
Életem lapjai I.
Apáczai Csere János Nevelési és Általános
Művelődési Központ 2. Számú Általános Iskolája,
Pécs, 4. osztály
Készítette: Bukovszkiné Kisbáró Emese

Az iskola
Iskolánk Pécsett, a Kertváros szívében található. Ez
egy viszonylag nagy létszámmal működő intézmény
(477 tanuló jár ide). Lakótelepi iskolaként a környezet
minden lenyomatát magán viseli. Intézményünk a
kezdetek óta nyitott, gyermekbarát iskola, szívesen
veszünk rész továbbképzéseken és kísérletekben.
Évfolyamonként 2-3 osztállyal rendelkezünk, de folya-
matosan nyomon követhető, hogy sokszínűségünk
ellenére is egyre nehezebb ezt a létszámot megtarta-
nunk. Nagy a hátrányos helyzetű vagy veszélyezte-
tett tanulók száma, a teljes létszám közel 40 (!) száza-
lékát ők teszik ki. Sok kisgyerek munkáját, fejlődését
nem követik figyelemmel a szülők, így elsődlegesen
magunkra számíthatunk, ezért az órák színvonalá-
nak emelésével, módszereink bővítésével és újabb
eszközök alkalmazásával szeretnénk minél érdeke-
sebbé tenni az óráinkat.

Az osztály
Osztályunk az iskola egyik legösszetettebb csoportja.
Az önkormányzat által engedélyezett bontás eredmé-
nyeként csak a tavalyi tanév elején alakultunk meg.
Akkor 16 tanuló kezdte el a harmadik osztályt, majd
folyamatosan érkeztek hozzánk gyerekek. A tanítási
módszerek összefésülése mellett a közösségfejlesztés
az egyik legfontosabb tevékenység, ami folyamato-
san zajlik. Ebben sokat segít a HEFOP-tanfolyamom,
melynek keretében a szociális kompetencia fejleszté-
sével ismerkedhettem meg. Mára már 25 kisgyermek
mondhatja magát ezen kis csapat tagjának. A magatar-
tási és tanulási problémákat folyamatosan próbáljuk
mederben tartani, de meg kell küzdeni a mindenna-
pokkal. A projektmunka nem idegen a gyerekeknek.
A 25 tanulóból 14 fő leány, 11 fő fiú. Érdeklődő, nyi-
tott gyerekek, viszonylag könnyen motiválhatóak.
Veszélyeztetett közülük két fő, hátrányos helyzetű tíz
fő, közülük heten tanulási nehézségekkel, zavarokkal
küzdenek, de a mindennapok legtöbbjüknél nehéz
helyzetben indul.

Előkészítés
A féléves szülői értekezleten tájékoztatást adtam a
készülő projektről. A gyerekekkel már többször dol-
goztunk projekteken, így ez sem volt idegen tőlük.
Mindig nagy sikerrel zajlanak ezek a napok. A gyere-
kekkel megbeszéltük, hogy mostantól egy hosszabb
és sokkal érdekesebb projekten dolgozunk. A juta-
lom, a témát lezáró buli, nagy ösztönzést adott, mert
ez már nagyon kedvelt programja csapatunknak.

A projekt
Sokszor foglalkozunk testbeszéddel és közösségfej-
lesztő feladatokkal. Így a szembenézős és az érintős
feladatok semmi gondot nem okoztak. Vidáman ját-
szottak a gyerekek. Utána a beszélgetőkörben szinte
mindannyian azt mondták, mennyire tetszett nekik ez
a játék. Még az a tanuló is így nyilatkozott, aki egyéb-
ként nem is kedveli az ilyen érintős feladatokat.

A három ember portréját kitéve többen felismerték
Petőfi Sándort, Kodály Zoltánt és Hunyadi Mátyást.
Azért őket választottam, mert róluk már többször
beszélgettünk, és így könnyebben gyűjthettek tulaj-
donságokat.

Ezután az árnykép készítése következett. Először
féltem ettől a feladattól, hogy nem tudok megbirkóz-
ni vele, de jött egy kollégám, és a segítségével sikerült
megoldani ezt a nehéz feladatot. Igaz, nem egy tan-
óra alatt, hanem három, de nagyon jók lettek a kész
árnyképek.

Az adatlap elkészítése viszonylag egyszerű feladat
volt, bár többen nem tudták meghatározni például a
magasságukat és a testsúlyukat. A többi kérdés vi-
szonylag megbízhatóan ment. Érdekes volt a nevek
jelentésének megkeresése az utónévkönyvben. Ezt páros
munkával oldottuk meg. Aki szerette volna, elmond-
hatta az oldal elkészülte után a neve jelentését. Min-
denki megtette.

A címerkészítés blokk nagy siker volt. Szívesen
megmutatták mi érdekli őket, mire büszkék önma-
gukból. Igyekeztem minél több részterületre rávilágí-
tani a feladat előkészítése során. Ami a legjobban tet-
szett, hogy többen igényes munkát adtak be, és sokan
olyan tulajdonságokat vagy hobbit is bejelöltek,
melyekről társaik nem is tudtak. Azért legközelebb
egy egységes méretű címert kell előrajzolni a feladat-
hoz.
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A családfakészítést a családoknak egyénileg adtam
ki, mert erre egy negyedikes gyermek még alkalmat-
lan. Több nagyon szép munka is érkezett, néhányan
fán ábrázolták a családot, volt aki kinyomtatva küld-
te be az adatokat, de kézzel rajzolt is érkezett. (Mivel
az osztályom tanulóinak kb. 70%-a nem az eredeti
családban él, hanem új kapcsolatban, ezért a szülői ér-
tekezleten megbeszéltük, hogy a mostani állapot sze-
rint rajzoljuk le a fát, illetve a rokoni kapcsolatokat.
Ez sajnos így nem reális, de ennél jobb megoldást nem
találtam, és inkább kompromisszumra törekedtem.)
Végül minden család elkészítette a családfáját.

