feladatokon keresztüli számonkérés. Törekednünk kellene arra, hogy olyan formában, olyan feladattípusokon keresztül történjen a számonkérés, hogy a tanuló minél szélesebb
képességéről, tudásáról kapjunk információt!
Napjainkban a pedagógiai értékelésnek egy újfajta eleme a portfólió, ami gyakorlatilag válogatás a tanulók szakmai anyagaiból, bizonyítéka annak, hogy a tanulók az évek során mit és hogyan tanultak. Azt kell bemutatnia, hogy miként
fejlődtek a diák (személyes, kognitív, szociális és a speciális) különböző kompetenciái. A portfólió értékelése során a tanár és a diák számára láthatóvá, értelmezhetővé válik a tanulás folyamata, az adott eredményhez vezető út is. Értékelése mindenekelőtt a tanulói önértékelésre támaszkodik. Fejlesztheti a tanulók
döntésképességét és önértékelését, az önreflexió, a metakognició képességét a tanítási-tanulási folyamatban. Tanulóinknak népművészetből nem kell portfóliót
készíteni, de általában a szakmai tantárgyakból a szakmai vizsgára igen.
Amikor az eredményeket összevetjük a követelményekkel, az a szakirodalom
alapján a kritériumorientált értékelés. Ezen értékelés esetében felmerül a viszonyítás problémája.
Az értékelés másik formája, ha a tanulók teljesítményét egymáshoz is viszonyítjuk. Akkor az értékelés normaorientált. Ilyenkor nagy a veszélye annak, hogy
az értékelés demotivál.
Nem vitatható, hogy egy tanuló teljesítménye sokszor úgy ítélhető meg leginkább, ha saját korábbi teljesítményéhez viszonyítjuk. Nagy dilemma, hogy mikor
vagyunk méltányosak és igazságosak. Fontos, hogy a tanulók egyéni teljesítményét, órai munkáját, vállalásait is értékeljük. A tanulói véleményekből kiderül,
hogy a szorgalmi feladatokat elsősorban a jó jegy reményében készítik el.
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A megerősítés, kontroll, visszacsatolás, motiváció információt is közvetít a
tanuló produkciójáról, tevékenységéről.
A gamification alapú értékelés alapja, hogy a tanítást bizonyos egységekre
osztják, például három-négy hetes periódusokra. Az egységek alatt a tanulók pontokat szerezhetnek dolgozataik, házi feladataik, felelés, beadandó és sok egyéb
feladat útján. Nem osztályzattal történik az értékelés, hanem egy pontrendszer
alapján. A pontok a 3-4 hetes szakasz végén változnak át osztályzattá, így havi
egy jegyet kapnak a diákok. A gamification alapú értékelés válasz lehet a diákok
kritikáira a hagyományos iskolai értékeléssel szemben, és a tanárok számára is egy
eszköz lehet a pedagógiai értékelés kereteinek kitágítására, a tanulási folyamatra
ható eredményesebb visszajelzésre.48
Azt gondolom, a pont helyett „kis jegyeket” és egyéb egyezményes formát
használhatunk, hogy a tanulók munkáját ne csak a szóbeli, írásbeli feleletek alapján értékeljük, hanem lehetőségünk legyen arra, hogy önmagukhoz képest is mérjük, értékeljük, figyelembe vegyük a tudásuk, ismeretük mellett képességüket, attitűdjüket, azok alakulását, formálódását.
Célszerű a hallgatónak valamennyi értékelési formát kipróbálnia, a tanítási
gyakorlatát pedig zárja egy mérés arról, hogy az általa tanított témakört hogyan
sikerült a tanulóknak elsajátítaniuk! Felvetődhet a kérdés, hogy kinek az értékelési
szempontjai szerint értékeljen, a kapott érdemjeggyel mi történjen, hova, milyen
súllyal kerüljön? Fontos, hogy a hallgató legyen tisztába a tantervben, tanmenetben megfogalmazott értékelési szempontokkal, minimális követelménnyel, a továbbhaladás feltételeivel. Ezek alapján készítsen a hallgató a szóbeli és az írásbeli
méréshez, értékeléshez javítókulcsot! Így az érdemjegy olyan súllyal bírjon, mintha azt a szaktanár adta volna!
TANULÓI VÉLEMÉNYEK A NÉPMŰVÉSZETRŐL, MÓDSZEREKRŐL,
ÉRTÉKELÉSRŐL

