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Tisztelt Olvasó! Kedves Kolléga!
A Tanárok Európai Egyesülete azért alakult meg 2003-ban, hogy elősegítse a
magyar oktatás integrációját az európai oktatásba, valamint a szakmai
információk, a bevált oktatási modellek és jó gyakorlatok terjesztését. Ezen
célok megvalósítása érdekében indítottunk a TEE Szemle kiadását is.
Egyesületünk tavaly ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját. Ebből az
alkalomból úgy döntöttünk, hogy megújult formában folytatjuk folyóiratunk
kiadását.
A TEE Szemle nem csak külsőleg lett korszerűbb, hanem tartalmilag is
megváltozott. Számunkra fontos a minőség, így kiadványunk mostantól
elektronikus lektorált tudományos szakfolyóiratként jelenik meg.
A TEE Szemlébe – mind a tapasztalt, mind a fiatal szerzőktől – olyan magas
színvonalú írásokat várunk, amelyek összhangban vannak egyesületünk
tevékenységének célkitűzéseivel. A szerzők különböző rovatba is küldhetnek
kéziratokat: tanulmányokat, tudományos cikkeket, elméleti és módszertani
összefoglalókat, szakmai interjúkat, könyvrecenziókat, projekt beszámolókat.
Tanulmányok esetében fontos, hogy az írások megfeleljenek a tudományossági
kritériumoknak (megbízhatóság, érvényesség, megismételhetőség, reprezentatív
minta) és a kutatási etikának.
Nyitottak vagyunk további korszerűsítés iránt, így minden jobbító javaslatot
szívesen várunk az egyesület e-mail címére (tee.aede.hungary@gmail.com).
Ezúton szeretnék hasznos és élvezetes időtöltést kívánni minden kedves
Olvasónknak. Reméljük, hogy a folyóiratunk megújult formája elnyeri az
Olvasóink tetszését!
Tisztelettel,
GOLUBEVA IRINA
a TEE elnöke
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AN INSTRUMENT TO ASSESS THE BASIC TECHNOLOGICAL
ACTIONS OF ICT LITERACY1
ÁGOTA TONGORI – ZSUZSA PLUHÁR
Ágota Tongori – Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest, agotongo@gmail.com
Zsuzsa Pluhár – Faculty of Information Technology at ELTE University, Budapest,
pluharzs@inf.elte.hu
Ubiquitous technological devices in our environment have determined the need for the
confident use of basic technology and the development of ICT literacy identified as a key
competence by the European Council (2004). The study introduces an assessment
instrument, which aims at measuring in an authentic way the confidence of basic
technological actions (BTA) (mouse click, drag and drop functions and typing) within the
technological aspect of ICT literacy. Authenticity is assured by partly simulated, but wholly
computer based software delivered through eDia online platform (Molnár & Csapó, 2013) as
a tool. Collecting data about the media effect caused by unpreparedness for computer based
assessment (CBA) is a focal point of the research as well.

1. Introduction
Testing and assessment is one of the fastest developing research areas of
learning and instruction (Csapó et al, 2008). The internet age has brought about
the rapid improvement of third generation online psychometric testing (Hawkes,
2012), whose necessity is determined by the unstoppable advance of technology
penetrating every area of our daily life. Without confidence in the basic
technological actions (BTA: mouse click, drag and drop functions and using the
keyboard) of the technological aspect of Information and Communication
Technology (ICT) literacy one is left without a chance to participate actively and
efficiently in society. Such basic actions are the essential elements of computer
use, which facilitate access to information.
In this study a new online assessment instrument for testing the BTA will be
introduced. First, within its theoretical background the concept and the ways of
assessment of ICT literacy and BTA will be dealt with. Then the new
assessment instrument will be introduced in detail. Furthermore, a summary of
results achieved during the test development process and the remaining tasks to
complete the aims to reach will be discussed.

2. Theoretical Background
Prior to introducing a new type of assessment instrument, it is essential to
categorise the construct to be measured. Another indispensible step is to place
the type of assessment instrument within the existing set of assessment
1

This research was funded by the European Union (Project ID number: TÁMOP-3.1.9-11/1-20120001).
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instrument types. In this section both conceptual clarification of the basic
technological actions of the technological aspect of ICT literacy and an outline
of assessment tools related to ICT literacy will be provided.

2.1. Conceptual clarification
Since the 1980s, when the term computer literacy was introduced through the
1990s, when the term information literacy was used with extended content
(Bawden, 2001), until recently, when the construct is referred to as ICT literacy
by international research groups (ACARA, 2012; Katz & Macklin, 2007; Law et
al 2009; OECD, 2003), digital competence (European Council, 2004) or
information literacy built on ICT skills and media literacy (UNESCO, 2008),
several changes have occurred both in terms of definition (Tongori, 2012) and
assessment of the field (Molnár & Kárpáti, 2012; Tongori, 2013a, 2013b). The
change regarding definition has been characterised by expansion from basic
hardware knowledge and software applications to a set of six information
handling steps identified by the American Library Association in 1989, which
has been the basis of all definitions since then including (1) the recognition of
the information need, (2) definition of the information need, (3) retrieving, (4)
evaluating (5) managing and (6) using the information (Lankshear & Knobel,
2008).
The elements of ICT literacy have also been identified based on the abovementioned six steps by the American Educational Testing Service, the
Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority and other major
research institutions one of which is the Centre for Information in Education of
the University of Hong Kong (ACARA, 2012; ETS, 2002; Katz & Macklin,
2007; Law et al, 2010; Tyler, 2005). In addition to the information handling
steps, which have further been expanded by communication and creation of
information (Katz & Macklin; 2007), there has been growing concern for such
aspects of ICT literacy as the individual‟s attitude, social competences,
responsible citizenship, related legal, safety and health issues, problem solving
and critical thinking and basic use of technology (European Council, 2004;
NAGB, s. a.; UNESCO, 2008; UNESCO and Microsoft, 2011). ICT literacy
could thus be defined as a construct involving the confident use of infocommunicational tools as well as networks during which definition of the
information need, retrieval, management, integration, evaluation, creation, and
communication of the information is completed by the individual in order to
participate efficiently in society. At the same time awareness of the
technological, cognitive, social and responsibility-determined (legal, ethical,
health and personal safety) aspects of ICT activity are essential qualities of an
ICT literate individual (Tongori, 2013b).
The basic technological actions (BTA) dealt with in this study could be
placed within the category of technological aspects of ICT literacy. In the latter
8
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category there are further subcategories (for example, elements of word
processing or creating folders) besides BTA.

2.2. Assessment
As regards assessment tools, a shift from paper and pencil (PP) to computer
based assessment (CBA) could be witnessed recently (Molnár, Tóth & Csapó,
2011). Assessment of ICT literacy, which is technology-bound by nature, could
not be conducted in other than a technology based environment. The most
recent, third generation assessment tools use simulation to make measurement a
much higher resolution one (Hawkes, 2012). Besides more accurate testing, the
new generation of online assessment tools allows for a much more active role on
behalf of the test-taker. Instead of simply mouse clicking their choice from
among a set of multiple choice answers, the test-taker is asked to rearrange a set
of items (diagrams, images etc.) by dragging and dropping them (Hawkes,
2012). A meaningful way of computer based assessment (CBA) of ICT literacy
is using simulation as simulation-based testing is an authentic means of ICT
literacy performance assessment (Macklin, 2007).
Contrary to the results of international research, the mode of most domestic
and international research has been mainly paper and pencil and even online
data collection has relied on test-takers‟ answers to questionnaires on
accessibility or frequency of or attitudes to computer and internet use (Molnár &
Kárpáti, 2012). However, major Australian, American and Chinese (Hong
Kong) research institutions and projects have conducted large scale online ICT
literacy assessment using simulation including measurement of the performance
of basic technological actions (ACARA, 2012; Katz & Macklin, 2007; Law et
al, 2010). Small scale assessment of simulation based online performance
assessment of ICT literacy has also been administered (OECD 2003; Zelman,
Shmis et al, 2011) (see Appendix, Table 1).
Basic technological actions incorporating moving and clicking the mouse,
drag and drop functions or typing compose the core technological aspect of ICT
literacy. Thus assessing students‟ confidence in basic technological actions
(BTA) is a basic step towards gauging further aspects or components of ICT or
digital literacy. The results of the assessment of BTA could be considered in
online diagnostic tests aimed at collecting data in different fields for multiple
purposes as the test-takers could be influenced by the assessment mode. Test
results might be altered by the lack of confidence in the use of technology on
behalf of the subjects of the test. Significant effect of the test mode has been
detected (Bennett et al, 2008; Clariana & Wallace, 2002; Csapó, Molnár et al,
2008). In other cases the hypothesis that the computer based medium would
have a different effect on students‟ results than the paper and pencil one has
been disproven (Hülber, 2012; Poggio, 2005).

99
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3. A Novel Assessment Instrument
The high speed of technological development causes difficulties in
technologically up-to-date test development, especially, in the field of ICT
literacy. The daily appearance of new digital devices challenges researchers to
devise instruments and tools which are capable of assessing the abilities and
competences of individuals to use them. At the same time educational
authorities are also challenged to apply methods that develop individuals‟ digital
competences, which progress needs the results of research. At the present state
of the BTA test development project using the mouse and the keyboard are
regarded as the basic elements of computer use. However, the extended use of
touch screens of mobiles and tablets is currently putting a pressure on
researchers to involve such movements as magnifying and reducing size by
touching.

3.1. Task criteria of testing the BTA
During the test construction phase a major concern was to avoid to the highest
possible extent making test-takers apply specific thinking skills, for example
inductive reasoning (Molnár, 2006). As a result, every attempt has been made in
order that no recognition of similarities or differences by comparison of
characteristics or relations should be expected. The aim is to assess only the testtakers‟ confidence in the basic technological actions. To make the assessment
motivating for the target group (grades 1-3 primary school pupils), the tasks are
embedded in real life situations appropriate for the characteristics of the age
group and rely on what everyday experiences they are supposed to have. Among
a variety of tasks a selection of scenario-based ones are closely related to ICT
activity (chat, email).
In terms of instructions, the possible differences between test-takers‟ reading
comprehension skills also have to be considered. In order to exclude the need for
improved reading comprehension skills to achieve a good result in the BTA test,
the students are instructed to start the timer of each activity after having
comprehended the task by reading and listening to it. This option, however, is
not included in the pilot test.
The tool of delivery is eDia online platform (Molnár & Csapó, 2013), which
has been devised for diagnostic assessment appropriate for 21st century
purposes allowing images, audio and video files as well as multimedia content
to be embedded and providing timing opportunities as well as increased levels of
interactivity including immediate feedback on student activity.
In the following section the introduction to the BTA test task types in detail
will commence. The subtypes of the following three types will be discussed with
reference to the examples in the Appendix: (1) using the mouse, (2) using the
keyboard and (3) combined tasks.
10
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3.1.1. Using the mouse
Besides moving the mouse pointer to the right position, clicking, selection
and drag and drop functions are included.
By moving and clicking hitting the target or targets confined to a larger or
smaller area at random is meant. Random order is of high importance in order to
avoid the need for reasoning skills (see Appendix, Pictures 1 and 2).
Using form elements also incorporates clicking but instead of images the
mouse application focuses on buttons, radio buttons, check boxes or elements of
roll down menus, which normally appear in online forms to be filled in (see
Appendix, Pictures 3 and 4).
Drag and drop movement is aimed at dragging one or more elements to a
certain area whose size is either identical with or smaller or larger than the
object dragged (see Appendix, Pictures 5 and 6).

3.1.2. Using the keyboard
Assessing the use of the keyboard is executed by typing tasks. Students are
expected to type in both short and comparatively long texts with the restriction
that the term text means letters (letter keys of the keyboard), special characters
in certain tasks (for example @), words (for example names), foreign words (for
example camelopardalis), phrases, sentences or texts of a length of two or three
lines (see Appendix, Pictures 7 and 8)

3.1.3. Combined tasks
Combined tasks where the test takers are expected to perform both mouse
clicks and typing are also part of the assessment. Navigating between text fields
and text areas and typing into them are typical examples of combined tasks (see
Appendix, Pictures 9, 10 and 11).