Megmondom őszintén, a fotógaléria rész okozta a
legtöbb szervezési gondot. A fotók ugyan időben
megérkeztek a családoktól, de az iskola költségve-
tését igencsak meghaladta volna a színes fénymáso-
lás. Így ebben az intézményvezetés segítségét kértük.
Igaz majd egy hét alatt, de elkészültek a másolatok
úgy, hogy először gyurmaragasztóval rögzítettem a
képeket lapokra, és ezt fénymásolták le a kollégáim.
Ha itt nem lett volna segítség, bajba kerültem volna,
mert a családok nem adtak volna úgy képet, hogy
egyszer majd ebben a projektalbumba jön vissza.
Amikor elkészültek a lapok, mindenki megelégedve
tette a többi lap mögé a tasakba.

Milyen vagyok én? Ezt az eredetileg a bevezető órá-
ra szánt anyagot ide tettem át, mert arra gondoltam,
hogy eddigre már jobban oldódnak a gyerekek. Elő-
ször a 20 tulajdonságos papíros játék következett. Na-
gyon ügyesen és talpraesetten válogattak a gyerekek,
csak egy csoportban kellett egy kicsit irányítani a dol-
gokat, ott hamar elvették a jó tulajdonságokat, és a
kevésbé jó tulajdonságok már nem voltak olyan tet-
szetősek. Ezután megbeszéltük, hogy az öt csoport-
ból ki mit vállalt be magáról a tulajdonságok közül.
Általában reálisan mutatták be magukat a gyerekek.

Ezután következett a projekt legrázósabb, legnehe-
zebb része: Milyennek látnak a társaim? Az elképze-
lésem szerint előkészítettem a feladatot. A székes
felvezető játék nagy siker volt. Ám a felhajtós papíros
már elég érdekesre sikerült, és komoly problémákat
is vont maga után. Azt kértem a gyerekektől, hogy
durvaságot ne írjanak, mert az egész időszak célja az
összetartozás erősítése, a csapatjáték. Megkértem
arra őket, hogy őszintén írjanak, mehet névvel (ket-
ten éltek is ezzel) és név nélkül. Azt is megbeszéltük,
hogyha valakiről társa rosszat írna, akkor inkább
kihúzza, vagy írja azt, hogy nem írok semmit stb. Ezt
a szabályt azért kötöttük ki, mert így nem kellett fél-
nem attól, hogy sértődés és sírás lesz a nap végére a
dologból. Ennek ellenére ketten visszatérően és ki-
emelten durva rondaságokat írtak (undorító, fika, kaki,
kopasz, hülye, köcsög).

Ezt nem hagyhattam szó nélkül. Az egyik gyerek-
kel nem lehetett beszélni, mert lepereg róla, hiába
mondtam, hogy mekkora fájdalmat okoz így a tár-
sainak. A másik gyereknek szóltam, és aznap este
internetes msn-en és később már telefonban is ezen
mérkőztünk a kisfiú anyukájával (aki mellesleg a
barátnőm), hogy mennyire mehet el a gyerek ennyire
a többiek megítélésében, főleg így beadva és tudva,
hogy az egyéni írását mindenki megismeri! Hát, egy-
két napig nem is ment a program folytatása. A prob-
lémát úgy oldottam meg, hogy kiírtam a megerősítő
és a semleges válaszokat csokorba gyűjtve, és ebből
szemezgetve szedtük össze, hogy kinek mi tetszett a
legjobban.

A Kapcsolatháló blokk lett a másik kedvencünk. Bár
több időt vett igénybe, de nagyon kidolgozott képek
készültek. Nagyon jól belerajzolták magukat és sze-
mélyüségüket a gyerekek az alaprajzokba, ahonnan a
nyilak kiindulnak. Egyre többen igényesebben dol-
goztak. A hálók jól megmutatták, melyik családban
mennyire élnek közösségi életet a gyerekek. Nagyon
szívesen nézegették a gyerekek egymás készülő
munkáit. Jót tett megtépázott lelküknek.

Kötelességem, jogom a családban: először a már jól
ismert ablakmódszerrel dolgoztunk, majd felírtuk az
összegyűlt jogokat és kötelességeket a táblára. Na-
gyon sok meglepetés is volt többek számára, például
hogy van, ahol már kötelesség a mosogatás, máshol
meg a vélemények meghallgatása már jog az adott
családban. Sokat beszélgettünk erről. A feladat végén
a tábláról leírva és egyéni gyűjtéssel kiegészítve el-
készültek a saját kötelességeket és jogokat bemutató
oldalak.

A családom rajzban szintén egy kedvenc blokk volt.
Mondjuk annyi módosítást tettem, hogy csak példákat
adtam meg az ábrázoláshoz, és nem kötötten ki, hogy
mindenkinek ugyanazt kell csinálni. Lett például
házcsalád, autócsalád, szivecskecsalád és lócsalád is.
Nagy siker volt, igényes munkákkal. A következő
lapra az öröklött dolgokat sorolták fel a gyerekek.

A társas jellemzés utózöngéi miatt elvesztett más-
fél nap itt már egy kis időzavart okozott. Az utolsó
nap végig projektnap volt.

Mi leszek, ha nagy leszek: jövőbeli álmaikat leendő
szakmájukkal kapcsolatban leírták és megrajzolták a
gyerekek. Ez így most pont elég is volt. Negyedikben
szerintem még nem mindenki alkalmas riportok
vagy interjúk készítésére, főleg, hogy a leendő szak-
mák fele nem is létezik. Megelégedtünk a fogalmazá-
sokkal és a rajzokkal is.

Miközben a jövőbeli tervekről szóló fogalmazá-
sokat javítgattam, elkészültek kis gyümölcsök képé-
ben az önarcképek, majd kikerültek a kis osztályfára.
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Barátnők és nagy haverok csüngtek egymás mellett.
Ezt hosszabb időre kint is hagyjuk az osztályban,
mert ez egy közös kapocs a mindennapokban. Le-
fényképeztük a fát, majd kinyomtattuk, és másolás
után betettük a tasakba.