Számos tanulmány és cikk elemezte a tanárok módszertani kultúráját, mit miért, vagy miért nem alkalmaznak. Én azt szerettem volna megtudni, mit gondolnak, hogyan vélekednek a tanulók a különböző oktatási, értékelési módszerekről.
Különösen az érdekelt, hogyan érzik magukat a népművészet órákon, az ott folyó tanulási-tanítási folyamatokat hogyan értékelik.
A nyílt végű kérdőív nyitott mondatai segítségével próbáltam rálátni arra,
hogy a diákok mit tartanak jónak, kevésbé jónak, és miért. Azért használtam nyílt
végű kérdőívet, mert azt gondoltam, így árnyaltabb, divergensebb képet kapok,
48
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építhetek a tanulók kreativitására. A kapott válaszokból kiemeltem a kulcsszavakat, az azonos gondolatokat, azok gyakoriságát hasonlítottam össze.
Mivel népművészet órákon tanulóink rövid időt tölthettek, kevesebb tapasztalatot szerezhettek, ezért az első kérdőív kérdései a magyar történelem órákra vonatkoztak. 100, különböző évfolyamon tanuló diákot kérdeztem, akiket öt tanár
tanít. Az első kérdések arra vonatkoztak, hogy mit szeretnek a frontális és a csoport munkában és mit nem. A válaszok alapján az új anyag magyarázata segíti a
megértést, átláthatóbb, könnyebb megjegyezni azt. Sokan azt szeretik, hogy
olyankor a tanár érdekességeket, új dolgokat mond. De olvastam ilyen válaszokat
is: „sokkal hamarabb végzünk a tantervi résszel”; „hallás után jobban megjegyzem az anyagot”; és ami elgondolkodtató: „látszik, hogy készül az órára”. A frontális óravezetés
hátránya, hogy álmosítónak, unalmasnak tartják, amikor könnyen „lankad” a figyelmük. Nehézséget okoz a jegyzeteléssel párhuzamos figyelés.
A csoportmunkánál a tanulók az együtt gondolkodás, a vélemények különbözőségét, azok összeütköztetésének lehetőségét emelik ki. Néhányan fontosnak
tartják, hogy ilyenkor ők is tudnak „érvényesülni”. Meglepően kevesen írták azt,
hogy így könnyebben boldogulnak az adott témakörrel. Többen írták, hogy a
csoportmunkát inkább műelemzésnél, vagy összefoglalásnál szeretik, az új anyag
feldolgozásánál nem. A csoportmunka hátrányának a fegyelmezési gondokat érzik („mindenki mást csinál”, „hangzavar”), azt, hogy időigényes, és olykor nem egyforma intenzitással dolgoznak a csoport tagjai. A válaszokból az is kiderül, hogy
jobban szeretik a csoportmunkát, ha számukra kedvező a csoport összetétele.
(„olyanokkal dolgozok, akikkel szót tudok érteni”, „normális emberekkel vagyok, akikkel
lehet dolgozni”, „mi magunk választhatjuk a csoporttársainkat”)
Szorgalmi feladatot a tanulók döntő többsége a jobb jegy, a javítás reményében vállal. Viszonylag kevesen gondolnak arra, hogy azzal fejlődnek, új ismeretre
tehetnek szert, vagy a meglévőt megerősíthetik. Ha nem vállalnak, azt az idő hiánya miatt nem teszik.
A modern technikai eszközök használatát a diákok egyértelműen támogatják.
Modernebbnek, korszerűbbnek, látványosabbnak, érdekesebbnek tartják az ilyen
órákat.
A szóbeli felelettől mindenki tart. Izgulnak, nem szertik, ha nézik őket, összezavarodnak, elfelejtenek mindent. Az írásbeli számonkérésnél a legtöbben a kevés időt és a sok írást jelezték negatívumként.
Arra a kérdésre, hogy hogyan szeretnének jobb jegyet szerezni a többség a
beadandót, a szorgalmi feladatokat jelölte. Általában a válaszok között a különböző évfolyamok tanulóinál nem tapasztaltam szignifikáns különbségeket, de ennél a kérdésnél, igen. A 9., 10. osztályosok közül sokkal többen válaszoltak erre a
kérdésre úgy, hogy tanulással, odafigyeléssel.

179

A második kérdőív a népművészet tantárgy tanórai oktatására vonatkozott. A
12. évfolyam népművészet érettségire felkészítő két csoportjában 50 ötvös, textilrajzoló és modelltervező asszisztens, grafikus tanuló töltötte ki. Válaszaik szívbemarkolóak voltak, megerősítettek abban, hogy megfelelő módszerekkel és motivációval a mai fiatalokban is ki lehet alakítani, fejleszteni és megerősíteni a nemzeti
identitást, a magyarság hagyományaival kapcsolatos pozitív érzéseket, attitűdöket.
Arra a kérdésre, hogy mért szeretik a népművészet órákat a tanulók döntő
többsége a módszertani sokszínűséget említi, sokan tartják érdekesnek, hasznosnak, könnyen megjegyezhetőnek az itt tanultakat.
„a legtöbb anyagot tudom használni a későbbiek folyamán”, saját múltunkkal, kultúránkkal ismerkedünk, amit illik ismerni és bármikor hasznos lehet számunkra”, „olyasmit tanulunk, ami
érdekel is”, „nem csak egész órás magyarázatokat kaptunk, hanem csoportos és egyéni képességfejlesztő feladatokat”

A kedvelt és kevésbé kedvelt témakörökkel kapcsolatban rendkívül szórt és
különböző válaszokat adtak a diákok. Leginkább azokat a témaköröket kedvelik,
amikkel a mindennapokban találkoznak (születés, házasság, karácsony), választott
szakmájukkal kapcsolatos (ötvösség). Legkevésbé azt nem szeretik, ha a témakörhöz sok ismeretanyag kötődik, és nagy nehézséget jelent a térben, időben való
tájékozódás. Így, bár ellenpélda is akad, de a legnépszerűtlenebb témakör a fazekasság, viselet, naptári ünnepek. Az első kettőnél nem általában a szakma, hanem
a regionális sajátosságok megtanulása és felismerése okoz problémát.
Szinte valamennyien fontosnak gondolják a szemléltetést, a tárgyakkal való
személyes találkozást, megerősítve a vizualitás, a tapasztalat fontosságát.
A népművészet tantárgynak kiemelt célja, feladata kell, hogy legyen a generációk közötti kapcsolattartás megerősítése, a hagyomány átörökítés fontosságának
mindenirányból való felismerése. A kérdőívekből kiderül, hogy a tanulók nagyon
kedvelték és hatékonynak gondolják az olyan feladatot, amikor szülővel, nagyszülővel készíthettek riportot.
„új tapasztalatot lehet vele szerezni”, „tudtam beszélni idősebb emberekkel olyanról, amiről eddig
nem”, „más szögből is megismertem a témakört, érdekességekkel is találkoztam, amik közelebb hozzák hozzám az anyagot”, „átélhetőbb az anyagrész”, „mamámtól imádok hallgatni régi szokásokat”).

Arra a kérdésre, hogy mi az a három dolog, amit a népművészet órán megtanultak, számomra is a tantárgy oktatásának legfőbb céljaként tűzte ki a válaszadó azt,
hogy „honnan, hová, hogyan”.
A válaszok egyértelműek, őszinték, jól feldolgozhatóak voltak. Megerősítették, hogy a módszereknek milyen jelentősége van az adott tantárgyhoz való vi-
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szonyulásban, a hatékony tanulásban. Örömmel olvastam a tanulók módszerekkel kapcsolatos szakkifejezéseit (pl. képesség fejlesztése), amiből arra következtettem, hogy a kollégáim nemcsak tudatosan választják módszereiket, hanem annak miértjét tisztázzák a tanulókkal is.