4. Results and Discussion
As the assessment instrument introduced in this study is being developed, and
a pilot assessment is yet to be administered, no empirical data have been
collected by using it. However, the following results of the development process
could be concluded. The types and subtypes of tasks to assess the basic
technology actions of the technological aspect of ICT literacy have been
selected, agreed on and demonstrated in this study. 40 tasks have been devised,
32 of which have been uploaded in eDia online assessment platform (Molnár &
Csapó, 2013), where scoring of each task and finalisation of the test completion
could be accomplished. From among the 40 tasks 11 typical sample tasks have
been introduced in this study for the purpose of illustration. The total number of
tasks has been declared to be appropriate for a pilot research in Hungarian
educational settings regarding the 45-minute lesson length.
11
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Conducting a pilot test and assessing its results could serve as a basis of
further correction. Due to the fact that basic technological actions are an integral
part of the technological aspect of ICT (or digital) literacy, valuable information
could be gained in terms of the assessment of ICT literacy as well. In addition,
data collected about confidence in or unpreparedness to the use of computer
peripheries and computers, may contribute to our expanded knowledge of the
effect of the test mode when computer based assessment is used to test variables
independent of digital literacy.

5. Summary
After an outline of the conceptual and assessment-related change in the field
of ICT literacy, this study has examined how a new measurement instrument can
gauge grades 1-3 students‟ basic technological actions before computer based
tests focusing on variables other than BTA are delivered to them. Comparison of
the domestic online pilot BTA assessment instrument with other Hungarian and
foreign ICT related tests demonstrates that the assessment instrument is a novel
one in educational and especially in Hungarian educational environments in
terms of testing BTA in a life-like scenario- and computer-based mode using
certain simulations by which new, interactive response methods (involving drag
and drop mouse actions and immediate feedback) are understood. The novelty of
the instrument partly lies in the 21st century facilities offered by the eDia online
assessment tool. An example of such innovation is the possibility of using a
narrator record all the situations and instructions. Thus, students with low level
of literacy are not hindered by their disability; therefore their result will reflect
only their performance in the target field and not reading literacy. Finally, if
used parallel with other online tests, the BTA test may provide information
about the possible correlations between low test results and low BTA
performance results, which, with further statistical analysis, could explain the
effect of the test medium used on the test-takers‟ results.
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Appendix

Picture 1. Screenshot of a sample task requiring the student to use mouse clicks in order to „count‟ (in
an optional order) the number of fallen stars grandpa nails back.
(No accurate mouse click is expected.)

Picture 2. Screenshot of a sample task requiring the student to use mouse clicks in order to help the
ranger „repaint‟ the tourist signs on the trees in the forest.
(Accurate mouse click is expected to fill the circle. The last sign is „painted‟ for illustration.)

14
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Picture 3. Screenshot of a sample task requiring the student to use mouse clicks on the form elements
check boxes in order to „hit the target toys‟ in the fairground shooting gallery.
(The first ones in each line have been „hit‟ for illustration.)

Picture 4. Screenshot of a sample task requiring the student to use mouse clicks on the form elements
check boxes in order to „tick off‟ on a list the ingredients of a cake to be baked for mom‟s birthday as
they have been found in the pantry.
(The first one has been „ticked off‟ for illustration.)

15
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Picture 5. Screenshot of a sample task requiring the student to use the drag and drop function of the
mouse in order to help Gardener Gordon ‟plant‟ the flowers in the flower bed.
(No accuracy of location is expected. Six flowers have been „planted‟ for illustration.)

Picture 6. Screenshot of a sample task requiring the student to use the drag and drop function of the
mouse in order to help Maggie the Magpie ‟decorate‟ the Christmas tree so as to colour all the
decorations.
(Accuracy of location is expected. Two of the decorations have been placed for illustration.)

16
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Picture 7. Screenshot of a sample task requiring the student to ‟copy‟ by typing in a text area a
birthday party invitation that has been composed before to send it to a circle of friends.
(Completion of the typing task has been started for illustration.)

Picture 8. Screenshot of a sample task requiring the student to type into a chat box the names of people
who have also been invited for a common holiday prior to chatting. The host offers to provide
accomodation for all the guests in Siófok by Lake Balaton from July 1 to 7.
(Completion of the typing task has been started for illustration.)

17
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Picture 9. Screenshot of a sample task requiring the student to type in any order the email addresses of
three given friends into the text areas of email addresses marked Email.
(Completion of the typing task has been started for illustration.)

Picture 10. Screenshot of a sample task requiring the student to type in the missing numbers or letters,
which have been „worn away‟ by intensive card game activity, in the text boxes on the cards.
(Completion of the typing task has been started for illustration.)

18
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Picture 11. Screenshot of a sample task requiring the student to type the latin names of animals into
text areas to ‟make new signs‟ in the zoo instead of the old ones that have been removed.
(Completion of the typing task has been started for illustration.)
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Table 1. CBA ICT literacy performance assessment instruments using simulation in educational
settings
Simulation
OECD PISA
Feasibility

√

Sample

Age/Grade

Time allotted

Secondary
school
students
aged 15

165 min.

n=4048

College
students

150 min.

n=5710

Grade 6

120 min.

n=5313

Grade 10

n=2622

College
students

150 min.

5

Grade 9

120 min.

Grades 13

45 min

n=34
n=55

(ACER/NIER/ETS)

n=29
ETS

√
7

ACARA /
MCEETYA
CITE

READ

√

√

√

1

2

3

n=395
n=100

Pilot research on
BTA

√

n=150

6

Australia ACER (Australian Council for Educational Research)
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AZ –ULWILA
SZÍNESMÓDSZER
KOTTA MÓDSZER
AZ ULWILA
SZÍNES –KOTTA
BAKOS
AKOS ANITA
ÓvóÓvó- és
és Tanítóképző
Tanítóképző Tanszék,
Tanszék, Tanárképző
Tanárképző Kar, Selye János Egyetem, 1389873550@selyeuni.sk
The
The main
main topic
topic of
of the
the study
study is
is Ulwila
Ulwila music educational and music therapy method, the color
score
score system.
system. Its
Its main
main purpose
purpose is
is to present and describe this unique music educational
method
method based
based on
on color
color score
score system,
system, which is the only music educational method in Europe
developed
developed especially
especially for
for children
children and adults with various types of disability. Found in the
application,
application, that
that Ulwila
Ulwila method
method for its simplicity is appropriate not only for people with
disabilities,
disabilities, but
but for
for all,
all, who
who cannot
cannot or do not want to learn traditional noting or scoring
system.
system. The
The method
method is
is therefore
therefore applicable for kindergartens, schools, nursing homes and
also
also for
for children
children with
with autism
autism or
or other disabilities and for all families longing for play music.
In
In Slovakia
Slovakia Ulwila
Ulwila method
method is
is still
still unknown and unused. Out of this reason it is important
that
that the
the method
method became
became well
well known and available for music teachers, special education
teachers,
teachers, therapists
therapists and
and other
other professionals,
professionals, and thus begin in Slovakia with a music
education of
of people
people with
with mental
mental or
or other disabilities.
education

„Legyen a zene mindenkié.”
(Kodály Zoltán)

Bevezető
Bevezető
Kodály Zoltán
Zoltán szavai
szavai méltán váltak zenészek, zenetanárok és zeneszeretők
Kodály
kedvelt mottójává,
mottójává, hiszen
hiszen kifejezik mindazt, amire a zene hivatott. Ugyanez a
kedvelt
mottó aa fogyatékos
fogyatékos gyermekek zenei tevékenységére, valamint zenetanulására
mottó
vonatkozóan viszont
viszont már nem ennyire magától értetődő. Ha összegezzük a zenei
vonatkozóan
írás-olvasás, szolfézs
szolfézs alapismereteket, azonnal egyértelművé válik, hogy sok
írás-olvasás,
esetben kihívás
kihívás még
még az egészséges gyermekek számára is, fogyatékkal élő
esetben
gyermekek számára
számára pedig
pedig szinte teljesen lehetetlen elsajátítani néha még az
gyermekek
egészen alapvető
alapvető zenei
zenei ismereteket is. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a
egészen
fogyatékkal élő
élő gyermekek
gyermekek lehetőségei a zenei intézményekbe való
fogyatékkal
beiratkozásban is
is jelentősen
jelentősen korlátozva vannak. Márpedig a zene és annak
beiratkozásban
jótékony hatása,
hatása, lelki
lelki és testi bajok gyógyító ereje, valamint a zenei nevelés
jótékony
szerepe aa kognitív
kognitív képességek fejlesztésében vitathatatlan, ahogy ezt már
szerepe
számos kutatás
kutatás eredményei
eredményei is bizonyították. Magyarországon Kokas Klára
számos
kutatási eredményei
eredményei a legismertebbek ezen a téren, melyeket Képességfejlesztés
kutatási
zenei neveléssel
neveléssel c.
c. könyvében összegzett (Kokas, 1972: 115-117). A
zenei
zenegyógyító,
nyugtató,
zenegyógyító, nyugtató, vagy éppen serkentő hatását már több ezer évvel ezelőtt
ismerték és
és tudatosan
tudatosan alkalmazták az indiai, a görög, és más népek bölcsei. A
ismerték
természeti népek
népek ma
ma is termékenységi táncot járnak, munka- és harci dalokkal
természeti
bíztatják
magukat,
bíztatják magukat, az anyák pedig világszerte énekelve ringatják gyermekeiket
(Campbell, 2008:
2008: 164). A zeneterápiát a művészeti terápiákhoz soroljuk. E
(Campbell,
módszer aa zenét,
zenét, ás
ás annak
annak elemeit (hang, ritmus, dallam, harmónia) használja a
módszer
kommunikáció,
az
emberi
kapcsolatok, a mozgás, és az önkifejezés fejlesztésére
kommunikáció, az
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(Zeleiová, 2007: 27). Teszi mindezt azért, hogy erősítse az egyén képességeit,
helyreállítsa sérült funkcióit, és ezáltal javítsa életminőségét. "A művészet
gyógyszer, gyógyító erő, az öngyógyítás egyik legfontosabb eszköze, módja. Mi
másért jöttek volna létre a különböző művészeti ágak az emberiség hajnalán, ha
nem a testi és a lelki bajok csökkentésére." (Vizi E. Szilveszter, online:
http://www.beszed.hu/szabo_eva_a_Muveszetterapiak_es_a_szocialis_munka_l
ehetseges_kapcsolata) A fogyatékkal élő gyermekek számára a zenei
foglalkozásokhoz való hozzájutás lehetősége leginkább a speciális oktatási
intézmények, illetve civil szervezetek által biztosított zeneterápiás
foglalkozásokra, azaz a zene terápiás céllal való alkalmazására korlátozódtak,
mellőzve így zenei ismeretek elsajátítását, a zenetanulást (Sacks, 2009: 312). A
címben említett Ulwila-módszer az első olyan zenepedagógiai módszer, amelyet
fogyatékos gyermekek zenetanítására fejlesztettek ki, ezzel biztosítva a
lehetőséget, hogy a zene és a zenetanulás valóban mindenki számára elérhető
legyen. A tanulmány célja bemutatni ezt a rendkívüli és egyedi módszert,
összefoglalva annak alapismereteit és alkalmazásának lehetőségeit. Mivel a
módszer Szlovákiában eddig ismeretlen, kutatásunkban a külföldi, leginkább
magyar és német szakirodalom felhasználásával gyűjtöttünk adatokat, valamint
megfigyelés céljából felkerestünk olyan magyarországi civil szervezeteket,
amelyek a módszert rendszeresen alkalmazzák. A szakirodalomból nyert
információkat tehát kiegészítettük saját tapasztalatainkkal és élményeinkkel, így
alkotva egy teljes, minden részletére kiterjedő képet az Ulwila, vagyis a színes
kotta módszerről.