A Hátoldal elkészítésekor megpróbáltam hangsú-
lyozni, hogy a projektnapok alatt megszerzett ismere-
teik alapján próbálják ügyesen kidolgozni  az önarc-
képüket vagy képeiket. Szerintem jól dolgoztak.

Ezután lefűztünk minden projektmunkát. Az első
átlátszó fólia és a hátsó fehér műanyag lap közé ke-
rültek az elkészült munkák, melyeket egyforma kék
színű sínnel fűztek le a nyolcadikos fiúk. (Mivel vé-
gig törött kézzel dolgoztam.)

A teadélután első részében megdicsértem minden
gyermeket a munkájáért. Végigvettük az élményeket.
Sokat és kitartóan dolgoztak. Elmondták, hogy mi
tetszett benne nekik, és mi nem (ez utóbbi csak a
megbántás ténye volt, de minden mással elégedettek
voltak). Aztán megnézték és megbeszélték az egymás
albumait tartalmazó füzeteket, persze a kis tulajdo-
nos engedélyével. Majd elfogyasztottuk azt a tortát,
amit az egyik cukrász anyuka készített nekünk. Az-
tán egy kis táncbemutató után sokat ettünk, ittunk,
táncoltunk, nevettünk együtt. Még két órán át tartott
a kis rendezvény. Az eredménye minden várakozást
felülmúlt, kitaláltuk, hogy az osztály együtt fog tán-
colni egy zeneszámra a tanévzáró gálaműsoron. Már
mindjárt ott elkezdtük kidolgozni a koreográfiát, és
azóta is lelkesen próbálunk!

Megjegyzések
A megközelítés könnyű volt, nem volt semmi gond, a
téma közel állt a gyerekekhez, és adott egy kis irányí-
tást és tükröt a kamaszkor kezdetén. Nagyon tetszett
nekik önmaguk megismerése. A követelményeknek
igyekeztünk megfelelni. A leírások pontosak voltak,
igyekeztem őket nagyon jól alakalmazni. A projekt
szerintem alkalmazható már negyediktől, csak a
családfás és a riportos blokk nehezebb egy kicsit.

A projekt értékelése egy 0–10-es skálán az alábbi
szempontok alapján:

Életem lapjai II.
Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény és Logopédiai Intézet, Almási
Tagintézmény, 5. b osztály
Készítette: Kovácsné Bodzsár Zsuzsanna

Az iskola
Városunk mezőgazdasági jellegű kisváros. Kevés a
munkalehetőség, sok a munkanélküli. Tagintézmé-
nyünk a város peremén helyezkedik el. Iskolánk ta-
nulói a város igen nagy területéről járnak hozzánk.
Intézményünk kis létszámú. Ez azzal az előnnyel jár,
hogy jól ismerünk minden tanulót, szüleiket, csalá-
dias légkört tudunk biztosítani számukra. Tizenhat
osztályban 463 diák tanul, a napközis csoportok szá-
ma nyolc. Minden évfolyamon két-két párhuzamos
osztály van. Tanulócsoportjaink összetétele ma már
igen heterogén: minden osztályban megtalálhatók a
kimondottan tehetséges gyerekek, ugyanakkor nő
a sajátos nevelési igényű tanulók száma. 2006/2007
szeptemberétől fogadunk a körzetünkben lakó min-
den tanulót, akit integrálni lehet, a közoktatási tör-
vény alapján.

Az osztály
32 fő, 18 fiú és 14 lány. Az osztály zöme 1996–1997-
ben született, két 1995-ben született túlkoros van. Két
tanuló sajátos nevelési igényű. Veszélyeztetett egy
tanuló, egészségügyi problémával küzd kettő. Egy
tanuló áttelepítésre javasolt, de a szülők ebbe nem
egyeztek bele. Az osztály átlagos képességű, nincs
kiemelkedően jó képességű, a többieket mindenben
meghaladó adottságokkal rendelkező tanuló, kevés
a kifejezetten gyenge gyerek. Magatartását tekintve a
nagy osztálylétszám ellenére nyugodt, jól kezelhető
tanulócsoport. A sok fiú sem nyomja rá az osztály
magatartására a bélyeget. Kooperatív munkaformák-
ban járatos, csoportmunkában gyakorlott, alapvetően
befogadó jellegű osztály. Ebben az évben bukott egy
tanuló az osztályba, aki rendkívül csendes. Egy má-
sik tanuló a másik osztályból érkezett év elején, ő is
nagyon csöndes. Az osztály egyik tanulója egy cson-
ka végtagokkal és gerincbetegként született kislány,
aki a legértelmesebb az osztályban. Az ő jelenlétét
azért említettem, mert ez bizonyára hozzájárult az
osztály befogadó szellemének kialakulásához.

A projekt
Az Örülök, hogy itt vagy te is játékkal kezdtük, ame-
lyikben meg kell fogni a másik vállát. A szóforgós fel-
adat a sok gyerek ellenére sikeres volt, figyelemmel
hallgatták egymást, s bár sokan hasonló gondolatokat
fogalmaztak meg, törekedtek a másképpen történő

Szempont Érték
Képességfejlesztés 8
Motiváló hatás 9
Módszertani sokszínűség 10
Tanulásszervezés 8
Értékelés 9
A modul értékelése összességében 9
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fogalmazásra, hogyha úgy is gondolják, mint valaki
más, ne ugyanúgy fogalmazzák meg; így jó szöveg-
alkotási feladatnak is bizonyult. Itt már csak egy
gyerek passzolt. Az időbe ennyi fért bele, de mivel
dupla órával kezdtünk, nem volt gond a csúszás, a
másik órán tudtuk folytatni. Mindenki elmondhatta
a maga mondatát, ezt semmiképpen nem akartam
rövidíteni, a nagy létszám azonban sok időt igényelt.
A csoportalakítás még ezen az órán megtörtént: magyar
kártyával, mivel a 32 fős létszámhoz ez tökéletes.