Válaszok arra a kérdésre, hogy
milyen előnyei vannak az órai
magyarázatnak
átláthatóbb, érthet
őbb, könnyebb
megjegyezni
érdekes, sok új
dolog hangzik el
egyéb válasz

2. ábra

Válaszok arra a kérdésre, hogy
milyen előnyei vannak a
csoportmunkának
együtt
gondolkodás, több
ötlet
diák tud
érvényesülni, jobban
megjegyzi az anyagot
nem szereti a
csoportmunkát

3. ábra

181

Összegzés, további feladatok, javaslatok
Mi szükséges a honismereti nevelés sikeréhez? Kováts Dániel a Honismeret
folyóiratban megfogalmazott gondolataival egyetérthetünk.49 Olyan pedagógus,
aki nemcsak azoknak az eszközöknek és módszereknek van birtokában, amik őt
sikeressé, hatékonnyá teszik, hanem elkötelezettek a szülőföld, a haza iránt.
Szükséges a társadalmi közeg, amely igényli és támogatja azt, hogy a honismeret
része legyen a nevelésnek, oktatásnak! Meglegyen a tantervi keret, amely kijelöli a
kereteket, tartalmakat! Fontos lenne a tankönyv, ami a tanításhoz, a tanuláshoz
alapot, segítséget ad!
A hazája iránti elkötelezett, színes módszertani kultúrával rendelkező, azt
használni tudó és akaró pedagógus reménység szerint még sok van. Olyanok is,
akik szeretnék tudásukat, tapasztalatukat átadni, azt megtanítani a fiatal, pályakezdő kollégáknak!
Bár a néprajz/népművészet, a hagyományok iránt fokozott a társadalmi érdeklődés, a tanterv alapján az oktatáspolitika is fontosnak értékeli, a több évtizedes kezdeményezés, próbálkozás ellenére sincs a középiskolákban, tantárgyi keretben néprajz/népművészet oktatás. Az az értékrend, életrend, világszemlélet,
amit a paraszti kultúra képvisel, sokak véleménye szerint, csak komplex egészként értelmezhető és érthető. Az én olvasatomban viszont nemhogy egységes értékrendként, hanem részeire bontva sem jelenik meg a középiskolai oktatás tantárgyi kereteiben. Sajnos nem képezi alapját a művészeti képzésnek sem.
Az népművészet tantárgy óraszámának folyamatos csökkenése, a tanulók óraszámának növekedése egyre nehezebbé teszi a tanítási gyakorlat tanórai és tanórán kívüli megszervezését.
A legnagyobb nehézséget az oktatási segédanyagok, elsősorban a tankönyv
hiánya okozza. Több tankönyv is született az előző években a tantárgy oktatásához, de jelenleg a KELLO listáján egyik sem szerepel, tehát tankönyvként a szaktanár nem választhatja.
Mivel a tanulónak egyetlen taneszköze van, a füzete, nagy hangsúlyt kell fektetni a pontos, áttekinthető, minden fontos információt, ismeretanyagot tartalmazó óravázlatra és a tudatosan választott oktatási módszerekre, tanulásszervezési módokra! Ez a keret, vagy alap hiányzik a hallgatóknak is a tanítási gyakorlat
során.
A népművészet tantárgy oktatásánál nagyon fontos, hogy az azt tanító úgy válogassa meg a témát, módszereket – szem előtt tartva az adott osztály vagy csoport képességeit, attitűdjeit –, hogy a népművészet ne egy múzeumba, vitrin mögé tartozónak tűnjön, hanem a kultúránk, művészetünk, műveltségünk szerves
49
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részének, a mindennapok, a világ, a hétköznapok, ünnepnapok okának, magyarázatának, mozgatójának! Ezt kell megtanulni és megtanítani!
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Iskola – hagyomány – műhely
Ombódi András

„Kitelik a saját foltjából !”
OMBÓDI ANDRÁS

Valószínűleg soha nem volt jobban szükség a hagyományos ismertek tudására, mint ma, amikor elveszni látszik sok-sok minden, amit fontosnak véltünk az
életünkben. Ez a bevezető gondolat talán túlságosan borúlátónak tűnik – főleg
egy a hagyományismeret átadásának mai lehetőségeiről szóló írás bevezetéseként
– de mégis ezt kellett írnom. Hogyan is írta Győrffy István 1939-ben? (és sajnos
mennyire időszerű az eltelt évtizedek ellenére is)
„Ma a nyugat-európai szabású iskola- és könyvműveltség fénykorát éljük s a nemzetmegtartó
hagyományok ápolásával nem törődünk. Valami alacsonyabbrendűség érzése vett erőt rajtunk. Nem
becsüljük azt, ami a mienk. Kapva-kapunk mindenen, ami idegen, ami »európai«. Pedig Európa
nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai művelődés nyújthat, hanem arra, hogy
a magunkéból mivel gyarapítottuk az európai művelődést.”1

A „mi iskolánk” ráadásul nem „nyugateurópai szabású iskola”, sajnos nem az, és
belátható időn belül nem is remélhető, hogy azzá válik…
Mindannyian tudjuk, hogy a világ megváltozott és jelenleg is folyamatosan
változik. Tudjuk, megtanultuk a modern pszichológia egyik kedvenc szlogenjét:
„a változás jó”.
A megváltozott világunk viszont azt is jelenti, hogy elveszett valahol jó néhány korábban fontosnak tartott dolog a hagyományos értékek közül, mint az
adott szó törvénye, a kézfogás jelentősége, vagy az igazmondás hagyománya. Pedig többek között ezek a kompetenciák szerintem nélkülözhetetlenek egy kiegyensúlyozott, teljes élet megéléséhez. Mert nap, mint nap történnek velünk olyan
dolgok, munkahelyen, iskolában, utcán, bárhol, ami kizökkent, összezavar. Ezekkel a problémákkal szemben mi az a mérce, ami eligazít, megnyugtat, kiegyensúlyoz minket kritikus helyzetekben?
A megoldáshoz közelebb vihet például Boldizsár Ildikó több mint harminc
éves munkássága. Boldizsár Ildikó terapeutaként foglalkozik a mesékkel és módszere bizonyítja számomra, hogy a hagyományos formák még gyógyíthatnak is.
1

Györffy 1939: 10.
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Talán az Ő tevékenysége segít abban, hogy a mese visszakerüljön az eredeti helyére, a felnőttekhez. Az egykor a mesékben rejlő világkép mára darabokra hullott, sajnos fokozatosan eltávolodott az ember mindennapjaiból. A meséket évszázadokon keresztül a közösség tartotta életben, ha az emberek összejöttek, a
történetek előbb-utóbb előkerültek. A mese közösségi műfaj, közösségteremtő
erő volt. Ha nincs közösség, nincs megtartó erő.
A hagyomány elsősorban nem formai elemeket, nem tulipánt és lajbit, nem a
szoba sarkába állított rokkát, vagy az udvaron a talicskába ültetett muskátlit jelenti, hanem életformát, gondolkodásmódot, értékrendet. A hagyomány a mércét jelenti, a célszerűséget, a társadalmi környezethez, a természeti körülményekhez
való igazodás nemzedékeken keresztül fölismert és tökéletesített módját. A természet értékeit és lehetőségeit felhasználó, de nem kihasználó életmódot.
A hagyományos ismeretek nélküli ember pedig olyan, mint a fészkéből kiesett
madárfióka, védtelen és kiszolgáltatott. Sokszor hallottam gyerekoromban korán
elment nagyapám egyik mondását: „Kitelik a saját foltjából!”. Vagyis minden megoldódik egyszer, ha elfogadom a lehetőségeket. Bárcsak így tudnám feldolgozni a
napi problémáimat – meg kellene tanulnom végre.