A kutatás tárgya, célja és alkalmazott módszerei
A kutatásunk tárgya tehát az Ulwila, vagyis a színes kotta módszer, mely
Magyarországon már hosszú ideje ismert és használt a zene-pedagógiában és a
zeneterápiában egyaránt, leginkább fogyatékos gyermekekkel való foglakozások
alkalmával. Több civil szervezet és speciális iskola is rendszeresen alkalmazza.
Szlovákiában a módszer viszont teljesen ismeretlen, szlovákiai és cseh civil
szervezetekben végzett önkéntes munkánk során szerezett tapasztalataink
alapján tudtuk meg, hogy a módszerről még csak nem is hallottak eddig. Az
Ulwila bemutatása viszont több zenetanár és civil szervezet figyelmét felkeltette
és kifejezték igényüket a módszer részletesebb megismerésére. Kutatásunkban
tehát inspiráció és motiváció volt az a tény, hogy a módszer bemutatásával a
szlovákiai zene-pedagógiai és zene-terápiai ismereteket új információkkal,
lehetőségekkel gazdagíthatjuk, melyekből iskolai intézmények, pedagógusok és
civil szervezetek egyaránt meríteni tudnak, ezzel is javítva a zene-oktatás és a
fogyatékkal élők zenei jellegű foglalkozásainak minőségén. Kutatásunk tehát
arra irányul, hogy összegyűjtsük, összegezzük és bemutassuk a módszerrel és
annak alkalmazásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket.
Elsődleges célunk megismerni az Ulwila módszert, annak módszertani és
zene-pedagógiai alapjait, alkalmazására vonatkozó instrukcióit, felkutatni a
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módszerről közzétett publikációkat és kiadványokat. Kutatásunk további célja az
összegyűjtött információkat feldolgozása, összegezése és bemutatása, így
nyújtva képet és egységes tájékoztatást a módszerről.
Kutatásunkban alapvetően a módszerrel kapcsolatos magyar és idegen nyelvű
szakirodalomra támaszkodtunk, azok áttekintésére, tanulmányozására. Ezek
alapján a kompiláció módszerét alkalmaztuk, az összegyűjtött információkat
elemeztük és osztályoztuk módszertani és zenepedagógiai szempontból. A
módszerről megjelent publikációk száma magyar nyelven is nagyon kevés, a
Down Alapítvány által kiadott kézikönyv mellett csupán néhány online cikk
foglalkozik a témával, melyeket azok a civil szervezetek közölnek saját
honlapjukon, akik zenés foglalkozásaik keretein belül alkalmazzák a módszert.
Az információk pontosítása és hitelesítése érdekében minden adatot a módszer
hivatalos németországi honlapján közzétett információkkal összevetetve
értelmeztünk. Az irodalmi áttekintés módszerét természetesen kiegészítettük a
megfigyelés módszerével, hogy gyakorlati ismereteket is szerezve teljes képet
tudjunk kialakítani a módszerről. Megfigyelésünket a Magyar Williams
Szindróma Társaság tette lehetővé évközi foglalkozásai és nyári táborainak
látogatásai révén a 2011-es és 2012-es években, melyeken önkéntesként, a
fogyatékos gyermekek segítőiként volt alkalmunk részt venni.

Kutatási eredmények az Ulwila módszerről
Az Ulwila módszer kidolgozója és névadója Heinrich Ullrich, német
zenetanár és gyógypedagógus. Ullrich a németországi Frankenthal város
gyógypedagógiai iskolájának vezetőjeként, az iskola pedagógiai programjába a
zenét és a zenei nevelést tette első helyre. A speciális program keretében a
tanulók közös reggeli énekléssel és tánccal kezdenek minden napot. Ezután a
nap hátralévő részében a diákoknak további két zenés foglalkozásuk van. A
zenekari próba még ezeken felül következik. Egyedi zenepedagógiai módszerét
az értelmi fogyatékos gyerekek zeneoktatására fejlesztette ki, melyben
szembeszáll azzal az általános nézettel, miszerint az értelmi fogyatékos
gyermekek nem képesek dallamhangszeren játszani, ill. több versszakos dalokat
megtanulni. (online: http://www.beszed.hu/szabo_eva_a_Muveszetterapiak
_es_a_szocialis_munka_lehetseges_kapcsolata) Módszerét egyetemi tanárával,
Wilberttel együtt dolgozta ki, innen a módszer elnevezése, Ullrich és Wilbert
neveinek kezdőbetűiből alakult – Ul-Wi-la. Ullrich a zenei nevelés hét
alapterületére épít módszerében, melyek a következők:
• éneklés,
• zenehallgatás,
• hangszeres zenélés,
• zenére mozgás, tánc,
• zeneszerzés,
• improvizáció,
• hangszerek készítése.
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A hét alapterület magába foglal tehát minden olyan tevékenységet, ami a
zenével, a zenei neveléssel kapcsolatos. A módszer további sajátossága a
speciális, színes kottázási rendszer és az ehhez tartozó speciális hangszerek. A
kottázás alapja, hogy a hangokat nem vonalrendszerben ábrázolja, mert az az
értelmileg akadályozott gyermekek többségének áttekinthetetlen. Ullrich
összeállította egy színes kottarendszert, melyben a hangok magasságát az egyes
színek jelölik, a színek a hangokkal párhuzamosan mélyülnek. Az egyes hangok
kottában jelölt színei a következők:
1. táblázat: Ulwila hangok színei

A hang „abc-s” elnevezése A hangot jelölő szín
C

Fekete

D

Barna

E

Kék

F

Zöld

G

Piros

A

Narancssárga

H

Citromsárga

A színes hangjegyek közepén kis fehér vagy fekete pontok segítségével még
két oktávot lehet leírni, a magasabb oktáv hangjait egy fehér, az alacsonyabb
oktáv hangjait egy fekete színű belső körrel jelöli. A módszer lehetőséget ad a
módosított hangok jelölésére is, ezt színkombinációkkal jelöli, pl. egy színes
körrel, melynek egyik fele zöld (F hang), másik fele piros (G hang), így jelölve a
„fisz” hangot. A kottarendszer nem alkalmaz kulcsokat, az egyes hangokat
fekvésük szempontjából relatív módon kottázza le. A hangok és szünetek
hosszúságát, illetve a ritmust alapvető geometriai formákkal, valamint az
arányos a körök számával jelöli (lásd a 2. táblázat).
Minden negyed hangot egy színes kör jelöl, a nyolcad hangok jele a jobbra
nyitott félkör, melyekből kettőt játszunk egy ütésre. Még rövidebb hangokat
vonásokkal, téglalap alakkal jelölünk, ezek a tizenhatodok, melyekből négyet
játszunk egy mérőütésre. Minden hang pedig, amely tovább tart, mint egy
negyed hang, karikákból, félkörökből és vonáshangokból áll össze – így egy kör
és félkör összekapcsolásával pontozott negyed, három karika összekapcsolásával
pontozott fél hangot kapunk. A szüneteket negyed szünetenként egy színezetlen
hatszög, vagy karika jelöli, a nyolcadokat felezett üres hatszög vagy félkör. Az
ütemvonalak helyett hangsúly jeleket használ a hangsúlyos hang fölé helyezve.
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2. táblázat: Az Ulwila ritmusértékek jelölése