Előlap és árnykép – Adatlap • Előre tervezetten itt két
feladatot összevontam. Mivel ennyi gyereknél nem
lehet egyszerre árnyképet készíteni úgy, hogy a többi
csak vár, ezért közben az adatlaphoz való ötletezés és
a néveredet megkeresése is ment. A csoportok dol-
goztak az ötletek gyűjtésén adatlaphoz, és annak ki-
vitelezéséhez gyűjtöttek elképzeléseket.

A következő órán tovább folyt még az árnyképek
elkészítése írásvetítő segítségével. Gond volt, hogy az
A/4-es lap ehhez kicsinek bizonyult, a gyerekek feje
ennél nagyobb, ezért a kicsinyítést is el kellett végez-
ni. Az adatlaphoz rengeteg ötlet merült fel. A névere-
det kikeresése is ment folyamatosan. Az adatlapot
számítógépen közösen alakítottuk ki úgy, hogy egy
táblázatot vetítettem ki projektorral, és a csoportok
ötleteit belegépeltük, majd alakítottuk, csoportosítot-
tuk az érveknek megfelelően. Az iskolai rendszeren
keresztül az egyik tanuló még óra végén elküldte
mindenkinek a kész táblázatot, így otthon lehetett a
kitöltést megoldani, mert ehhez ott volt a segítség.

Ezen a napon hatodik órában is ott maradtak a
gyerekek, hogy a címeres feladatot előkészítsem min-
ták kivetítésével. (Úgy gondoltam, ez semmiképpen
nem fér bele egy órába.) A magam címertervével is
ösztönöztem a gyerekeket minél ötletesebb címer ki-
vitelezésére. Mivel a másik szakom történelem, egy
kis címertörténetet is felidéztem.

Saját címer • Rajzórán a technikai kivitelezés tör-
tént, a kolléganő is tartott egy rövid címertani-techni-
kai előkészítést, a gyerekek nagy lelkesedéssel láttak
munkához. De volt, akinek 3 óra is kevésnek bizo-
nyult, és hétvégén még újabbat is gyártott, sőt volt,
aki többet is, és nekem kellett választani. Nagyon sok
ötletes megoldás született, sokat gondolkodtak a gye-
rekek a jellemző tulajdonságaikon, és azok ikonként
való képi megfogalmazásán, jó önvizsgálat volt.

Családfa • A családfa fogalma és készítése nem volt
ismeretlen a gyerekeknek. Felelevenítettük a tanulta-
kat, mintacsaládfákat mutattam be diáról. Csoportok-
ban megbeszélték az elkészítési ötleteket, de nem
ragaszkodtunk azonos kivitelezéshez. Kértem, hogy
a következő órára hozzanak képeket (a fotógaléria
előkészítéséhez). A családfa és a fotógaléria előkészí-
tését így ütemeztem – ezért került előbbre a címer

készítése –, mert ehhez a két feladathoz mindenkép-
pen több időre és családi segítségre volt szükség. Így
a feladatok előkészítése után a hétvégén a gyerekek
megoldhatták a feladatokat, és elkészíthették a csa-
ládfát és a fotógalériát. A családfa készítése kapcsán a
gyerekek nagyon sok mindent megtudtak a családról:
sok családi történetet megismertek, eddig ismeretlen
rokonokról is hírt hallottak, jó volt órákig beszélgetni
a régi dolgokról.

Fotógaléria • A legtöbb előkészítést és örömet a
fotógaléria okozta a gyerekeknek. A szülők természe-
tesen féltik a képeiket, így nem is ragasztóval ra-
gasztottuk be a képeket, hanem gyurmaragasztóval.
Rengeteget beszélgettek a gyerekek élményeikről,
minden szünetben történeteket hallgattam, képeket
néztem. Én magam is válogattam képeket a saját fotó-
galériámhoz, mintát mutatva a szövegalkotásra, mi-
vel ez azért nem egyszerű feladat. A fényképalbumba
kerülő képek kiválogatása a legtöbb családban csalá-
di program volt, sok gyereknél ez nagyon jó élmény-
ként maradt meg, boldogan mesélték a kis történetei-
ket, és azt, milyen jó volt együtt nézegetni a képeket,
jó volt, hogy együtt volt a család.

Kapcsolatháló • A kapcsolatháló elkészítéséhez ren-
geteg ötlet született, hogy ki kerüljön fel rá. A meg-
valósítás nagyon sokféle megoldást hozott. Virág-
cserép és belőle kinövő virágok, léggömbök, igazi
pókháló, szívek fonálon stb. Nem törekedtem az egy-
ségesítésre, mert nagyon látványos ötletek születtek.
Képet kevesen ragasztottak rá, de bekerült egy-két
névkártya, és a tanárok közül én szinte minden lapra
felkerültem, ezen jót mosolyogtam, nem derült ki, kié
volt az ötlet.

Helyem a családban • A jogok és kötelességek téma
sok vitát és sok poént hozott. A csajozáshoz és pasi-
záshoz való jog sok csoportban felvetődött. A tanu-
láshoz való jogot és kötelességet mindenki fontosnak
tartotta. A család pénzügyeibe való beleszólás nem
hozott egyértelmű álláspontot. A lányok különösen
beszédesek voltak a témában, néhány kérdés élénk
vitát váltott ki. A csoportbeszámolók tartalmasak vol-
tak, sokan jegyzeteltek, hogy a sajátjukhoz ötletet
kapjanak. Az elkészítés otthonra maradt. A család
metaforikus ábrázolása nagyon kreatív megoldásokat
hozott. Itt is mintát mutattam a saját családomra, de a
gyerekek ötletei ezt sokban felülmúlták. Itt sokan raj-
zos megoldást választottak, kevesen ragasztottak.
A legaranyosabbak az autós és állatos megoldások
voltak (kamion = apa, katica = kistestvér, kenguru =
anya stb.).