Hagyományőrzés
Minden korban, minden társadalom fennmaradásának és folytonosságának
feltétele a kultúra átörökítése, nemzedékről nemzedékre történő átadása. Hagyományozódik az anyagi kultúra, az eszközök, berendezések, épületek és erőforrások. Hagyományozódnak a szokások, a cselekvés- és eljárásmódok, hagyományozódik a társadalmi gyakorlat. A gyakorlat átadása részben közvetlenül, példa
és utánzás útján zajlik, másrészt nyelvi közvetítéssel. A nyelvben rögzült tudás átadása alkotja a kultúra átörökítésének egyik legjobban nyomon követhető módját.
A hagyomány szavunk megfejtésében Nyíri Kristóf: A hagyomány filozófiája
munkájának részletét hívtam segítségül:
„A magyar »hagyomány« szó alapszava, a »hagy«, ősi örökség az uráli korból. Eredeti jelentése feltehetően az elhagy, ebből közvetlenül fejlődhettek ki a hátrahagy, örökül hagy, meghagy (megparancsol), ráhagy (rábíz) jelentések. A »hagyomány« szóalakkal tizenötödik századbeli írásemlékekben találkozunk először, az elhagyás, örökség, majd későbbi feljegyzésekben még a rendelkezés,
törvénykezés jelentésében. A háromszéki Szotyor 1727. évi falutörvényei szerint: »Ha az Biro
hagyománt és tőrvény napot akar hagyni mint hogy hetfűn vagyon tőrvény napunk az előtt való vasárnap az Templom előtt meg álitván az Falut ugy kel hagyni hagyománt.« Kármán József regényé-
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nek címében, a Fanny hagyományaiban (1794) a »hagyomány« hátrahagyott írásokat jelent. A
»hagyományos« és a »hagyományoz« nyelvújítási származékszavak.”2

Sokak számára az a nézet is elfogadható, hogy a „hagyományőrzés” szó magában hordozza a hagyomány funkcióvesztésének, a mesterségesen életben tartásának szükségességét is. De a hagyományt nem őrizgetni, nem ápolgatni kell, hanem megtanulni, átélni és továbbadni, tehát átörökíteni. Tulajdonképpen nem
kell őriznünk a hagyományt, hanem megismerve azt, a hagyomány az, ami megőriz bennünket, önbizalmat, nyugalmat kölcsönöz, növeli a közösség összetartozását, megteremti annak fennmaradásának esélyeit. A hagyomány megismerésén
túl fontos feladat, hogy legyenek közösségek.

Hogyan örökítjük át hagyományainkat ma?
Hogyan, milyen formákban, milyen keretek között célszerű, kell ma a hagyományokat átadni? A válasz az első pillanatban nem is tűnik olyan nehéznek, de
tovább gondolva, viszont komoly „lecke” a 21. század elején, hagyományos értékekről beszélni egy olyan fiatal nemzedéknek, ami már a falvakban is „városiasan” él, minden pillanatukat behálózza a technika, az asztalukon, a zsebükben ott
a „világ”, a laptop és az okos telefon.
Mert bizony mára jelentősen megváltozott az életformánk, másként építkezünk, öltözködünk, táplálkozunk, ünnepelünk. Látszólag másért dolgozunk, mint
eleink, másfajta anyagi javakért hajtunk nap, mint nap. Ha én most lennék gyerek,
nehezen tudnám elfogadni, a számítógépem mellől, a hagyományos paraszti család munkamegosztását. Tehát a gyerekek szemléletéből kell kiindulni akkor, amikor a tanítványainkkal megismertetjük ezt a csodálatos, de nehéz világot, és az
lenne jó, hogy mire megismerik azt, ők is csodálatosnak tartsák.
Ráadásul ma, mi a felnőttek, már mindenhez értünk, hiszen a tízmillió világgazdasági- és többek között a labdarúgás csúcs szakemberei vagyunk. Miért ne
értenénk természetesen a néprajzhoz is. Már hogyne értenénk hozzá, hiszen őrizzük a hagyományokat, van otthon régi cserépedény (sőt rá van írva „I LOVE
BALATON”, vagy „BORBAN AZ IGAZSÁG”) beleégetett felirattal ott lóg a
konyhában a tulipános sulyokfa – tisztelet a kivételnek).
A heti és napilapok színes rovatai, a világháló egyébként hasznos oldalai minden jeles nap, ünnep közeledtével kis cikkekkel szórakoztatják is az olvasókat a
felszínes, a tájegységeket, a változatokat összemosó, általánosító írásokkal a kö-
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http://mek.oszk.hu/09800/09808/09808.htm (A letöltés dátuma: 2018.01.01.)

193

zelgő „érdekességről”, lerántva a leplet egy-egy „tévhit tisztázásával” és sajnos
azonnal újabbak létrehozásával.
Ebben a közegben kell hitelesen, sőt élményszerűen és a központosított
irányelvek alapján továbbadni a tanítványainknak ezt a szerintem valóban varázsos világot.