Ritmusérték

A ritmusértéket
forma

jelölő

Negyed hang
Fél hang
Pontozott fél hang
Egész hang
Nyolcad hang
Tizenhatod

Az Ulwila kottázási módszer alapvető jelöléseit a hangok magasságára és
hosszúságára vonatkozóan a Melléklet 1. számú ábrája foglalja össze.
Ezt a kottázási módszert követve készülnek az Ulwila kották és partitúrák,
melyekre néhány példát a Melléklet 2. és 4. ábrái szemléltetnek. A Melléklet 3.
és 5. ábrái pedig az előbbi kottaképek hagyományos kottázási formáját
szemléltetik,
melyek
alapján
értelmezhetjük,
elemezhetjük
és
összehasonlíthatjuk a kottaképeket. A speciális kották lényege tehát, hogy nem
igényelnek komplex gondolkodásmódot, sőt még a színek nevének ismeretét
sem, csak a színek azonosításának képességét, valamint a ritmusérzékeléshez a
hangsúlyok perioditásának megérzését, minimális motorikus képességet.
Módszertanilag tehát a kotta alkalmazása megvalósítható minden olyan esetben,
amikor a gyermek nem képes a kottaolvasás ismereteit elsajátítani. Az 2. ábra
egy nagyon egyszerű német gyermekdal kottaképe, mely a legegyszerűbb, két
hang terjedelmű dalok közé tartozik. E dal esetében a hagyományos képpel való
összehasonlítás során felfedezhetők az egyszerűsítés miatt alkalmazott
módosítások. A legegyszerűbb magyar és szlovák gyermekdalok szintén ezt a
hangterjedelmet veszik alapul, tehát a bemutatott minta alapján könnyedén
elkészíthetőek a Zsipp-zsupp, Csiga-biga, told ki szarvadat, Én kis kertet
kerteltem, Szólj síp, szólj és más dalok kottaképei. Az 4. ábra egy többszólamú
partitúrát mutat be, a dalrészlet az ismert Morning has come című Cat Stevens
dal első két sora, mely az 4-es számú ábrán német nyelven színes kotta
módszerrel leírva, az 5-ös számú ábrán hagyományos módon lekottázva látható.
Az első képen a fő szólam mellett, mely alatt látható a szöveg, található még 3
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kísérő szólam, tehát összességében egy négyszólamú partitúrát láthatunk. Az
előző példához képest ez minden tekintetben egy nehezebb mű, amelyben
hangterjedelem szempontjából megtalálható mind a 7 hang, tehát a teljes dúr
hangsor, továbbá fekete és fehér kis körökkel jelölve az alsó és felső oktáv
hangjai. A partitúra nem szab határokat az előadásmódot illetően, tehát a dal
többféleképp is előadható: csak instrumentális változatban különböző
hangszerekkel, énekelve hangszeres kísérettel, egy-egy kísérőszólam
kihagyható, ill. megduplázható. A bemutatott partitúra tehát rugalmasan
alkalmazható az egyéni képességekhez mérten. Módszertanilag a többszólamú
kamarajáték természetesen egy jóval komplexebb, bonyolultabb feladat, melyet
hosszú felkészülés kell, hogy megelőzzön, fokozatosan bevezetve az egy-, ill.
több kísérőszólam megszólaltatását.
A színes kottákban való eligazodást segíti továbbá, hogy a megfelelő
hangmagasságokhoz tartozó színek megjelennek a speciális hangszereken is.
Heinrich Ullrich a hangszereket hosszú évek kísérletezésével fejlesztette ki,
majd maga építette meg, mindig ügyelve arra, hogy egyszerűek és könnyen
áttekinthetőek legyenek (Vető & Ullrich, 1997: 14). Fontos szempont volt, hogy
a hangszerek többnyire fából készüljenek, hangjuk, zengésük szép és élvezetes
legyen. Jelenleg a leggyakrabban alkalmazott hangszerek a következők:
• fúvós hangszerek: pánsípszerű sípok, furulya
• húros hangszerek: szólócitera, akkordlant, akkordcitera, egyhúros basszus
citerák,
• ütőhangszerek: metallofon, xilofon, asztali harangjáték, tubafon, basszus
xilofon, dobok, cintányér, triangulum, és végül, de nem utolsó sorban ugyanez a
kottarendszer alkalmat ad arra is, hogy zongorát tanítsunk vele.
A fúvós hangszerek furulya-fejű, szorosan összeilleszthető sípokból állnak, a
pánsíphoz hasonlóan. Az alul nyitott sípok magas hangfekvésűek, s főként ezek
játsszák a dallamot. Az alul zárt sípok középmagas, a hasonló felépítésű
szájharmonikasípok pedig mély hangfekvésűek. A különböző méretű, egyhúros
gitár és tízhúros citera is alkalmas a dallam, vagy kísérőszólamok játszására, az
akkordciterák és az akkordlant előre kijelölt akkordjai pedig a kíséretet
szolgáltatják. A nagybőgő két húrján a basszus szólam játszható. Minden fúvós
és pengetős hangszeren lehet C-dúrban diatonikusan és kromatikusan is játszani.
A módszer engedi a más hangszerekkel való közös muzsikálást is,
felhasználhatjuk pl. az Orff-féle hangszercsaládot, vagy más saját készítésű, ill.
átépített, módosított hangszereket, pl. áthangolt gitárokat.
Az Ulwila kézikönyvben a dalanyag hagyományosan lekottázva található, a
partitúrákat a munkafüzetek segítségével több verzióban készíthetjük el a
gyermekek számától és egyéni képességeitől függően. Ebben a kézikönyv
semmiféle megkötést nem szab, tehát ugyanazt a dalt többször is
feldolgozhatjuk, a fokozatosság elvét követve előbb egyszerűen, majd egyre
bonyolítva, míg eljutunk a többszólamú kamarazenélésig. A hangszerelés terén
is szabad kezet ad a kézikönyv, ezzel biztosítva, hogy a gyermekeknek a
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megfelelő nehézségi szintű hangszert választhassuk, valamint lehetőséget ad
akár más, saját hangszerekkel való kísérletezésre is. A lehetőségek tárháza így
szinte végtelen, a határokat mindig a gyermekek egyéni szintje határozzák meg.
Ezen felül minden esetben érdemes figyelembe venni, milyen kompetencia
fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt, a zenei tevékenységet mindig ennek
megfelelően tervezzük meg. Ha például a szociális kompetencia és a
kommunikáció területére fókuszálunk, akkor érdemes minél több szólamot,
hangszert és gyermeket bevonni, akár egyszerű kíséretek formájában, így
fejlesztve a társas kapcsolatok kialakítását. Ha a mozgás, ill. finommotoros
mozgás fejlesztése a cél, akkor érdemes olyan hangszerekkel dolgozni, melynek
megszólaltatása koordinált mozgást igényel, mint pl. citera, gitár. Ha a verbális
és nonverbális kommunikáció területére összpontosítanánk figyelmünket, akkor
minden esetben énekszó legyen a muzsikálás alapja, melyet csak egyszerű
kísérettel segítünk. A célnak megfelelő zenei tevékenység összeállítása a
foglalkoztató, a pedagógus feladata, a kézikönyv csak útmutató. A sérült
gyermekekkel való munka során hatványozottan igazodni kell a gyermek egyéni
képességeihez és értelmi szintjéhez, tehát a gyermekanyag variabilitásához
rugalmasan alkalmazkodva tudunk csak hatékonyan dolgozni. A tevékenységek
pontos, előre összeállított, tervszerű munkát igényelnek, melyek során a
foglalkozást vezető személyen kívül nagyon fontos szerepe van a segítőknek. A
segítők azok az önkéntesek, akik a gyermekek munkáját segítik a foglalkozások
során. Segítik a hangszer megszólaltatást, a kottakép követését és a közös
muzsikálást.
Az Ulwila német módszert Vető Anna gyógypedagógus adaptálta magyarra
1991-ben, ezzel Magyarországon is megkezdődhetett az értelmileg sérült
gyermekek
zeneoktatása.
(online:
http://www.beszed.hu/szabo_eva_a_
Muveszetterapiak_es_a_szocialis_munka_lehetseges_kapcsolata) Vető Heinrich
Ullrich segítségével hozta létre a módszer magyar adaptációját, melyben
mérlegelték és megfontolták a lehetőségeket, feltételeket, a fokozatosan
nehezedő feladatot jelentő dalok listáját és azok hagyományos kottáinak átírását
ULWILA rendszerűvé, a zenekari partitúrák elkészítését, és az egyéni oktatás és
a zenekar építés legfontosabb szempontjait és lépéseit. Az első kísérleti
csoporttal végzett munka során hamar megmutatkoztak a lehetőségek, Vető
Anna és a zeneoktatásba bevont egyetemi hallgatók egyre nagyobb tapasztalatra
tettek szert. Elsősorban a gyógypedagógusok körében váltott ki nagy érdeklődést
tevékenységük. Egyre sürgetőbb igény jelentkezett a tanári kézikönyvre, melyet
Vető Anna Heinrich Ullrich segítségével el is készített. Vető Anna segítségére
voltak még főiskolai tanára Urbán Károlyné módszertani útmutatásokkal és
Kövics Zoltán a dalok kiválasztásával és átírásával. A kézikönyvet 1997-ben
adta ki a magyarországi Down Alapítvány H. Ullrich és A. Vető: ULWILA
Színes kotta - Tanári kézikönyv zeneoktatáshoz címmel (Down Alapítvány
Kiadó, Budapest, 1997), mely egy rendhagyó tanári kézikönyv, azon
pedagógusok, zenetanárok, gyógypedagógusok, óvónők, pszichológusok és
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szülők számára készült, akik az ULWILA módszerrel szeretnének zenélni és
zenét tanítani.
A kurzus része a kézikönyv és a hozzá tartozó kottafüzetek. A képzés első
lépése az alapkurzus, mely a kézikönyv mellett 6 füzetbe osztott kottaanyagot
tartalmaz, erre épül a haladó kurzus, mely klasszikus zenedarabok átirataiból áll.
(Vető & Ullrich, 1997: 13) Az alapkurzus kezdetben egyetlen hangot tartalmazó
dalokból, pontosabban mondókákból áll, amelyhez fokozatosan adódnak az
újabb hangok és ritmusok. A dalok egyre nehezednek, közben belép a kíséret, a
végén pedig a kottaanyag eljut a többszólamú zenedarabokig. A kézikönyv
klasszikus kottaképben vázolja a dalokat, a színes kottákat pedig a
kézikönyvhöz tartozó kottafüzetekben lehet elkészíteni, a köröket a tanár, vagy a
gyermekek is kiszínezhetik. A dalok egyszerű kottaképe lehetőséget biztosít a
tetszőleges hangszerelésre is, így az egyes dalok több változatban is
elhangozhatnak. Ahogyan a kottaanyag, úgy a zenetanulás és a hangszeres játék
is igen apró lépésenként halad a fokozatosság elvét követve, alkalmazkodva a
tanulók fejlettségi szintjéhez és haladási tempójához. Első lépésként a színek
azonosítására fókuszál, majd a szünetek és hanghosszok megtanulására. Új
dalok tanulása esetén a dalok éneklésével, a szöveg megismerésével kezd,
ezután következik a hangszeres játék, többszólamúság esetén az egyes szólamok
elsajátítása, végül az összejátszás. A zeneoktatást mindig összeköti a
ritmusérzék fejlesztésével, figyelemfelkeltő játékokkal, zenehallgatással és
tánccal. A kézikönyvben szerepel a dal kottaképe és szövege, többszólamúság
esetén a partitúra, az újdonság, vagyis az új tananyag ismertetése, melyeket
módszertani javaslatok és további gyakorlatok egészítenek ki.
A módszer alkalmazásának lehetőségei a mai tapasztalatok alapján azonban
messze túlmutatnak a fogyatékos gyermekek zenei képzésének lehetőségein.
Heinrich Ullrich ugyanis kifejlesztette az Ulwila kottáról hagyományos kottára
való áttérés módszerét is, gondolva a jobb képességűekre, ill. azokra, akik a
zenét kisgyermekként megkedvelve tovább szeretnének lépni Ulrich
tapasztalatai szerint (Vető & Ullrich, 1997: 10) a színes kottából már játszani
tudók könnyebben sajátítják el a hagyományos ötvonalas kottaképet, mint azok,
akiknek kezdőként kell megbirkózniuk vele. Egyszerűsége miatt az ULWILA
módszer tehát zenélni nem tudó, de arra vágyó ép gyermekek, bölcsődés és
óvodás korú gyermekek, vagy felnőttek, idősek esetében idősek otthonában is
sikerrel alkalmazható, és segítségével az aktív zeneterápia is lehetővé válik.
Ezzel a módszerrel közösségek és családok zenélhetnek együtt, hogy a zene nem
arisztokratikus kiváltság, hanem mindenki számára elérhető lehessen, hogy
valóra válhassanak Kodály már említett szavai: "Legyen a zene mindenkié". A
módszer alkalmazásának lehetőségeinél kiemelten fontos megemlíteni, hogy
színes kotta alapján való egyéni, ill. közös zenélés egyszerűen beépíthető az
óvodai zenés jellegű edukációs tevékenységekbe, ill. az alapiskolai zenei
nevelésbe. A módszer alkalmazása több szempontból is indokolt lehet. Egyrészt
nehezen elvárható az óvodás, vagy alsó tagozatos gyermekektől, hogy
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zeneiskolai tanulmányok végzése nélkül elegendő zenei írás-olvasás
képességekkel rendelkezzenek kottaolvasás, vagy hangszeren való játszás
tekintetében. Továbbá a zenei nevelés órák száma az évek alatt egyre csak
csökken, sok esetben már csak heti egy, vagy kéthetente egy zeneórát tudnak
biztosítani az iskolák. Könnyen belátható tény, hogy ilyen rövid időtartamban
nehéz is lenne a gyermekekkel megtanítani annyi zeneelméleti ismeretet, hogy
magabiztosan olvassanak egy-, vagy több-szólamú kottákat, ill. partitúrákat.
Ezáltal korlátozva van minden olyan lehetőség, ami a hangszeres zene, ill.
kamarazene beiktatását jelenti az általános iskolai, ill. óvodai zenés
tevékenységekbe. A módszer segítségével a pedagógus egyszerű és érdekes
módon tudja bevezetni a gyermekeket a zene, az aktív hangszeres zene és a
kamarazene világába. A módszer jótékony és fejlesztő hatásai túlmutatnak az
elméleti zenei ismeretszerzésen, mivel egyszerűsége és érdekessége miatt
élvezetes és újszerű módját biztosítja a zenei tevékenységekkel egybekötött
fejlesztő foglalkozások megvalósításának, melynek célja lehet a
kulcskompetenciák fejlesztése, vagy más edukációs jellegű tevékenység. Kisebb
korcsoport esetében összeköthető pl. a színek, vagy számok tanulásával, a
mozgáskoordináció-fejlesztéssel, továbbá akár óvodás, vagy kisiskolás
korcsoportban is jótékony hatással bír az esztétikai érzék, zenei ízlés
formálására, valamint a közös zenélés fejlesztő hatású a gyermekek szociális
kompetenciájára, vagyis a társas kapcsolatokra nézve. A szlovákiai zeneoktatás
több különbséget mutat a magyarországihoz képest, melyek még inkább
indokolják a módszer alkalmazását: a legfontosabb különbség a két ország zenei
képzésében, hogy Szlovákiában nem a Kodály módszer alapján történik a
zeneoktatás az iskolákban, sőt, sok esetben még a zeneiskolákban sem. Így tehát
a Kodály féle relatív szolmizáció, a ritmusértékek szótagolása („tá-ti”), a zene
írás-olvasás alapkészségei az alapszintű zenei képzésben ismeretlenek a
gyermekek számára. Ezzel pedig jelentősen korlátozva vannak a heti egy órában
megvalósítható aktív muzsikálás lehetőségei. Ezeket a tényeket figyelembe véve
a módszer alkalmazása akár az óvodai zenei jellegű edukációs tevékenységek,
vagy az iskolai zenei nevelés órák keretén belül hatványozottan indokolt,
bevezetése kétségkívül új lehetőségeket biztosítaná.

Befejezés
Ma Magyarországon több civil szervezet is sikerrel alkalmazza az Ulwila
színes kotta zenepedagógiai módszert, mint pl. Down Alapítvány, Magyar
Williams Szindróma Társaság, Parafónia Egyesület. Több ULWILA zenekar is
létezik, Budapesten a Parafónia Egyesület támogatásával működik az egyik
legmagasabb szintű zenekar, mely színpadi fellépésekkel és több megjelent CDvel is büszkélkedhet. A civil szféra nemzetközi összetartása és a szomszédos
szervezetek szoros együttműködése ellenére a módszer máig nem ismert és nem
használt Szlovákiában. Pontosan emiatt fontos, hogy a módszer minél szélesebb
körben, a zenetanárok, tanítók, nevelők, óvópedagógusok, gyógypedagógusok,
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terapeuták és más szakemberek számára is ismerté és elérhetővé váljon, és
ezáltal megkezdődjön Szlovákiában is az értelmi fogyatékos, illetve más
fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek szakszerű zeneoktatása. Szükség
lenne tehát a módszer szlovák nyelvű adaptálására, szlovák nyelvű kézikönyv
megírására, kották és partitúrák átiratainak elkészítésére, kottafüzetek
összeállítására, kurzusok és előadások megvalósítására, szakmai fórumokon
történő propagálására, hogy a Szlovákiában aktívan működő szervezetek és
intézmények is alkalmazhassák ezt a rendkívüli és egyedi zenepedagógiai
módszert. Kutató és feltáró munkánk eredményei tehát a szlovákiai zenepedagógiai kutatás területén eddig teljesen ismeretlen terület felé fordítják a
figyelmet. Eredményeink pedig elsődleges forrásként szolgálhatnak a módszer
megismerésében Szlovákiában. Kutatásunk további lépései első sorban a
módszer széles körben való bemutatása iskolai intézményekben, civil
szervezeteknek és szakmai fórumokon, valamint alkalmazásának bevezetése a
fogyatékkal élő gyermekek zenei jellegű foglalkozásaiba, tevékenységébe.
További célunk a módszer elemeinek bevezetése Szlovákiában az óvodai zenei
jellegű foglalkozásokba, valamint az általános iskola alsó tagozatos zenei
nevelésébe, mint a zenei írás-olvasás játékos megalapozása.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Magyar Williams szindróma
Társaságnak, valamint a szlovákiai Spoločnosť Williamsovho Syndrómu és
a csehországi Willík civil szervezeteknek, hogy lehetőséget biztosítottak
önkéntesként a szervezetek megismerésére, különös figyelmet fordítva a zenei
jellegű tevékenységüikre. Mindenben támogatták kutatásaimat, látogatásaim
alkalmával minden kérdésemre készséggel feleltek és minden szükséges adatot
és anyagot a rendelkezésemre bocsátottak. Önkéntesként biztosították számomra
a fogyatékkal élő gyermekekkel való munka mélyreható megismerését,
tapasztalatok és élmények megszerzését. Általuk megismerkedtem a civil szféra
szélesebb körű működésével és tevékenységével, más szervezetekkel és
speciális intézményekkel is. Külön köszönet illeti a magyarországi szervezetet,
ahol nyári táboruk alkalmával először találkozhattam az Ulwila módszerrel.
Végül, de nem utolsó sorban a legnagyobb köszönet mégis a gyerekeket illeti,
hogy megmutatták, mekkora örömüket lelik a zenében.
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KOMPETENCIA ALAPÚ MÚZEUMPEDAGÓGIAI
TEVÉKENYSÉG A MŰVÉSZETI MÚZEUMOKBAN
JOÓ JULIANNA
SZTE-JGYF óraadó tanár, joo.juli@gmail.com
In this study the author examines how the development of key competencies is realised in
museum education classes. Detailed factual and experiential descriptions, methods,
techniques, interactive tools are demonstrated in this article, illustrated with examples of
good practices.