Ahogy mások látnak • Előkészítésként Janikovszky
Éva: Kire ütött ez a gyerek? című művéből olvastam
részleteket. A milyennek látnak a többiek feladatnál
nem mindenki írt mindenkiről, ez ekkora létszámnál
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kivitelezhetetlen, és érdektelenségbe fulladt volna.
Két-két csoport adta körbe a lapot egymás között, ez
jó módszer volt, és elég is, így nem kellett erőlködni,
túl sok mindenkiről rövid idő alatt nem lehet átgon-
dolt véleményt írni. Egy tanuló megijedt ettől a feladat-
tól, ő passzolhatott. Csak egy bántó (hülye) megjegy-
zés született. A kritikus megjegyzéseket is elfogadták,
igyekeztek nem bántón fogalmazni a nem pozitív
véleményt is. A fogalmazások némelyike késett, de
péntekre mindenkié kész lett, sikerült a javítások
bemásolása. Ez nem volt könnyű feladat, de jó fogal-
mazások születtek, sok szülői, nagyszülői vélemény
tükrözte, hogy a gyerekek tényleg komolyan vették a
gyűjtőmunkát.

Helyem az osztályban • Két nappal korábban egy
kolléganő lefényképezte a gyerekeket, egy mosolygós
és egy komoly képet készített, és megrajzoltam a fát.
Abban állapodtak meg, hogy sablon alapján vágják ki
a leveleket és a gyümölcsöt, ebből szerencsére nem
volt veszekedés. Érdekes, hogy a fiúk és lányok ve-
gyesen választottak maguknak levelet és almát, fel
sem merült a nemenkénti különbségtétel. Két kislány
tért csak el a többség színétől, de ezt mindenki ter-
mészetesen kezelte. Számomra meglepő volt, hogy az
osztály fájára való felhelyezésnél egyáltalán nem volt
szempont, hogy ki ki mellé kerül, csak az esztétikus
kivitelezés számított. Semmilyen konfliktus nem
adódott, pedig itt fel voltam rá készülve. Gyakorlati-
lag senki sem került a barátja mellé, és amikor erről
elbeszélgettünk utólag, nem is nagyon értették, hogy
ennek miért kellett volna így történnie.

Jövőkép • A gyerekek egy részénél komoly gondot
okozott egy jövőkép megfogalmazása. Itt éreztem
néhol a mástól való ötletlopást, mivel semmilyen el-
képzelése sem volt arról, hogy mi akar lenni. Kevesen
készítettek interjút, de ekkor már nagyon a vége felé
járt a projekt, kevés volt rá az idő, lehet, hogy ezt
hamarabb kellett volna tenni, de emiatt nem akartam
eltolni a már megszervezett teadélután idejét.

Hátlap és önarckép • Rajzórán készítették el a gyere-
kek a munkákat, néhányan nagyon nem voltak ma-
gukkal megelégedve, pedig az elkészült fényképek-
ből is adtunk nekik, hogy legyen hozzá mintájuk.
Érdekes, hogy a fiúk voltak a legkevésbé megelégedve
magukkal, de aztán sikerült mindenkinek az elkészí-
tés, sokan a képüket is felragasztották a hátlapra.

Az összefűzés nem volt egyszerű feladat, többször
változott az összefűzés módja, ahogy teltek a napok.
Végül sikerült közös álláspontra jutni, lefűző tasakok-
ba raktuk a lapokat, hogy védjük őket, és ezt fűztük
össze különböző színű, jórészt általam horgolt szala-
gokkal, a gyerekek maguk választották a színeket, és
én meghorgoltam a szalagokat, amíg az utolsó simí-
tásokat végezték. Sokat segítettek egymásnak.

Teadélután • Sok sütemény és tea érkezett, a gye-
rekek szépen felöltöztek, vendégeket is hívtunk az ő
javaslataik alapján: igazgató néni, a napközis tanár
bácsi, a könyvtáros néni, az osztályfőnök. Nagyon
pozitív volt a gyerekek megnyilatkozása, sok boldog,
büszke gyerek szorongatta albumát, csak két beteg
hiányzónk volt.

Megjegyzések
A tanulásszervezés tekintetében felmerülő időprob-
lémát nagyon egyszerűen oldottuk meg, a gyerekek
az adott idő alatt többször maradtak ott 6. órában, az
osztályfőnök megengedte, hogy például a címert,
mellyel igen sok időt töltöttek, osztályfőnöki órán is
csinálják, vagyis a kollégák nagyon segítőkészen áll-
tak a programhoz. Az iskola mindennemű segítséget
megadott a program megvalósításához. A szükséges
anyagokhoz szedtünk be 100 forintot, és ezen író-
szert, főleg A/4-es műszaki kartont vettünk, hogy ne
kelljen egyesével ezeket megvásárolni, a többi anyag
az iskolában rendelkezésre állt, illetve a gyerekek
hordták össze. Szerencsére a rendelkezésre áll az
intézményben színes nyomtató, fényképezőgép, így
időre meg tudtuk oldani a fényképek előállítását,
mindenkiről frissen készült kép került az osztály
fájára. Ezen képek elkészítése a könyvtáros kolléganő
munkája, ő készítette a teadélután képeit is.