Az átadás lehetőségei
A hagyomány átadásának több színtere is lehetséges, és eddig azt tapasztaltam, hogy nem az iskola az elsődleges, a legsikeresebb színtere ennek a lehetősségnek, hanem továbbra is a család, még akkor is, ha felbomlottak, megváltoztak
az eredeti formái.
A CSALÁD
A családban a felnőtt – nagyszülői, szülői – nemzedéknek talán legősibb és
leglényegesebb feladata a megszerzett tapasztalatok és javak átadása az ifjabb generációnak, hiszen ezzel biztosítható a fennmaradás az adott életviszonyok között. Ez minden korra, társadalmi rétegre igaz állítás. Ez az átörökítés magába
foglalja az élet teljességét: a munkát, az életvitelt, a társadalmi szokásrendet, a
szellemi műveltséget s természetesen a vagyoni elemeket is. Tehát a család az elsődleges a hagyományőrzésben.
Azokban a családokban nevelkedő gyerekek, ahol a hagyományos értékrend a
„mérce”, természetesen a korunk kihívásainak megfelelően használva fel annak a
tapasztalatait, könnyebben szeretnek bele a hagyományok varázsos világába.
Azok a gyerekek, akiknek családjától idegen minden hagyományos forma sokkal
nehezebben azonosulnak az órákon elhangzó információkkal. Ezzel elérkeztünk
a második színtérhez, az iskolához.
AZ ISKOLA
A Nemzeti Köznevelési Törvény (CXC 2011.) 3. § második bekezdése a következőket írja: „A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes
képviselői megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal…”.3
Tehát a törvény egyértelműen a közös felelősséget határozza meg, mégis főként az iskolára hárul a tanulóinknak, a haza, a kulturális örökség, a természeti
környezet megbecsülésére való nevelése.
3

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv (A letöltés dátuma: 2018. 08.20.)
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A nemzeti köznevelési törvény és az alaptanterv bevezetésével minden iskolában kötelezően bevezették a Hon- és népismeret tantárgyat, még ott is, ahol
korábban nem tették. A törvény következményeként, az iskolák egy részében
nem szakos tanár kezébe került a tárgy tanítása. Több általam ismert iskolában,
más-más szakos pedagógusok feladata ez a tevékenység. Minden tiszteletem, mások tudása, képzettsége iránt, de véleményem szerint nem, vagy csak kevéssé alkalmasak erre a feladatra. Hogyan is kérhetnénk számon egy tanártól azt, ami
nem a szakterülete, amit nem tanult. Tudjuk azt is, hogy más valamit tudni, és
más ugyanazt megtanítani. A tankönyvből, (ha van egyáltalán tankönyve a diákoknak) felolvasott mondatoknak nincs súlya, nem élményszerű, „otthon is elolvashatnám”, mondják a gyerekek. Többnyire nem is használnak tankönyvet a diákok, ugyanis a tankönyvpiac szabályozásával a tantárgy tankönyve nem fér bele
a támogatott tankönyvcsomagba. A tantárgy ezzel is kissé a „lesajnált”, és a „kevésbé fontos” kategóriába került.
A hagyományismeret-tisztelet nem csupán tananyag, hanem életforma. Honés népismeret tantárgyat, véleményem szerint, csak megfelelő tudással és elhivatottsággal lehet jól tanítani, és csak, úgy ha a tanár maga is „műveli” a hagyományőrzést valamilyen formában.
Mindez valószínűleg minden más tantárgyra igaz, de a mi esetünkben kényesek a határok, hiszen nem egy „perzsa háborúról” beszélünk, hanem arról, ami a
mienk, a sajátunk.
Az idézett törvényi előírások dacára mintha mostohagyermeke lenne ez a tantárgy a műveltségi területnek, kevés óraszámban nagy elvárásokkal: a tanterv óratervi hálójában, 5. és 6. osztályban heti 0,5-0,5 órában és ez is csak lehetőség, ha
az iskolavezetés fontosnak tartja és akad egy szakos, vagy ennek hiányában vállalkozó tanár. Mind ezek ellenére mit is vár el tőlünk, egyébként nagyon helyesen,
a rendelet?
„A Nat fontos szerepet szán az egyetemes magyar nemzeti hagyománynak, a nemzeti öntudat
fejlesztésének, beleértve a magyarországi nemzetiségekhez tartozók öntudatának ápolását is... Kiemelten kezeli az ország és tágabb környezete, a Kárpát-medence, különösen a környező országokban élő magyarság életének megismerését, ugyanakkor fontosnak tartja azokat a tartalmakat, amelyek Európához tartozásunkat erősítik.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait…
Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket,
amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy
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szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb
hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínűségét, kultúráját.”4

Valóban nagyszerű gondolatok, de hol a megvalósulása? Csak egy közhelyet
idézhetek, amely sajnos ebben az esetben igaz: „Minden ötlet annyit ér, mint ami megvalósul belőle”.
A CSALÁDON TÚL, AZ ISKOLÁN KÍVÜL
A család és az iskolák mellett a hagyományőrző csoportok, zenekarok, néptáncegyüttesek látszanak a legalkalmasabbnak a fentebb említett feladatra. Ezekben a többnyire önszerveződő csoportokban gyakran több generáció is együtt
dolgozik, mint egy családban, nem annyira a korcsoport az összetartó erő, hanem
a közös érdeklődés, ez teszi közösséggé. Az iskolai nevelés-oktatás is sokat meríthetne ebből a példából.
A gyerekek egykor „bandáztak”, kis közösségeket, mini társadalmakat alkottak, megélve annak minden búját-baját, örömét és eredményét. Talán az iskolai
szakkörök mintázzák még ugyanezt, ahol több osztályból, évfolyamból áll össze a
csoport a közös érdeklődés alapján.

Milyen ismereteket kell közvetíteni a tantárgynak,
a tanárnak?
Természetesen először is hiteleset, érthetően, a korosztálynak megfelelő szóés fogalomhasználattal. Ne feledjük azt a gondolatot miszerint
„a népi műveltség megismerése a mai kultúra számára fontos információkat hordoz. A népművészet
fennmaradt alkotásai kiállták az idők próbáját, több ezer éven át, generációkon keresztül csiszolódtak, és ezáltal alkalmasak a mai gyerekek nevelésének eszközévé válni. A folklór különböző területei, mint például a népzene, népdal, néptánc, népi játék, díszítő művészet pedig lehetőséget nyújtanak a gyermekek ízlésének, zenei- és mozgáskultúrájának fejlesztésére, személyiségük formálására,
az egyén és a közösség együttes élménye révén az ember kapcsolatteremtől képességének kibontakoztatására.” 5

Az itt olvasható idézetet legalább tíz művészeti iskola pedagógiai programjában
megtaláltam. A gondolatsor ilyen mennyiségű idézése igazolja az igazságát. Az

4
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NAT 1995. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=24382.38666 (A letöltés dátuma: 2018.
08.20.)
NAT 1995. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=24382.38666 (A letöltés dátuma: 2018.
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eredeti változatát nem is leltem fel, ezért szerző elnézését kérem ezúton is, tisztelettel a magam és a többi felhasználó nevében.
Úgy vélem, hogy e célok megvalósításában nagyobb szerepet kellene vállalniuk az iskoláknak, ki kellene jobban használniuk az intézményük és az ott tanulók
és tanítók érdeklődését, valamint tudását.