Bevezetés
E tanulmányban azt vizsgálom, hogyan jelenik meg a művészeti múzeumok
múzeumpedagógia foglalkozásain a kulcskompetenciák fejlesztése. Elsősorban a
hazai és a nemzetközi gyakorlatban jól hasznosítható részletes, tényszerű és
élményszerű leírásokon, módszereken, technikákon, interaktív eszközökön,
hands-on kiállításokon keresztül szemléltetem az iskolás csoportok
múzeumhasználatát a kompetencia-alapú oktatás tükrében.
Véleményem szerint a példákkal illusztrált jó gyakorlat, a múzeumban
felhasználható módszerek segítik a pedagógust a kompetencia-alapú oktatás
múzeumban történő hasznosításában, bővítik a lehetőségek tárházát, továbbá a
múzeumpedagógusoknak is kiindulópontként szolgálhatnak a kompetencia
szemléletű múzeumi oktatás kialakításában.
A téma kibontásához szükség van a múzeumpedagógia általános
definiálására, feladatkörének leírására, ill. a múzeum és iskola közötti különbség
rövid és tényszerű megfogalmazására.

Múzeumpedagógia definiálása és célja
A múzeumpedagógia lényege úgy ragadható meg a legjobban, ha abból
indulunk ki, hogy a múzeum eredményes működése szűkebb értelemben két
alappilléren nyugszik: a muzeológián és a múzeumpedagógián. A muzeológia
feladata a gyűjtés, őrzés, kutatás és bemutatás; a múzeumpedagógia elsődleges
célja a közvetítés.
A múzeumpedagógia egyrészt a pedagógia területéhez köthető, hiszen
kapcsolatban áll az oktatási intézményekkel, képzési és nevelési feladatokat is
ellát. Másrészt a muzeológiával is érintkezik a legszűkebb értelemben, a
megfelelő háttéranyag elsajátítása és kiállítások rendezése révén.
Röviden azt mondhatjuk, hogy a múzeumpedagógia olyan ismeretátadási
tevékenység, amely a kiállított tárgyakból kiindulva a megfelelő eszköztár
kiválasztásával teszi befogadhatóvá, értelmezhetővé a kiállítást. Középpontjában
a kiállított tárgyak állnak; az iskolai tananyaghoz való kapcsolódásnál fontosabb
a műtárgyak „megközelíthetővé” tétele.
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A műalkotás stílusának, technikájának, eszmeiségének, történetiségének
élményszerű, de tudásalapú megismertetése a cél, ill. adott esetben
összefüggések felfedezése a tananyag és a kiállított tárgyak között.
A múzeumpedagógia hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend.
Ezt jelzi az illetékes minisztérium által 2003-ban elindított Múzeumok
Mindenkinek Program (TIOP, TAMOP, Alfa-program), valamint az ELTE
PPK-n, a MOME-n, a PPKE-BTK-n folyó múzeumpedagógiai képzések sikerei.
Hosszú távú együttműködések alakultak ki az iskolákkal, ennek köszönhetően
jóval nagyobb hangsúlyt kap a pedagógusok körében is a múzeumi oktatás
hasznosítása. Ennek hatására az Európai Uniós múzeumpedagógiai pályázati
anyagokban egyre többször fordul elő követelményként a múzeumpedagógiai
tevékenység kompetenciaalapú indokoltsága, a tevékenység céljának, a
fejleszteni kívánt készségeknek a leírása (TAMOP pályázatok). A
kompetenciaalapú múzeumpedagógiai foglalkozás leírása először ezekben a
pályázatokban került be a múzeumügybe. Véleményem és saját tapasztalataim
szerint a múzeumpedagógusok számára meglehetősen nehéz helyzetet teremtett
a múzeumi tevékenység kompetencia elvű alkalmazása, hiszen a múzeumi
tevékenység és az iskolai oktatás különböző alapokon nyugszik, így nem
meglepő módon a múzeumpedagógiai foglalkozások kidolgozásában,
lebonyolításában eddig a kompetencia nem játszott meghatározó szerepet .
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a múzeumi programokba nem építhető
be a kompetencia fejlesztése, hanem sokkal inkább azt mutatja, hogy eddig ez
nem került előtérbe.

Múzeumi tanulás és az iskolai oktatás jellege közötti különbségek
A múzeumi és az iskolai tevékenység közötti különbség ismertetését a
gyakorlatra korlátozom, és a jól ismert jogi és adminisztratív háttértől eltekintek.
A múzeumi oktatás egyik nagy előnye az iskolaival szemben, hogy a frontális
tanulás helyett dialogikus jelleget, a tárgyakkal történő tevékenységnek az
önálló vagy párban folyó tanulását, ill. a csoportmunkát helyezi előtérbe.
Továbbá, a múzeumpedagógia módszertani alapját képző tárgyakkal, a
tárgyakon keresztül történő tanulást – mely a formális tanulástól eltérő
készségeket és képességeket szólít meg – és a múzeumi környezet
jellegzetességeit, az aktív tanulást teszi lehetővé. Az aktív tanulás olyan tudás,
amit mi hozunk létre. Ahogy Koltai Zsuzsa írja: „Régóta kimutatott tény, hogy
az olyan tanulási folyamat, amely során a tanuló valamiféle aktivitást fejt ki,
hatékonyságában messze felülmúlja a pusztán verbális közlésen alapuló tanításitanulási formát. Aktivitás alatt nem csupán a motoros aktivitást értjük, hanem a
múzeumi programban részt vevők bármilyen módon vagy eszközzel való
aktivizálását, legyen az jól irányított kérdések feltétele vagy kognitív úton
megvalósuló aktivitás.” (Koltai, 2011: 51) A különféle múzeumpedagógiai
módszerek, eszközök, technikák sokféle lehetőséget kínálnak a múzeumi
aktivitás megteremtésére.
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Thelma von Freymann a múzeumi és iskolai tanulás közötti különbséget
boncolgató átfogó tanulmányában a különböző jellegi és feladatköri
különbségeket elemzi (Freymann, 2004). A jelen tanulmány szempontjából a
következőket emelném ki:
1. Az iskolában minden a minisztérium által előírt tanmenet, oktatási és
nevelési feladatkör szerint történik (lásd kompetencia). Amit tanulnak, annak
van előzménye és folytatása. Az iskolában a tanterv szerint kell oktatni, és nem
műtárgyak szerint. Az iskolában a pedagógus előre kidolgozott óraterv alapján
tanít, amely didaktikai módszereket és szervezési módokat is tartalmaz, amely
az egyes osztályok képességeit is figyelembe veszi. A múzeum anyaga, eszköze
időben korlátozott (időszaki kiállítások), pedagógiailag ritkán kidolgozottak a
kiállítások, erre vonatkozó irányelvvel nem rendelkeznek. Fő feladatuk inkább
az őrzés, gyűjtés, kutatás, közvetítés, semmint a nevelés.
2. A múzeumban a tanmenetre vonatkozóan nincsenek szabályok. A
múzeumpedagógus számára nincs előírva az, amit követnie kell, csak a
múzeumi szakemberekkel kell egyeztetnie. A kötetlenség előnye az, hogy
különböző módszereket képes használni, hátránya, hogy a tanmenet hiánya miatt
széles a kapcsolódási felület, ezért nehéz meghatározni azt, hogy mihez kössük a
műalkotásokat.
3. A múzeumi óra és a tantermi tanóra ideje között is különbségek vannak. A
tantermi tanóra 45 perces a múzeumi óra 1,5-2 órás.
Ezt még a továbbiakkal egészíti ki Miotto 2003-as kutatása, miszerint a
múzeumban egyszerre többféle tantárggyal foglalkoznak, a gyakorlati
tapasztalat hangsúlyosabb, sok váratlan esemény történhet, közösségközpontú
(kooperatív tanulás), az időpontot a tanuló választja ki. (Vásárhelyi-Sinkó, 2003)
Összegzésképpen megállapítható, hogy bizonyos szinten a múzeumpedagógus
nehezebb helyzetben van, mint az iskolai tanár, mert úgy kell tudást átadnia,
hogy nem ismeri a diákok képességeit, készségeit, attitűdjét. Ugyanakkor sokkal
nagyobb szabadsága is van, hiszen a közvetítés formájának, módjának,
jellegének kiválasztásában önállóságot kap. Az összehasonlításból kitűnik, hogy
a múzeumpedagógiai koncepció merőben eltér az iskolai oktatástól, más
alapokon nyugszik, így bizonyos szinten nehéz összeegyeztetni az iskolai
oktatással.

Témára vonatkozó kutatási eredmények
Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézete és az akkori Oktatási és Kulturális
Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya 2007/2008-as tanévben kérdőíves
módszerrel felmértek az iskolák múzeumhasználatát,. 118 kérdőívből 48 volt
értékelhető és a tanulók összlétszáma 18163 fő volt (Bárd, 2009).
A kutatás célja az volt, hogy átfogó képet kapjunk a hazai általános és
középiskolák múzeumhasználatáról. „Fel kívántuk tárni, mennyire ismerik a
pedagógusok a múzeumpedagógiai kínálatot, mennyire vannak vele
megelégedve, beépítik-e, és ha igen, hogyan, az iskolai tevékenységbe a
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múzeumlátogatást, illetve mit hiányolnak a múzeumok kínálatából, ami a
közoktatási dokumentumok és gyakorlat alapján használható vagy szükséges
lenne.” (Bárd, 2009: 40)
Külön kérdés vonatkozott a kompetencia-alapú oktatás elveinek és
gyakorlatának a múzeumi hasznosíthatóságára.
A kutatás során vizsgálták, hogy a kompetencia alapú oktatásról szóló
hivatalos dokumentumokban, szakmai anyagokban jelen van-e, és ha
igen, hogyan a múzeum mint tanulási helyszín, vagy a múzeumi
ismeretátadás. Fel kívántuk mérni a pedagógusok véleményét a
múzeum alkalmazásával, a múzeumi tevékenységek hasznosságával
kapcsolatban a kiemelt kompetenciaterületek fejlesztésénél. Végül
igyekeztünk rámutatni a kompetencia alapú fejlesztések keretében a
múzeumlátogatás előtt nyíló lehetőségekre, javaslatot tenni a
múzeumok felé ezek fejlesztésére. (Bárd, 2009:171)
A kutatásból kiderült, hogy a válaszadók 32%-a nagyon hasznosnak, 39%-a
hasznosnak tartotta a múzeumlátogatást a kompetenciafejlesztés szempontjából.
A szakemberek ezt pozitív visszajelzésként értékelték és arra a következtetésre
jutottak, hogy az eredmény azt jelzi, hogy a pedagógusok körében a múzeumok
kompetenciafejlesztési hasznosítása eddig nem került előtérbe. Bárd Edit
szavaival: „nem kifejezetten ebből a célból szervezték a múzeumlátogatásokat,
nem gondolkodtak el a kompetenciafejlesztés múzeumi lehetőségein” (Bárd,
2009: 178).