Az első benyomásaim jók voltak, jól felépítettnek,
egyértelműnek, tartalmasnak ítéltem az összeállított
anyagot. De amit a megvalósítás során kaptam és
éreztem, az minden várakozásomat felülmúlta.
Rendkívül fárasztó, munkás, időigényes és fordu-
lataival mindig problémamegoldásra késztető két hét
minden baját feledtette a gyerekek és a magam bol-
dogsága, hogy mennyire jó volt együtt dolgozni,
valami nagyon szépet és tartalmasat alkotni. A saját
7. osztályosaim féltékenysége, a 8. osztályosok köve-
telőzése, hogy ilyet ők is akarnak csinálni, a 6. osztá-
lyosok állandó kérdésözöne, a kollégák jóindulatú
mosolya: „Mit csináltok, az egész iskola az 5. b beszá-
molóival van tele!”; mind azt bizonyították, valami
jót, irigylésre méltót csináltunk.

Az előző sorokból áradó öröm és megelégedettség
nem azt jelenti, hogy nem voltak gondok, feladatok.
Nem minden sikerült elsőre, de azt megtanultuk,
illetve ezt próbáltam megértetni a gyerekekkel, hogy
nem az a baj, ha gondok vannak, hanem az, ha
ennyien sem tudjuk megoldani őket. Ez a szemlélet
vezetett oda, hogy a lemaradók támogatást kaptak a
jól haladóktól, hogy amikor időzavarban voltunk,
mindig volt szabad órája mindenkinek, amikor szíve-
sen jött, mert így biztos kész lett mindenki péntekre
stb. Valahogy mindig megoldódtak a gondok, pedig
sokan voltunk. A teadélutánon, az értékelésnél is
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használtuk a „Fejezd be a mondatot” technikát:
„Akkor lenne még jobb ez az osztály, ha …”. Szilágyi
Daniella mondatával zárnám az értékelést: „Ha min-
den héten lenne egy projekt Zsuzsa nénivel!” Kell ennél
több?

A projekt értékelése egy 0–10-es skálán az alábbi
szempontok alapján:

Életem lapjai III.
Mozgásjavító Általános Iskola Diákotthon
és Pedagógiai Szakszolgálat,
Budapest XIV. kerület, 4. osztály
Készítette: Ursu Zsuzsanna

Az iskola
A projektet egy olyan speciális általános iskolában
próbáltam ki, mely diákotthonnal rendelkezik, és ép
értelmű mozgáskorlátozott tanulók nevelését, okta-
tását, mozgásfejlesztését, egészségügyi ellátását, gon-
dozását látja el. Iskolánk Zugló zöldövezeti részében
fekszik, tanulóink többsége mégsem a környékről
származik, hiszen intézményünk országos hatósuga-
rú ellátási és beiskolázási környezetben folytatja pe-
dagógiai szolgálatát. Sajnos tanulóink jelentős része
él rossz szociális körülmények között csonka csalá-
dokban, kisebb falvakban, városokban. Iskolánkban
évfolyamonként átlagosan két párhuzamos osztály
működik. A két tagozaton tanulóink összlétszáma
182 fő, ebből 124 jár hozzánk. Mozgáskorlátozottsá-
gából adódóan minden tanulónk sajátos nevelési
igényű gyermek. A 182 főből 70 hátrányos helyzetű,
11 pedig halmozottan hátrányos helyzetű. A 124 gyer-
mekünkből 80 bentlakó, 44 bejáró tanuló.

Az osztály
A projektet megvalósító 4. osztályomba hat tanuló jár,
ebből öt leány és egy fiú. Diagnózisukat tekintve
négyüknél áll fenn a központi idegrendszer sérülése,
egynél a környéki idegrendszeré, egynél pedig izom-
sorvadás. Öt tanuló közlekedik kerekes székkel, és
egy háromlábú botokat használ. A gyerekek közül
csak egy bejáró Budapestről, a többiek hétfőtől pénte-
kig a diákotthonban élnek. Tanulóim közül egy hátrá-
nyos helyzetű. A mozgáskorlátozottságból és az

egyéb társuló fogyatékosságokból következően mind
a hat tanuló sajátos nevelésű igényű, továbbá mind-
egyikük tanulási nehézségekkel is küzd. Ezek össze-
tevői: figyelemzavarok, memóriazavarok, vizuális-
akusztikus percepciós zavarok, diszlexia, diszgráfia,
diszkalkulia, mozgáskoordinációs zavarok. Mind-
ezek következtében gyermekeimnek tanulásuk során
állandó gyógypedagógusi segítségre van szüksége.
Életüket kiegészíti és áthatja a korrekciós foglalkozá-
sok mellett a sérülésspecifikus mozgásnevelés, fejlesz-
tés is, melyet a szomatopedagógus tanárokon kívül
gyógytornászaink látnak el napi rendszerességgel.

A projekt
Témára való ráhangolódás – 1 tanóra •  A projekthét eb-
ben a formában újdonság volt gyermekeink számára,
ezért kiinduló beszélgetőkörünkben először is a pro-
jekt szó jelentéséről beszélgettünk, valamint arról,
mit is fogunk tenni az elkövetkezendő két hétben.
Megállapodtunk abban, hogy az angol-, a matemati-
ka-, a gépírás- és mozgásnevelés-órák kivételével
minden tanórán naplónk készítésével fogunk foglal-
kozni, aminek nagyon örültek.

A ráhangoló kapcsolatteremtő drámajátékokat
igen élvezték a gyerekek, de felhívnám a figyelmet,
hogy ezekhez a játékokhoz valóban elég nagy térre
van szükség. Mozgáskorlátozott gyerekek esetében
meg főként, hisz a kerekes székek nagy helyet foglal-
nak el. A csoportalakításnál a létszámból adódóan
csak háromfős csoportok voltak. A gyerekek kezük
nagyfokú érintettsége miatt inkább írnokot választot-
tak (nem mindenkinek olvasható és gyors a kézírása),
aki egy nagy lapot három részre osztott, felírta a
gyerekek nevét és alá a többiek által diktált tulajdon-
ságokat. A feladat nagyon jól fejleszti az önkifejezési
készséget, vitakészséget, de erre a mi gyerekeinket rá
kellett vezetni, el kellett magyarázni nekik, hogy
győzzék meg társukat, ha úgy érzik, nincs igaza önér-
tékelésében. Gyakran előfordult, hogy egyes szavak
jelentését is meg kellett magyaráznom, úgymint talp-
raesett, önző, visszahúzódó.