Az iskola helyzetének és szerepének alakulása
Az utóbbi évek, évtizedek nagy változásokat hoztak az oktatásban, sok hasznos kezdeményezés történt, néhány jól megírt honismereti tankönyv készült, de a
hangsúly az emberen kell, hogy legyen, a családon, diákon, pedagóguson.
Valószínűleg megdönthetetlen tény, hogy kiegyensúlyozott személyiség és
harmonikus társadalom csak az átvett, megtanult, megélt hagyomány birtokában
létezhet. A közelmúlt történelme is tanúsította, hogy az anyagi romlásnál is súlyosabb válsághoz vezet a hagyományok megbolygatása, az identitás, az erkölcs zavara.
Ezzel szemben a néprajztanítás manapság szerintem nehezen áttekinthető és
sok esetben nem is működik jól a gyakorlatban. A legnagyobb probléma, hogy a
pedagógusképzésben nem készítették elő megfelelően a 2001. szeptember 1-től
bevezetett kerettanterv szerint oktatható honismeret tantárgyhoz, a tanításához a
tanári képesítés megszerzésének lehetősségét, így nagyon kevés lett az olyan pedagógus, aki a tantárgyat tanítani tudná.
Az Oktatási Minisztérium időben nem adott ki engedélyt néprajztanárképzésre. Pedig a néprajztudomány a 19. században kialakult, iskolai tantárgyként
való oktatásának igénye először 1918-ban fogalmazódott meg a Néprajzi Társaság kezdeményezésében, de az iskolai reform a két világháború között elmaradt.
A harmincas években a Klebelsberg-féle oktatáspolitikának is sikertelen célja
volt a népi kultúra megismertetése. Ádám Jenő, Fülep Lajos, Kós Károly is javasolta, hogy a népi kultúra egyes részleteit tanítsák az iskolákban.
Györffy István szerint az alapokat az alsóbb iskolákban kell megteremteni,
mert a népi kultúrában benne foglaltatik az emberi műveltség minden alapvető
kérdése.
A II. világháború után a szocialista iskolarendszerben sem került iskolai tananyagba a néprajz, annak ellenére, hogy 1947-ben Keresztury Dezső és 1948-ban
Ortutay Gyula is tett erre javaslatot.
Először 2000-ben helyezte a néprajzot a kerettanterv a közoktatási tantárgyak
közé, honismeret–néprajz címen. 1995-ben a Nemzeti Alaptanterv követelményrendszerében megjelent ugyan a néprajz, de csak a tíz fő műveltségi terület valamelyikéhez kapcsolva. A NAT a korábbi gyakorlatot foglalta rendszerbe.
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Ismét tekintsük át, mit is követel meg a NAT:
„A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a
jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költök, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését,
megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése…”6

A 2000-től érvénybe lépett Kerettanterv alapján az általános iskolákban a
hon- és népismeretet is modultárgyként vezették be az ötödik és hatodik évfolyamon. Az intézmények maguk dönthették el, hogy önálló tárgyként vagy más
tantárgyakba beépítve fogják tanítani. Ez a „szabadság” egyértelműen rányomta a
bélyegét az ismeretanyag tanítására.
A 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv már kötelezően választható tantárgyként jelölte meg a hon- és népismeretet, de továbbra is gondot okozott a
szakos ellátottsága és a választható kategória is. A 2001-ben elindított modul jellegű hon- és népismeret-oktatás személyi feltételei a mai napig sem mindenhol
biztosítottak az oktatási intézmények legnagyobb részében. Az eltelt több mint
egy évtized alatt még mindig nem, vagy csak részben oldódott meg a szaktanárok
képzése.
A hetvenes években a Népművelési Intézet karolta fel a pedagógusok képzését szakemberek segítségével. 1990 óta a Magyar Művelődési Intézet a legfontosabb központi intézmény.
A néprajzi ismeretek átadásában a legjobb példát a több mint négy évtizedes
táncház-mozgalom szolgáltatja. A táncház önmagában gyűjtőfogalom, a helyet az
alkalmat és a formát is jelenti. Az 1972 óta működő táncházak szakmai vezetése
ma is a néptánc-pedagógusokon múlik. A táncpedagógusok nemcsak a néptánchoz értenek, hanem a néphagyomány főbb területeiről is rendelkeznek ismeretekkel, gyűjtenek, feldolgoznak és gyakorlói a néprajznak.

Tapasztalataim, módszereim
Magamról is kell néhány sort írnom, nem azért, hogy esetleg dicsekvésnek
vélje az olvasó, hanem azért, mert ezek adnak okot, lehetőséget, a tapasztalataim
közzétételére.

6

NAT 1995. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=24382.38666 (A letöltés dátuma: 2018.
08. 20.); Hon- és népismeret kerettanterv.ofi.hu/05_melleklet_5-12/5.2.06_honism_5-6_u.docx: 14–
15.
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A hagyomány szeretete és tisztelete az én egész életemben fontos volt számomra, szerettem az idősek „meséit”. Már kisgyerekkoromban valami megmagyarázhatatlan vonzalmat éreztem a régi tárgyak iránt, szerettem a régi szerszámok kopott nyelét, a ládák alján talált „valamiket”. Később, felnőtt koromban
csodálkoztam rá egy gyerekkori emlékemre. Nagyapám és minden felmenője vízimolnár volt, a ma már sajnos nem létező tiszaujlaki vízimalom a nagyapai jussom, amely túlélt néhány határmódosítást, majd az államosítása után nem sokkal
lerombolásra került. Sohasem láttam „élőben” a malmot, a családi fényképek is
„elkoptak” valahol a költözések során, de gyerekkoromban annyi mesét, elbeszélést hallottam a nem létező örökségemről, hogy ismertem, szinte láttam minden
részletét. Még azt is tudtam, bár gyerekkoromban nem értettem, hogy miért lett
minden csinosabb fiatalasszony feneke lisztes, ha egyedül betévedt a malomba.
Szinte naponta tanultam valamit a működéséről, javításáról, végül szinte már
molnárinasnak is felcsaphattam volna. Ezt biztosan állítom, mert felnőttként jártam egy ma is működő vízimalomban egy kirándulás alkalmával, ahol a tárlatvezetést végző idős ember, sorra mutogatta a malom részeit, amit én mind ismertem. Ezt észre is vette az egyszeri molnár és leckéztetni kezdett, igazi szakmai
csalafintaságokkal, amelyeket nagy meglepetésére és bosszúságára mind felismertem. Aztán már tanárként a diákjaimnak kerestem olvasnivalót és ráakadtam Fekete István Hajnal Badányban című regényére és benne a gyerekkoromban nagyanyámtól tanult „varázsigére”. Még ma is alig hiszem, de benne van a könyvben,
szóról szóra, így szól:
„– A fekete macskára vigyázz, hogy ne találkozz vele. Tudod, amelyik minden malomban van.
– Vigyázok, de nekem nem árthat, mert tudom a mondást…
Ördögök öreganyja, hess el!
Keresztúton ess el!
Törd ki lábad, törd ki kezed,
engem nem ver meg a szemed!”7