1. ábra: Múzeumlátogatás megoszlása célok szerint (Forrás: Bárd, 2009: 45)

Múzeumpedagógusként végzett munkám is (a szerző 4 évig dolgozott az
Iparművészeti Múzeumban) ebben erősített meg, hiszen a legtöbb esetben a
pedagógusok a múzeumba májusban és júniusban csak osztálykirándulás
céljából hozták a gyerekeket. A pedagógusokkal folytatott személyes
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beszélgetéseim – ezekkel természetesen nem szeretnék általánosítani – arra
mutattak rá, hogy ennek oka sokrétű lehet: egyrészt adminisztrációs, szervezési,
anyagi másrészt nem ismerik a múzeumi programokat és a különböző tanulási
lehetőségeket.
További kérdések irányultak a fenti gondolatmenet megerősítésére,
melyből kiderült, hogy a múzeumpedagógusok segítségét a
válaszadók magas arányban (54%) vennék igénybe a
kompetenciafejlesztést célzó múzeumpedagógiai foglalkozások terén.
Ez alapján a kutatók feltételezett megállapítása beigazolódott,
miszerint „pedagógusok eszerint felismerték, hogy ezen a területen is
alkalmazhatók a múzeumok, de a lehetőségek megmutatásában,
felkínálásában a múzeumi munkatársakra vár a feladat. (Bárd, 2009:
178)
A kutatás eredményéből kiderült, hogy a kompetencia-alapú oktatás hivatalos
dokumentumaiban a múzeumok jelenléte csekély, azonban a pedagógusok
nyitottak a múzeumi ismeretszerzés és készségfejlesztés lehetőségeinek
alkalmazására. A kutatók javaslatot tettek a múzeumpedagógiai programkínálat
kompetenciaelvű átgondolására, és mindezek hatékonyabb kommunikációjára,
ill. az együttműködési csatorna megtalálására.

Gyakorlati példák
fejlesztésére

a

múzeumpedagógiában

a

kompetencia

Ebben a részben arra vállalkozom, hogy az Iparművészeti Múzeumban
végzett munkám, ill. osztrák és brit múzeumi területen szerzett tapasztalataim
alapján, konkrét tevékenységeken, programokon, projekteken keresztül
szemléltessem a kulcskompetenciák hatékony működését múzeumi
környezetben.
A Nemzeti alaptanterv (továbbiakban NAT) kiadásáról, bevezetéséről szóló
243/2003 Kormányrendelet szerint a pedagógiai munka kiemelt feladatai a
kulcskompetenciákra épülnek. Az új 2012-es Kormányrendeletben is a
kulcskompetenciák hangsúlyos szerepet töltenek be. A 2012-es NAT alapján a
kompetencia bizonyos készségek, ismeretek, adottságok és attitűdök
együttélésére utal, és a tanulásra való képességeinket is magába foglalja. Ezek
birtokában az unió polgárai egyrészt hamar és hatékonyan alkalmazkodhatnak a
gyorsan változó modern világhoz, másrészt a változások irányát és tartalmát
cselekvően befolyásolhatják.
Minden ezzel foglalkozó szerzőnél alapvető célként jelenik meg az igény,
hogy a tanuló rendelkezzen az élet sikeres működtetéséhez szükséges tudás
elsajátításához nélkülözhetetlen készségekkel, megfelelő motivációval. Ennek
nyomán a pedagógus fő feladata nem az ismeretek átadása lesz, hanem hogy
segítse a tanulási készségek és technikák elsajátítását, alkalmazását és
lehetőséget teremtsen a tanult készségek gyakorlására, az elsajátított tudás
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alkalmazására, ezáltal alkalmassá tegye a tanulót a folyamatosan változó világ
önálló megismerésére, az egész életen át tartó tanulásra. Az iskolai oktatás
alapvető célja tehát a kulcskompetenciák fejlesztése, a „tanulás tanítása”.
A következő kulcskompetenciák olvashatók a 2012-es NAT-ban (NAT,
2012):
1. anyanyelvi kommunikáció,
2. idegen nyelvi kommunikáció,
3. matematikai kompetencia,
4. természettudományos és technikai kompetencia,
5. digitális kompetencia,
6. szociális és állampolgári kompetencia,
7. kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia,
8. esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség,
9. a hatékony önálló tanulás.
A múzeumok részéről a kulcskompetenciákhoz való kapcsolódás megoldható
lenne.

Anyanyelvi kommunikáció
A NAT alapján az anyanyelvi kommunikáció így értelmezhető:
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak,
gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését
szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése,
szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a
társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és
képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős
tevékenységekben. (NAT, 2012:17)
A múzeumban, a tárgyakkal való foglalkozás közben a kérdések meghatározó
szerepet töltenek be, hiszen a jól felépített múzeumpedagógiai foglalkozás
dialogikus tárlatvezetésre épül. A jó múzeumi tárlatvezetés vagy foglalkozás
során a kiállítási tárgyakról szerzett közvetlen információkat használva,
fokozatosan építkezve jutunk el a magasabb szintű gondolatokig, felismerésekig.
A tárgytól eltávolodva fokozatosan érkezünk el a személyes érzelmekig. Erre
igen jó módszer az, ha a kérdéseket jól megválogatva, az „intellektuális
hierarchián” felfelé haladva vezetjük a gyerekeket az egyszerű megfigyeléstől a
következtetésekig, sőt személyes véleményük formálásáig.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy először csak közeledünk a műalkotáshoz,
megnézzük, megfigyeljük különböző múzeumi játékokkal, majd beszélgetést
kezdeményezünk irányított kérdésekkel; a környezetéről, kiállított térről, a
megközelíthetőségéről, körbejárhatóságáról, fényviszonyokról. Ezt követően
kapcsolatot keresünk a még idegen alkotással, próbáljuk azt megismerni. Alfred
Lichtwark, a hamburgi Kunsthalle 1886-ban kinevezett igazgatója - a múzeumi
művészetközvetítés német irányzatának megalapozója - ezt a gondolatot viszi
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tovább, saját szavaival: „először a képet hagyjuk beszélni, utána a diáktól
kérdezünk és utoljára beszél a tanár.” (Lichtwark, 1902: 125). Elméletében a
műtárgyakról folytatott beszélgetés meghatározó szerepet játszik. Ez a
munkaforma merőben eltér az iskolai frontális, monologikus, előadás jellegű
oktatástól, egyben sok lehetőséget is magában rejt.
További lehetőséget kínálnak szóbeli és írásbeli kreatív nyelvhasználat
fejlesztésére a felsorolt múzeumi játékok:
o Állókép (1.kép)
Célja:
A tárgy leírása, megismerése, kérdésfeltevés. Fokozza a diákok
érdeklődését és kíváncsiságát a téma iránt. Kommunikációs készség
fejlesztése és gyakoroltatja a csoportmunkát.
Korosztály: 5-12. osztály
Eszközök: Szervezeti keret: csoportos munka
Időigény: 20-25 perc
Alkalmazása:
A diákok kis csoportokban dolgoznak; az állókép olyan, mint egy fénykép:
tevékenységet ragad meg, de néma és mozdulatlan. A játékosok
elhelyezkedésükkel, testtartássukkal és arckifejezésükkel jelenítenek meg
egy eseményt vagy eszményt. A képmásnak jelentőségteljesnek kell lennie:
egy döntő vagy megrendítő pillanatot, eseményt kell ábrázolnia (le lehet
fedni az egészet egy lepedővel is). Az állóképtől lehet kérdezni, de csak
olyan kérdéseket, amelyekre igen vagy nem a válasz: odamegyünk egy
„figurához”, ráteszünk a kezünket a vállára és megkérdezzük, hogy fáradte, szeret-e utazni, szereti-e a művészetet stb.
Tippek:
Ehhez a tevékenységhez olyan alkotást érdemes választani, ahol az alakok
gesztusai, mimikája, testtartásuk jól megragadható, könnyen szerepükbe
lehet helyezkedni.
o Szövegbuborék (2. kép)
Célja:
A tárgy tartalmának a felfedése, kreativitás fejlesztése, beleérző képesség
ösztönzése. Írásbeli és szóbeli készség fejlesztése.
Korosztály: 5-12. osztály
Eszközök: papírok, ceruza, olló
Szervezeti keret: Páros munka vagy csoportmunka
Időigény: 15 perc
Alkalmazása:
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Egy
figurális
kép
alakjaihoz
készítünk
papírból
kivágott
szövegbuborékokat és a diákoknak kell beleírniuk a buborékba az elképzelt
dialógus szövegét.
Tippek:
Az ismeretszerzés során olyan műalkotásokat érdemes választanunk, ahol
az ábrázolás segíti a dialógus megírását. Először felolvashatjuk a
háttéranyagot is, és csak utána kérjük megírni a szövegbuborékot.

Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáció a NAT-ban az anyanyelvivel egyeztethető
össze, ennek nyomán az idegen nyelv szóbeli és az írásbeli kifejezést értik.
Ma már nemcsak külföldi múzeumokban, hanem számos magyar múzeumban
(Ludwig Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria) tartanak idegen nyelvű
múzeumpedagógiai foglalkozást diákcsoportok számára, ahol az érdekesebb,
kreatívabb, műalkotásokon keresztül történő nyelvtanulást részesítik előnyben.
A múzeum adottsága és a múzeumi közvetítés jellegzetességéből fakadóan a
múzeumpedagógiai foglalkozás kiválóan alkalmazható a korszerű nyelvtudás
átadására; a kérdésekre épülő tárlatvezetéssel és a múzeumi játékkal
kreatívabbá, élményszerűbbé tehető a nyelvtanulás. A múzeumi foglalkozáson
használt történetmeséléssel vagy Ki vagyok én? játékkal hathatós eredményt
érhetünk a nyelvtanulás területén.
o Ki vagyok én?
Célja:
Játékosan visszakérdezni a megszerzett információkat, az új fogalmak
gyakorlása. Megfelelő kérdés feltevése, ami döntő eleme az önálló
tanulásnak.
Korosztály: 5.-8 osztály
Eszközök: matricapapír, tollak,
Szervezeti keret: páros munka
Időigény: 20 perc
Alkalmazása:
Minden gyerek hátára ragasztunk egy fogalmat és ki kell találni a barkóba
szabályaihoz hasonlóan, hogy mi van a hátán.
Tippek:
Az egyik legkedveltebb játékforma, melyet új fogalmak rögzítésére is
használhatjuk.
A múzeumban jól hasznosítható projektmódszer keretein belül is elképzelhető
a nyelvtanulás. Tételezzük fel, hogy egy diákcsoport a múzeumi frontszemélyzet
szerepével helyet cserél, ennek nyomán egy, vagy több napra a diákok
információsként, teremőrként, tárlatvezetőként is kipróbálhatják magukat. Így
nemcsak a múzeumi munka rejtelmeibe nyernek betekintést, hanem a külföldi
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látogatókkal élőben gyakorolhatják az idegen nyelvet. Véleményem szerint
ennél ideálisabb, több eredménnyel kecsegtető nyelvtanulási mód kevés létezik.

Matematikai kompetencia
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás
fejlesztésének és alkalmazásának, az elvonatkoztatásnak és a logikus
következtetésnek a képessége. Az arra való készséget is jelenti, hogy a
mindennapi problémák megoldása során matematikai ismereteket és
módszereket alkalmazzunk. (NAT, 2012: 18)
A
matematikai
gondolkodás
nemcsak
műszaki,
technikai,
természettudományi,
múzeumokban
fejleszthető,
hanem
művészeti
gyűjteményekben is. Hadd hivatkozzam egy személyes példára! Az
Iparművészeti Múzeum 2008-ban nyílt „Beatrix hozománya- Az itáliai
majolikaművészet és Mátyás király udvara” című időszaki kiállításhoz
kapcsolódóan a múzeum történetében először hirdettek meg művészeti
gyűjteményhez matematikai vonatkozású foglalkozást. A kidolgozott program
tárgycsoportja az úgynevezett „Leonardo-csempék” voltak, a foglalkozásnak
„Tér-játék: a perspektíva és az axonometria rejtelmei” volt a címe. A Leonardotervek alapján készült padlócsempéken és késő reneszánsz bútorok sík
felületének díszítményein keresztül vizsgáltuk meg a térbeliség illúziójának
vívmányát, a perspektívát. A tevékenység célja a térlátás elsajátítása volt a
matematika terültén maradva és az ábrázoló geometria módszereinek
megvizsgálása a reneszánsz művészetben.
A programmal sikerült széles körben felkelteni az érdeklődést a matematika
iránt a művészet területén mozogva mind a pedagógusok, mind a diákok
körében.