A részprojektek kitalálása: ötletbörze, megajánlás –
1 tanóra • A csoportlistát megint csak egy választott
írnok jegyzetelte a közös lapra, majd a gyerekekkel
együtt a táblánál összesítettem a kapott ötleteket.
A tanári megajánlásokkal teljes mértékben össze-
csengtek gondolataik, és pluszként megállapodtunk
abban, hogy egy hobbioldalt is készítünk. A hátoldal
díszítésére azt kérték, hogy a saját címerpajzsuk ke-
rüljön majd oda, ne az önarcképük.

Előlap készítése – 4 óra délután • Természetesen
ehhez a feladathoz sok tanári segítségre volt szüksé-
ge gyermekeimnek, hisz gyenge fizikai képességeik
miatt minden nehézkesebb. Egyenként elkészítettem

Szempont Érték
Képességfejlesztés 10
Motiváló hatás 10
Módszertani sokszínűség 10
Tanulásszervezés 10
Értékelés 10
A modul értékelése összességében 10
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árnyportréjukat. Ez nekik még túl nehéz feladat lett
volna. Az elkészült kicsinyített képeket azonban már
ők festették, vágták ki, és díszítették vele az előlapot.

Adatlap – 2 tanóra és 1 óra délután a díszítésre •
A szűkös hely miatt a táblára én írtam fel azokat a
gondolatokat, amiket a gyerekek az előző ötletbörzé-
ben az adatlaphoz már összegyűjtöttek. (Lehetséges,
hogy másoknak is felesleges lehet egy újabb ötlet-
börze az átfedések miatt, hisz a gyerekek az előzőek-
ben rengeteg ötletet hoztak.) Az adatlap kitöltésénél
segítségül hívtuk az osztálynaplót és az internetet.
Ekkor derült ki, hogy egyes gyerekek milyen tájéko-
zottak már saját adataik terén, illetve hogy az internet
keresőprogramját is ügyesen kezelik már.

Családfa – 2 tanóra • Napunk kezdetén úgy érez-
tem, hogy szükség van egy újabb ráhangoló játékra. Így
egy rövid átmozgató játékot játszottunk körben ülve.
Középen állva rokonokat, illetve ismerősöket nevez-
tem meg (például szomszédlány, nagynéni). Ha rokon-
nak gondolták az illetőt, előre kellett hajolniuk, ha is-
merősnek, fel kellett emelniük a kezüket magasba.

Mivel gyermekeim többsége egész héten bent la-
kik a diákotthonban, még a projekt megkezdése előtt
levélben tájékoztattam a szülőket terveinkről, és mel-
lékelten egy adatlapot is küldtem. Erre olyan fonto-
sabb családi információkat kellett írniuk, amelyek a
családfa és a későbbi önjellemzés elkészítéséhez
szükségesek. Munkánk megkezdése előtt megmutat-
tam a gyerekeknek néhány internetről kinyomtatott
bonyolultabb családfát, majd megbeszéltük, azok mit
tartalmaznak, és a mienk mennyivel lesz egyszerűbb.
A gyermektől kiindulva lefelé csak szüleiket és nagy-
szüleiket ábrázoltuk. Nagy lelkesedéssel készítették
és díszítették ezt az oldalt.

Fotógaléria – 1 tanóra, 1 délutáni óra • A gyerekek
előzetes megbeszélésünk alapján hozták a fényképe-
ket, ki többet, ki csak egyet, mert nem volt több ott-
hon. Ebben az esetben úgy gondoltam, hogy én ké-
szítek néhány képet, melyet aztán kinyomtattam, és a
gyermeknek adtam. A szülők kérésére a hozott erede-
ti képeket szintén beszkenneltem, és számítástechni-
ka tanárnőnk segítségével kinyomtattuk a gyerekek-
nek. Ezen előkészületek után már könnyen ment a
munka, boldogan mesélték ragasztás, színezés köz-
ben, hogy egyik-másik kép hogyan és mikor készült,
például „épp a szép ruhámat vettem fel (népviselet)
akkor”.

Saját címer – 4 tanóra, 1 délutáni óra • A gyerekekkel
történt előzetes megbeszélések alapján a saját címer a
napló hátoldalát díszíti. Rajztanárnőnk előzetesen
beszélgetett a gyerekekkel arról, hogy mi is a címer,
interneten megnézette velük városuk címerét és je-
lentését. Megvitatták, mi jellemezheti őket mint em-
bereket. Ezek után elkezdődött az alkotás folyamata:

a címerpajzsba elhelyezték kontúrokkal a kigondolt
szimbólumokat, tárgyakat, majd jöhetett a színezés.
Az elkészült munkákat megnézve szinte azonnal
kitalálták, melyiket ki készítette.

Helyem a társadalomban – 2 tanóra, 1 délutáni óra •
Ráhangolásként és a nap nyitányaként egy szóasszo-
ciációs játékot játszottunk, melynek hívószava ez
volt: ismerőseim. A kapott válaszok (például szom-
széd, barátnőm, igazgató bácsi, portás néni) híven
tükrözték, hogy a gyerekek tisztában vannak már a
szó pontos jelentésével, és ennek segítségével már
könnyen ment a gyűjtőmunka. Ezt először egy pisz-
kozatlapra érdemes elkészíteni, mert a gyerekek ren-
geteg ismerősüket képesek megnevezni. Akinek volt
képe családtagjairól, azokat felragasztotta a nevek-
hez, akiről pedig nem volt kép, azt szívesen lerajzol-
ták kicsiben.