Ezek után hogyan is hihetnék a véletlenekben?
Tizenévesen egy falusi tánccsoportban kezdtem a néptáncos pályafutásomat.
Hamarosan a gyöngyösi Vidróczki Néptáncegyüttesben kerültem, ahol akkor neves szakemberek, Tímár Sándor, Zsuráfszky Zoltán, Farkas Zoltán, Janek József
készítették a koreográfiáikat. Sokat tanultam Tőlük, nemcsak tánc-, ének-, szokáshagyomány tekintetében, hanem szemléletben is. Előbb tánckar-vezető, majd
művészeti vezető, végül már több mint huszonöt éve az együttes vezetője vagyok. Közben néhány évig hivatásos táncosként is dolgoztam.
7

Fekete 1942: 22–23. http://mwave.irq.hu/dokok/passportmenu/17856/fekete_istvan_-_hajnal_badanyban.pdf (A letöltés dátuma: 2018. 01. 01.)
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Az együttes fennállása óta (1962-től) mindig működtek utánpótlás csoportjai,
ahol óvodástól az ifjúsági korosztályig dolgoznak kis közösségei. A mai napig tanítok táncolni gyerekeket, most éppen óvodásokat is.
Több koreográfiát is készítettem, némelyik több díjat is nyert. Film- és hangfelvételeket készítettem Erdélyben, és szűkebb környezetemben. Szerencsém
volt, személyesen ismerhettem Pesovár Ernőt, a táncművészeti főiskolán a tanítványa voltam. Ott lehettem Martin György egyik kalotaszegi gyűjtésén, többször
találkoztam, beszélgettem Kallós Zoltánnal.
Továbbgondolva a lehetőségeket, Gyöngyösön 1994-től napjainkig megrendezzük a Gyöngy Nemzetközi Folklórfesztivált, az eseménysorozat egyik kitalálója és szervezője, művészeti vezetője vagyok. E rendezvényen évente 8-10 külföldi és hazai együttes fordul meg az egyhetes esemény során.
1992-ben egy balettmester kollegámmal alapítottuk meg Gyöngyösön a megyében és régióban elsőként, azt az alapfokú művészeti iskolát, ami azóta is
eredményesen működik. Ebben az iskolában tanítottam tíz évig, ezt cseréltem fel
a jelenlegi munkahelyemmel, egy nyolc és négy évfolyamos gimnáziummal, ahol a
Hon- és népismeret, a Dráma és tánc, illetve a Művészetek tantárgyakat tanítom. Minden órámon, tantárgytól függetlenül, fontos helyet foglalnak el a hagyományok,
minden témakör mellé odaállíthatók hagyományos értékeink egyes elemei. A kevés tantárgyi óraszámoknak köszönhetően négy évfolyamon tíz osztályt tanítok,
közel négyszáz diákot. Minősítésen és szakmai ellenőrzésen is megedződött tanár
vagyok.
Természetesen a hon- és népismeret órákon van leginkább lehetőségem a hagyományos paraszti életmód és értékrend közvetítésére. Évek óta gyűjtöm az archív képeket, filmeket, használati tárgyakat, amelyeket az órán ki lehet vetíteni, a
gyerekek kezébe lehet adni. Vannak pásztorbotjaim, juhászkampóm, szép régi
cserépedényeim, kicsinyített, a kenderfeldolgozás minden fázisát bemutató makettem, működő kicsiny szövőszékem is. Nagy élmény a gyerekeknek a működő
rokka, a guzsaly, a kézbe vehető orsó, vagy a kanászbalta, elfeledett népi kismesterségek titokzatos szerszámai.
Bár már minden gyerek tudja, hogy a tanteremben hiába áll fel a „százéves”
fejőszékre Luca napján, nem láthatja meg így a boszorkányokat, mégis nagyobb
élmény, mint a tankönyvi „Luca-széke” grafikát ismerni csupán e jeles nap kapcsán.
A fentebb említett tantárgyak tanítása során a legfőbb szempont szerintem az
élményszerű oktatás. A hagyományos formák, tárgyak – tehát nem csak múzeumi
darabok – az órán, nem egy letűnt életforma avítt tárgyai, hanem élő, létező, tehát használható dolgok. A kézbe vehető tárgyakon keresztül ugyanígy megérthető az az életforma, vagy akár a folklórjelenségek is, amelyek ugyan megváltoztak
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mára, de az ismeretük fontos információkat és főleg élményeket hordoznak a 21.
század gyerekei számára is.
Tankönyvként Baksa Brigitta munkáit használom, kiegészítve a saját tapasztalataimmal. Sajnos a tankönyveket többször átdolgozták, korábban 5. és 6. osztályosok számára is készült egy-egy kötet, külön munkafüzetekkel, amelyet később
egybeolvasztottak munkatankönyvvé. Sok viszontagságon esett át a tankönyv,
szenvedett veszteségeket is, mégis ezt tartom a leghasználhatóbbnak. Ha kifogást
kell keresni, az róható fel a leginkább a könyvnek hibául, hogy a sok képanyag
egy része csupán grafika és az is fekete-fehér. Az archív fényképek, még ha szintén fekete-fehérek is, mégis csak egy létező dolgot ábrázolnak, tehát jobban elfogadhatók lennének a gyerekek számára. Vannak fejezetek, amelyeket kevésbé
használok és kiegészítem a saját anyagommal, de a többségében nagyon jónak találom a könyvet és a gyerekek is kedvelik azt. A tankönyv és a munkafüzet mellett füzetet is vezetnek a gyerekek. Azt a rendszert alakítottam ki, hogy a füzet
jobb oldalára írnak, a bal oldalára rajzolnak, a vázlat és a rajz kiemeli a lényeget,
rendszerez, kiegészít. A tanulók nagyon szeretik a rajzos feladatokat. Gyakran
kapnak gyűjtőmunkát megkövetelő feladatot is, szorgalmi feladatként, egy-egy
fogalom megkeresésével, motívum, tetőforma, hímes tojás lerajzolásával. Jutalmul kis piros almákat (piros pontokat) gyűjtenek, ötösért.
Számonkérésként, a témakörök lezárásakor, általam szerkesztett feladatlapokat töltenek ki a diákok, rejtvényekkel, összeköthető szópárokkal, behelyettesítendő mondatokkal, rajzokkal, melyet Baksa Brigitta könyve nyomán készítek el,
hogy ismerősek legyenek az ábrák, mondatok. A dolgozatokat inkább összefoglaló, rendszerező, ismétlő, az ismereteket elmélyítő szándékkal készítettem el, ezért
sokszor mosolyognak fel rám a gyerekek dolgozatírás közben, hogy milyen egyszerűek és játékosak is a megoldások, természetesen ha megfelelően felkészültek.
Minden évben részt veszünk a Hagyományok Háza „Forgószél” és „Garabonciás” nevű hon- és népismereti levelező, tanulmányi versenyén. Egy-egy tanévben
átlagosan 15-25 tanuló indul a versenyen, természetesen önkéntes jelentkezés
alapján. A versenyben a három, illetve négy levelező forduló után a legjobb
eredményeket elérők egy budapesti fordulón mérik össze tudásukat. A feladatlapok évről évre egy-egy témakör köré csoportosított kérdéseket tartalmaznak.
A döntő sajátosságai közé tartozik, hogy bejutott versenyzőket a döntőben elért
teljesítményük alapján három csoportba sorolják, I. II. III. helyezettek lesznek.
Az elsők táborozást, és minden további résztvevő tárgyi jutalmakat kap. Tanítványaim többsége a döntőbe jutott az elmúlt tanévekben. A versenyző gyerekek
egyetlen kifogása a versennyel szemben, hogy a többségük nem differenciált értékelést kap, a gyerekek szeretnek versengeni, fontos számukra a helyezés, az
eredmény.
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Versenyfelkészítő tanárként a problémát abban látom ezzel a versennyel kapcsolatban, hogy a levelező fordulók során ki-ki mennyire segíti a tanítványait a
feladatlapok kitöltésében, ez egyéni beállítottság kérdése. A döntőbe jutott gyerekek viszont segítség nélkül kell, hogy megoldják a feladatokat és a pontszámok
híven tükrözik a felkészültségüket. Sajnos ennek köszönhetően fennáll annak a
lehetősége, hogy nem a legjobbak juthatnak a döntőbe és kiszorítanak erre érdemesebbeket.