Természettudományos és technikai kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent
arra, hogy megfelelő ismeretek és módszerek felhasználásával leírjuk
és magyarázzuk a természet jelenségeit és folyamatait, bizonyos
feltételek mellett előre jelezve azok várható kimenetelét is. A technikai
kompetencia ennek a tudásnak az alkotó alkalmazása az emberi
vágyak és szükségletek kielégítése érdekében. A természettudományos
és technikai kompetencia magában foglalja a fenntarthatóság, azaz a
természettel hosszú távon is összhangban álló társadalom feltételeinek
ismeretét, és az annak formálásáért viselt egyéni és közösségi
felelősség elfogadását. (NAT,2012:19)
Ez a terület elsősorban természettudományi és műszaki múzeumokban
fejleszthető a leghatásosabban. A természettudományos múzeumi nevelés
legjelesebb hazai képviselője, Vásárhelyi Tamás. Tollából számos könyv,
tanulmány születetett, melyben jól hasznosítható javaslatokat tesz a
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természettudományi múzeumban használt különböző módszerekre, technikákra,
eszközökre. Talán ezek közül is a legszemléletesebb a felfedezéses tanulásban
rejlő lehetőségek és azok közül is a „hátizsákos módszer”- amikor egy
hátiszákba helyezzük a feladatlapokat, különböző kutatási eszközöket, mellyel
felfedezhető önállóan a kiállítás -, ami már hazánkban is nagy népszerűségnek
örvend.

Digitális kompetencia
A NAT meghatározásában:
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom
technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban:
IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a
szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul:
információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása,
bemutatása és cseréje; továbbá kommunikációs együttműködés az
interneten keresztül.
Magában foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média
útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) - a szabadidő,
az információmegosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a
kutatás terén. (NAT,2012:19-20)
Elsősorban külföldi múzeumokban találunk szemléletes példákat az
elektronikus eszközök múzeumi környezetben történő hasznosítására. Ennek
nyomán gyakori, hogy tablet-et, iPad-ot okostelefonokat, ledes kesztyűt,
érintőképernyős padlót, online játékokat használnak múzeumpedagógiai
foglalkozáson, ill. vannak olyan szakkörök is, amelyek kifejezetten a digitális
eszközök megfelelő használatára irányulnak. Hadd álljon itt egy idevágó példa a
bécsi Albertinából! A gimnazistákat megszólító kortárs művészeti szakkör
keretében a diákok digitális eszközökkel dolgozták fel a gyűjteményt, így
például videokamerával készítette reklámfilmet vagy animációs filmet
különböző kortárs műalkotásokhoz.
Ne feledkezzünk meg a hazai példákról sem, így a Petőfi Irodalmi Múzeum
Hajnali háztetűk című regény okostelefonnal bejárható Sétálja le Ottlikot! című
irodalmi sétájáról.
A különböző digitális technikák használata egyre jelentősebb a
múzeumpedagógia terültén, egyre nagyobb erőt fektetnek abba, hogy a digitális
eszközöket fejlesszék és idővel a papíralapú anyagok- a feladatlapok,
kiadványok - helyét átvegye a digitális technika.

Szociális és állampolgári kompetencia
A NAT szerint:
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E kompetencia alapja az a képesség, hogy különféle területeken
hatékonyan tudjunk kommunikálni, figyelembe vesszük és megértjük
a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereinkben bizalmat keltünk,
és empátiával fordul feléjük. (NAT, 2012:21)
A szociális kompetencia fejlesztése a múzeumi társasjáték keretében
megvalósuló csoportmunka során jól beilleszthető a múzeumpedagógiai
tevékenységbe.
o Társasjáték
Célja:
Információgyűjtés, információválogatás, gyorsolvasás. Szociális készség
fejlesztése. Önálló mozgás a kiállítótérben. A diákok élményszerűen
kerülnek közelebb a tárgyakhoz, játszva tanulnak.
Korosztály: 5-8. osztály
Időigény: 30-45perc
Eszközök: habkarton, szürkelemez, festék, fotók, pauszpapír, dobókocka
Szervezeti keret: csoportban, vagy párban
Alkalmazása:
A mezőket a tárgyak mellé helyezzük, az egyik oldalon a tárgy neve vagy
fotója, a másik oldalukon a feladat található, az nyer, aki hamarabb célba
ér.
Tippek:
Azon iskolás csoportoknál érdemes használni, akiket már ismerünk, azaz
akikről tudjuk, hogy megfelelően fognak viselkedni a múzeumi
környezetben

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint tervezés, szervezés,
irányítás, vezetés, feladatok megosztása, az elemzés, a kommunikáció,
a jó ítélőképesség, a tapasztalatok értékelése, a kockázatfelmérés és vállalás, a munkavégzés egyénileg és csapatban, valamint az etikus
magatartás. (NAT,2012:21)
A múzeumi kereteken belül megvalósítható tervezésre, szervezésre,
irányításra álljon itt egy szemléletes német példa! A 2004 óta működő Kinder
zum Olymp! névre hallgató német projekt lebonyolítója a Deutsche Bank
Stiftung és a Kuturstiftung der Länder.
A színvonalas, példaértékű weboldalon keresztül részletes tájékoztatást
kapunk minden projekt tartalmáról, koncepciójáról, részvevőiről, nehézségekről,
visszajelezésekről. A projekt célja a gyerekek és a kultúra közötti
kapcsolatteremtés elősegítése volt.
A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia alkalmazására
kiválasztott projektben a Museum für Moderne Kunst Frankfurt (továbbiakban
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MMK) munkatársai és a német Carl-von-Weinberg-Schule iskola 19 művészeti
tagozatos, 12. osztályos diákjai vettek részt.
A koncepció értelmében a diákok szabad kezet kaptak egy kiállítás
megrendezésére az MMK gyűjteményéből, így kurátorok szerepébe bújhattak. A
feladataik a következők voltak: kitalálják a kiállítás témáját, műalkotások
kiválasztása, kiállítás kivitelezése, rendezés, a falszövegek megírása,
nyilatkozatok a médiának, újságcikket írni a kiállításról, megnyitás és
tárlatvezetés. A munkájukat segítették az MMK kurátorai, sajtóosztályuk
munkatársai és természetesen múzeumpedagógusok is. A programon keresztül a
diákok nemcsak a műalkotásokat ismerték meg, hanem a múzeum működésébe
is beleláthattak, így szorosabb együttműködés alakulhat ki a múzeum és az
iskola között. A diákok eredeti műalkotásokkal foglalkozhattak, fejlődött az
kritikai megnyilvánulásuk, közelebb kerültek a kortárs művészethez. Továbbá a
diákok megtanulták azt is, hogy milyen nagy felelősséget kell vállalni a
múzeumnak a kiállításért. A falszövegek megírásával egy új perspektívából
nézték a műveket. A projekt elérte a célját; erre utalnak a diákok benyomásai:
„Nem gondoltam volna, hogy ilyen boldoggá tesz ez a projekt.” „Szuper, hogy a
múzeum ilyen szinten megbízik bennünk.”
Hazai múzeumi környezetben a diákok ilyen jellegű bevonása követendő
példa lehetne, ezzel nemcsak a műhelytitkokba nyernének betekintést, hanem
közvetlenül találkozhatnának a múzeum munkatársaival és a műalkotásokkal is,
illetve önállóan, szabadon dolgozhatnának.

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség
Utolsó előtti kompetenciaként szerepel a NAT-ban az esztétikai
kifejezőkészség, mely múzeumi környezetbe történő alkalmazása egyértelmű.
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában
foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és
érzések kreatív kifejezésének elismerését, befogadását mind a
hagyományos művészetek nyelvein, mind a média segítségével,
különösen az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a
bábjátékban, a vizuális művészetekben, a tárgyak, épületek, terek
kultúrájában, a modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó és a
mozgókép segítségével. Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi
önkifejezés, a művészi érzék, a műalkotások és előadások értelmezése
és elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a
kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és
kiaknázása s ezáltal az általános életminőség javítása.(NAT, 2012:2122)
A korábban felsorolt múzeumpedagógiai tevékenységek bármelyike
szerepelhetne ebben az egységben. Számos hasznos, követendő példát tudunk
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ide sorolni a különböző alkotótevékenységektől kezdve a táncos, zenés,
vetélkedős, drámás foglalkozásokon át egészen a digitális technikákig.

A hatékony önálló tanulás
A NAT így definiálja ezt a kompetenciát:
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan
tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt,
ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is.
Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez
egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt
útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló
tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és
élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában
alkalmazza, tanulási és képzési folyamataiban, otthon, valamint a
munkában, egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia
elengedhetetlen eleme. (NAT, 2012: 22)
A múzeumok számtalan lehetőséggel rendelkezhetnek az önálló tanulás
megvalósítására. A diákok körében talán a legnépszerűbb az interaktív eszközök
használata, mellyel a tanuló önállóan fedezi fel a kiállítást. Az interaktív
eszközök alatt értjük mindazokat az eszköztípusokat, melyekhez
hozzányúlhatunk, kipróbálhatjuk, ezért maradandóbb élményt nyújtanak és
segítségükkel magunk fedezhetjük fel a kiállítást. A szakirodalom szerint az
interaktív eszközökkel két féle célt érhetünk el: hosszabb ideig tartja a
látogatókat a kiállításon, így az maradandóbb élményt nyújt, másrészt a tanuló
maga fedezi fel a kiállítást, a kiállítási eszközök segítik a tanulás folyamatát.
(Topor-Széplaki, 2011)
A londoni Victoria and Albert Museum állandó kiállításába beépített
interaktív eszközökkel (3. kép) – anyagtapogatókkal, felpróbálható ruhákkal,
kiegészítőkkel, hanganyagokkal, lapozgatható kérdezz-felelek kártyákkal ösztönzik az önálló ismeretszerzést. További jó példa a londoni Tate Modern
állandó kiállításához tartozó kubista „játszótér”- kubista csúszdával,
geometrikus anyagtapogatós idomokkal - tartozéka a digitális képernyő (4. kép),
amely egyénileg, de versenyszerűen kérdezi vissza a kiállított képekhez
kapcsolódó ismereteket.
Ezen eszközök használata azért is fontos, mert lépést kell tartanunk a
technológiai fejlődéssel, ill. a fiatalok igényeivel. Ezek természetesen nem
helyettesíthetik a kiállított tárgyakat, hanem az azok által közvetített ismeretekre
építenek, illetve az egész kiállítás minél teljesebb befogadásában segítenek.
A nem-elektronikus eszközök közül az egyik legkedveltebb múzeumi
tevékenység a motívumkeresős játék:
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o Motívumkeresős játék
Célja:
Vizuális kultúra fejlesztése, figyelem a tárgyak részleteire.
Korosztály: 3-12. osztály
Időigény: 5-10 perc
Eszközök: fotók, szürkelemez vagy habkarton, ragasztó
Szervezeti keret: egyéni munka vagy páros munka
Konkrét példa:
A kiválasztott tárgyakról levesszük a motívumokat és meg kell keresniük a
diákoknak a kiállítótérben a tárgyakat.
Tippek:
Olyan tárgynál használjuk, amely jellegzetes részletekkel bír. Szinte
minden típusú múzeumi órán lehet használni; az egyik legkedveltebb játék
a diákok körében.