Helyem a családban – 2 tanóra, 2 délutáni óra • Mivel
gyerekeimnek a jog szó jelentése még nem volt vilá-
gos, a nap indításaként arról kezdtünk beszélgetni,
hogy mi jó az iskolában, és mi az, ami nem tetszik ne-
kik. Ezeket két oszlopba fel is írtam a táblára. Meg-
vizsgáltuk, mi az, ami nem tetszett nekik, például
leckét kell írni, csendben kell lenni, nem lehet akárhová
menni órán. Egyetértettünk abban, hogy ezeket a dol-
gokat, szabályokat egymás és maguk miatt kell betar-
tani, mert így tudnak dolgozni. Ezért ezek a köte-
lességeik. Azonban az a sok jó dolog, amit felsoroltak,
és amire lehetőségük van az iskolában, azok a jogaik
közé tartoznak, például számítógépet használhatnak,
beszélgethetnek, könyvet kölcsönözhetnek az iskolai
könyvtárból stb.

E bevezető után szimpátiapárok alakultak (a lét-
szám miatt), és az volt a feladatuk, hogy egy papírra
összegyűjtsék szintén két oszlopba az otthoni jogai-
kat és kötelességeiket, és egy külön ablakban tüntes-
sék fel, ha volt közös kettőjüknél. A párok azután
elmondták, mire jutottak, és ezt a táblán én rögzítet-
tem, így az összes jog és kötelesség szerepelt előttük
két oszlopba gyűjtve. Érdekesség, hogy kiderült, van,
akinek alig van otthon kötelessége, illetve az is, hogy
a kötelesség elmulasztása semmilyen következmény-
nyel nem jár, legfeljebb egy kis szidással.

A családjuk ábrázolása időhiány miatt nem új
oldalra került, hanem ennek az oldalnak az alját dí-
szíti. Kedves új ötletekkel bővítették az ajánlatomat,
készült például luficsalád, facsalád is.

Ahogy mások látnak – 3 tanóra és 2 délutáni óra • Be-
vezető játékunkat kissé átalakítottam. Először én
mutattam be magam ülve, majd a szék mögül édes-
anyám szerepében. Megfogalmazták, hogy mi volt
a különbség a két bemutatás között. Utána közülük
is kipróbálta egy-egy gyerek ezt a fajta bemutatko-
zást.
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Az egymásról történő véleményalkotás – harmonika
hajtogatással – elindításához megbeszéltünk néhány
jellegzetes pozitív üzenetnek minősülő mondatkez-
dést, például „Szeretem benned, hogy…”, „Szeret-
ném, hogy…” stb. A játék végén kiderült, hogy van
olyan gyermek az osztályban, aki a többieket alig
ismeri, és téves információkat is közölt. Erre persze
társa rá is kérdezett azonnal, hogy miért írta ezt.

Ez a feladat, valamint a projekt indításánál gyűj-
tött tulajdonságaik (érdemes a lapokat megőrizni!) és
a szülőktől hallott információk segítették a gyerekek
önjellemzéseit. Az én gyerekeimnek ez mindezek el-
lenére nagyon nehéz feladat volt, mondatalkotásaik
először igen összefüggéstelenre sikerültek. Sokszor
kellett segítenem nekik. Az oldalak díszítését már ter-
mészetesen délután végezték el.

Helyem az osztályban – 1 óra • Előzetesen elkészítet-
tem az osztály fáját egy A/3-as lapra, majd megbe-
széltük, hogy mindenki elhelyezheti magát kivágott
kis képével, ahová ő szeretné. Érdekes megfigyelni,
kik rakták egymás közelébe a kis figuráikat, illetve ki
rakta központi helyre és ki a szélekre. Elkészült osz-
tályfánkat természetesen megint én szkenneltem be,
és nyomtattattam ki a gyerekeknek.

Mi leszek, ha nagy leszek? – 2 tanóra • A szóforgóban
megtudtuk, hogy ki mi szeretne lenni, és elbeszélget-
tünk arról, hogy milyen képességek kellenek hozzá a
gyerekek szerint, illetve mi az a képesség, ami már
megvan nekik hozzá. Az oldal elkészítését képek
gyűjtésével kezdték, amiket újságokból vágtak ki.
Majd röviden megfogalmazták, hogy mik szeretné-
nek lenni, és milyen képességek kellenek nekik
hozzá. Az interjúk elkészítése időhiány miatt maradt
el, de a nyitó beszélgetés elég részletes és motiváló
volt, ami szintén segítette a feladat elkészítését.

Értékelő, albumnézegető teadélután • Sajnos a projekt-
kipróbálás kezdeténél és befejezésnél is időkorlátbeli
nehézségekbe ütköztünk. Így nem sikerült minden
lapot e két hét alatt elkészítenünk, és az értékelő, al-
bumnézegető teadélutánunk is a következő hétre csú-
szott át. Ennek ellenére a 2. hét végén elkészültünk a
szép naplókkal, és a gyerekek nagyon boldogok
voltak. Büszkén mutatták egymásnak és másoknak is
munkáikat. Az utolsó nap a gyerekek hazautazása
miatt így csak rövid értékelő beszélgetésre került sor,
amelyet aztán egy részletesebb, hangulatosabb is kö-
vetett a teadélutánon. Erre a részt vevő kollégákat és
az igazgató bácsit is meghívták már.

Az értékelésekből: Hogy éreztétek magatokat a
projektünkben?

– Nagyon jó volt ez a közös munka!
– Máskor is csináljunk még ilyet!
Melyik oldal elkészítése tetszett a legjobban?
– A családfa, mert annyi mindent megtudtam.
– Az adatlap, mert leírhattam, mit szeretek.
Megköszöntem nekik azt a sok munkát, kitartást,

amit e két hét alatt tanúsítottak, továbbá azt is, hogy
ügyes kis együttműködő, egymásra figyelő osztállyá
váltak. Velük együtt én is elmondhatom, hogy na-
gyon élveztem ezt a fajta oktatótevékenységet.

A projekt értékelése egy 0–10-es skálán az alábbi
szempontok alapján:
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