Zárszó
A néprajztanítás jelene véleményem szerint meglehetősen sokszínű, és nehezen áttekinthető. A bonyolult helyzet oka, hogy a néprajz iránt látszólag felfokozott társadalmi érdeklődés ellenére, a néprajzi ismeretek oktatásának immár nyolc
évtizedre visszanyúló kezdeményezése sajnos mind a mai napig nem valósult meg
maradéktalanul.
Az öt, illetve a hatodik évfolyamok mellett a középiskolás korosztálynak is
szükséges lenne a hagyományismeret tanulására. Éppen ezeken az évfolyamokon
lehetne szinkronba hozni a történelem és irodalom tananyaggal igazán a néprajzot. Lehetne társadalomnéprajzot, kutatástörténetet, népzenét, néptáncot, díszítőművészetet, szokásfolklórt tanítani. Nem tudom, minek a rovására lehetne beilleszteni a tantárgyak közé, mikor most is rendkívül túlterheltek a diákok, de ez
nem csökkenti annak szükségességét. Az érettségi követelmények átgondolásával
talán „beleférne” ennek a területnek az anyaga is. Felfoghatatlan számomra, hogy
Győrffy, Bartók, Kodály, Ortutay, Martin – hogy csak néhányukat említsem – országában mennyire „lesajnált”, elhanyagolt tudásterület a mienk.
Összegezve, véleményem szerint a néprajz, a hon- és népismeret, folklórismeret oktatására mindenképpen szükség van, méghozzá intézményes keretek között, attól függetlenül, hogy kielégítő-e, vagy nem annak a megvalósítása.
Két dolgot mindenképpen meg kell tennünk. Egyrészt a magunk szintjén
megtanítjuk mindazt, amire a szűkös keretek között a lehetőségünk van, méghozzá a legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint. Másrészt reméljük, hogy a
döntések meghozatalában illetékesek végre megkezdik a kielégítő, szakszerű és
szükséges megoldásokat, végre a feltételeket is megteremtik a tantárgy tanításához.
Végül azt is remélem, hogy egyszer ez is „Kitelik a saját foltjából!”
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Bartha Elek: Megszentelt tájak vonzásában. (2017)
Voigt Vilmos: Finnugrisztika – Filológia – Folklorisztika. (2018)
Katona Erzsébet – Klima László – Maticsák Sándor (szerk.): Emberek és népek a
Volga-vidéken. (2018)
Dénes Jenő: Körösfői-Kriesch Aladár. (2018)
Verebélyi Kincső: Nép, Ipar, Művészet. (2018)
Magyar Zoltán: Népmondák a Fekete-Körös völgyében. (2018)
Bárány Attila – Kavecsánszki Máté – Pósán László – Takács Levente (szerk.): Hunyadi Mátyás és kora. (2019)
Kavecsánszki Máté – P. Szászfalvi Márta (szerk.): Pietas et Scientia. Tanulmányok
P. Szalay Emőke tiszteletére. (2019)
Voigt Vilmos: Európai folklór. (2020)
Kemecsi Lajos: Megőrzött építészet. (2020)
Bartha Elek: Szent hajlékodnak népe. (2019)