Összegzés
Összegzésképpen megállapítható, hogy a múzeumpedagógiai tevékenység
sajátosságai - a tárgyakra épülő tanítás, a dialogikus tárlatvezetés, a
projektmódszer, interaktív eszközök és különböző típusú múzeumi játékok
használata - lehetővé teszik a kilenc kulcskompetencia múzeumi hasznosítását.
A fentiekben bemutatott múzeumi gyakorlatban használt példák jól szemléltetik
a kompetencia megjelenését a múzeumpedagógiai tevékenységek során. Új
jelenségként mutatkozik mind a múzeumi, mind a pedagógiai területen a
múzeumok ilyen irányú alkalmazása, ezért érdemes nagyobb figyelmet szentelni
ennek lehetőségnek. A pedagógusok ideális terepet találhatnak a kompetencia
fejlesztésére a múzeumpedagógiai tevékenység során, és számos esetben a
múzeumi tanulási folyamat jobban, hatásosabban alkalmazható a kompetencia
fejlesztésre.
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Melléklet

1. kép: Állókép

2. kép: Szövegbuborék
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3. kép: Interaktív eszközök

4. kép: Digitális játékok
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A GYERMEKOTTHONBAN NEVELKEDŐ KÜLÖNLEGES
SZÜKSÉGLETŰ GYEREKEK ÖNÁLLÓSÁGÁNAK,
TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁNAK ESÉLYNÖVELÉSE
INTERJÚ JUSTIN ANDREÁVAL
GOLUBEVA IRINA
Justin Andrea – Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Bakonyoszlop,
justin.andrea@bnevi.sulinet.hu
Golubeva Irina – Pannon Egyetem, Veszprém, golubeva@almos.vein.hu
Justin Andrea a bakonyoszlopi Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola
igazgatója szükségesnek tartja a formális tanulás megújulását, és külön figyelmet fordít
az informális tanulás lehetőségeinek kiaknázására a gyermekotthonban nevelkedő tanulók
mindennapi tevékenységéiben. Fontosnak tartja, hogy az állami gondozásban nevelkedő
gyermekek és fiatalok társadalmi integrációs esélyei növekedjenek.

 Hogyan jött létre a bakonyoszlopi gyermekotthon?
A bakonyoszlopi gyermekotthon egyike a korábban Budapest Főváros
Önkormányzata által fenntartott, értelmileg és tanulásukban akadályozott
gyermekeket oktató belső iskolával rendelkező, kettős feladatot (közoktatás és
gyermekvédelmi szakellátás) ellátó intézményeknek. A 70 éve működő vidéki
létesítmény a háború alatt és a háborút követő években árva gyermekek
nevelőhelye, otthona volt. Mivel fővárosi illetékességű, abban az időben a belső
iskolában oktató pedagógusok fővárosban élő, korábban ott dolgozó kiváló
nyugdíjas pedagógusok voltak, akik szolgálati lakásban élve egy-két évre
eljöttek vidékre tanítani. Munkájuk eredménye, hogy az akkori árva gyerekek
közül sokan tanult, magasan képzett felnőttekké váltak.

 Visszajárnak-e látogatóként a volt diákok az otthonba?
Igen, többen jönnek a mi kis falunkba, az egykori gyermekkorukat keresvén.
Néhányukkal találkoztam, beszélgettem, jól emlékeznek tanítóikra,
megbecsüléssel és hálával gondolnak rájuk. Arról számoltak be, hogy
szeretettel, türelemmel oktatták és nevelték őket. Jó alapokkal látta el őket a
belső iskola. Megtanultak tanulni és jó eredménnyel végezték a tanulmányaikat.
 Sokat változott az évek során az intézmény és az általa ellátott

feladat?

Mint említettem, a bakonyoszlopi intézmény fővárosi illetékességű, ennek
értelmében gyermekközösségét, gyermekvédelmi ellátásukat, és annak
szükségességét a főváros szociális állapota határozta, határozza meg. Az 50-es,
60-as években Budapesten az oktatásügy gondjait fokozta a főváros
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népességének növekedése. A későbbiekben a közoktatásra újabb feladatot
zúdított a vidéki lakosság nagyarányú bevándorlása. A hatvanas évek első
felében sajnálatosan megszaporodtak az úgynevezett gyermekvédelmi esetek;
csaknem megkétszereződött az állami gondozásba vett kiskorúak száma. A
gyermekek veszélyeztetettségét szociális, egészségügyi okok, a szülők
erkölcstelen életmódja, felügyelethiány és egyéb nevelési ártalom idézte elő2
éppen úgy, mint ma.
A bakonyoszlopi intézmény a 60-as évek közepétől – a más fővárosi
fenntartású vidéki intézményekhez hasonlóan – lehetőséget nyújtott a súlyos
beilleszkedési nehézségekkel küzdő, renitens vagy kriminalizálódó gyermekeket
„eltüntetésére” a fővárosból, szegregált oktatására, nevelésére.

 Napjainkban leginkább mely vidékről kerülnek az otthonba a
gyerekek?
A legtöbb gyermek manapság is a fővárosból kerül hozzánk. Ma azért esik
ránk a választás, hogy a vidéki életkörülmények esélyt nyújtsanak a
gyermekvédelmi szakellátásba kerülő gyermekeknek, hogy a társadalomba való
könnyebb integrálódásra, az ártó környezetből való kikerülésre, a felgyorsult,
számára zaklató város túlzott ingereinek kiiktatására.

 A későbbi sikeres integrálódáshoz
szegregációra van szükség?

valóban

ilyen

mértékű

Pontosan. Mondhatjuk úgy is: „a szegregáció integrál”.
Ebben a kis bakonyi faluban nekünk az az elsődleges feladatunk, hogy a
gyermekeket
„hazagondozzuk”
családjukba,
segítsük
társadalmi
beilleszkedésüket, növeljük önállóságukat. Legnagyobb kihívásunk azonban a
nevelésbe vett gyermekek iskolai eredményeinek javítása.
A gyermekotthonokban működő, a külvilágtól elzárt belső iskolák lassan
elfogynak. Mára ezekből a belső iskolákból csak a legszükségesebbek maradtak
fenn, pedig létezésük igen hasznos, mert „szegregáltan integrálnak”.
Az ilyen belső kis iskola kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a gyermek
mindenekelőtt megnyugodjon és megtalálja lelki békéjét.

 Ezt milyen módon tudják elérni?
A vidéki környezetnek gyógyító hatása van. Érkezésüket után néhány hét,
egy-két hónap alatt megnyugszanak a gyermekek. Ezt követően választanak
maguknak felnőttet, akihez szeretnének kötődni, aki biztonságot jelenthet
számukra. Mi erre a szimpátiára építünk.
A gyermekotthonban élő gyermekek és fiatalok önállóságának és társadalmi
integrációjának segítése kiemelt feladatunk, lényegében „a feladatunk”.
Igyekszünk élni a vidéki kastélykert, a földterület adta lehetőségekkel. A
2

Mann, M. (2002) Budapest oktatásügy 1873-2000. Budapest. ÖNKONET Kft.: 178¬-¬187.
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szegregációból, a falusi körülményekből, a kialakult helyzetből előnyt
kovácsolva nagy hangsúlyt fektetünk a háztáji mezőgazdasági munkákra, az
állattartás és zöldségtermesztés ismereteinek átadására.
Lovakat, szamarat, birkákat tartunk, gondozásuk neveltjeink, gondozottjaink
feladata. Kedvelt tevékenység ez számukra, szinte sorban állnak az állatok
gondozásának beosztásakor feladatokért. Minden gyermekotthoni csoportnak,
lakásotthonnak van kialakított zöldséges kertje, a növényeket nyáron gondozzák,
terméseiket élvezettel fogyasztják, készítik el finom étkeknek. Jelenleg kb. 13
millió forint pályázati pénzből építünk egy 200 nm-es fóliasátrat, abban
kertészkedünk, illetve mezőgazdasági gépeket vásárolunk azzal a céllal, hogy az
állatok takarmányát magunk tudjuk megtermelni. Ez a beruházás mind a
formális szakiskolai tanulást, mind az informális tanulást segíti, hiszen optimális
esetben e munkatevékenységek elsajátításának meghatározó színtere a család. A
gyermekotthonban a kerti munkák megtanítása és az állatok gondozása jó
lehetőség a személyes kötödésen alapuló informális tanulásra. Ez nemcsak
stratégia a felnőttkori új élethelyzetekhez való alkalmazkodáshoz (pl.
munkanélkülivé válás majd a munkaerőpiacra történő visszatérés), a túléléshez,
hanem nevelő erővel bíró, önismeretet, szocializációt és integrációt segítő
terápia is.
Ahogy ezt Hortobágyi is hangsúlyozza, „a tapasztalat csak cselekvésből
származhat, a gyerekeknek tehát saját cselekvésükből kell tanulniuk.
Következésképpen tárgyat és célt kell adni a cselekvésnek”3. Szerinte
„elengedhetetlen, hogy a középpontban olyan probléma, illetve feladat álljon,
amelynek megoldása, illetve amelynek teljesítése valóságos eredmény, azaz
pedagógiai haszon mellett van valamilyen nem pedagógiai haszna is”.4

 Mennyire motiváltak a gyerekek?
Nálunk a foglalkozások 6-8-10 fős kis létszámú csoportokban folynak, így
jobban érvényesülhet az egyéni törődés, valószínűbb az elfogadás, beilleszkedés
a közösségbe, hiszen szinte mindannyian intézményi ellátottak. Hangsúlyt kap
az a megértő, segítő nevelés, amely a gyermekvédelmi szakellátás feladata, és
amely területen munkatársaim igen szép eredményeket érnek el. A legnagyobb
kihívásunk a gyermek iskolai eredményeinek javítása. Minden személyes jó
kapcsolat, megértő törődés ellenére gyermekeinket az iskolai tanulmányaik
egyre nehezebben motiválják. Néha még az is nehézségbe ütközik, hogy
benntartsuk a tanulókat a tanteremben.
Fontos, hogy már gyermekkorban kialakuljanak az ún. „motivációs
tendenciák”, és ebben meghatározó szerepe van a családnak. Vagyis a
pedagógus sikeres munkájának alapja és egyben előfeltétele az ösztönző családi
légkör. Ha a gyermeket arra ösztönözték otthon, hogy keressen, kutasson,
Hortobágyi, K. (2002) Projekt kézikönyv. Válogatás a hazai és külföldi projekt-irodalomból.
(ALTERN) Iskolafejlesztési Alapítvány. OKI Iskolafejlesztési Központ, Budapest: 11.
4
uo.
3
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igyekezzék mindent önállóan felismerni, felfedezni, akkor a pedagógus könnyen
fel tudja kelteni a tanulás, a tantárgy iránti érdeklődést.5
Sajnos, a fent említett ösztönzés gyermekeink életéből általában kimaradt. A
gyermekvédelmi szakellátásba kerülés oka gyakran az elhanyagolás, vagy a
rossz példa. Nem jellemzőek az iskolai előmenetelt ösztönző eljárások.

 Általában milyen korban kerülnek önökhöz a gyerekek, és mennyi
időt kell eltölteniük az iskolában?
Az utóbbi években egyre magasabb életkorban (14-16 évesen) kerülnek
hozzánk a gyermekek, a törvényi változás következtében 12 éves kor alatt már
nem. A hozzánk kerülő gyermekek általában több fővárosi iskolát „megjártak”
már, hosszú sora van iskolai kudarcaiknak, iskolai konfliktusaiknak, ha
egyáltalán jártak az iskolába, s nem iskolakerülők voltak.
A gyermekvédelem álláspontja szerint, minél kevesebb időt tölt egy gyermek
vagy utógondozott fiatal a szakellátásban, annál nagyobb az esélye az önálló élet
kialakítására. Viszont, minél később kerül a gyermek az iskolába, minél
rövidebb időt tölt ott, annál kisebb az esély a tanulás iránti érdeklődés
kialakítására.
Ahhoz, hogy a számunkra lehetőséget nyújtó néhány év alatt eredményt
érjünk el és növeljük neveltjeink társadalmi integrációjának esélyét, meg kell
tanulnunk azzal a néhány évvel jól gazdálkodni. Ehhez változásra van szükség.

 Valóban nagy kihívásokkal kell szembenézniük nap mint nap.
Bízunk abban, hogy nem maradnak magukra ebben a nemes
feladatban. Munkájukhoz sok sikert kívánunk!

5

Kozéki B. (1980) A motiválás és a motiváció összefüggéseinek pedagógiai pszichológiai vizsgálata
Akadémiai Kiadó, Budapest: 253-254.
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TEE BELÉPÉSI NYILATKOZAT (EGYÉNI)

ÉN
Név (Hagyományos asszonynevek esetén keresztnév is): .....................................
.................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .....................................................................................
Iskolai végzettség (az intézmény nevét, kart és a szakot is kérjük feltüntetni):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Munkahely (pontos cím és telefonszám, e-mail cím): ...........................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Munkaköre, beosztása: …………………………………………………………...
Lakóhelye (pontos cím és telefonszám, otthoni e-mail elérhetőség):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Nyelvismerete: ........................................................................................................
Tagja-e más tudományos társaságnak? Ha igen, mely(ek)nek?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Milyen formában kíván hozzájárulni a Tanárok Európai Egyesület
munkájához a jövőben? (Pl. rendezvény-szervezés, szakmai rendezvényeken
való részvétel, projektmunka, publikációs tevékenység stb.)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
SZERETNÉK BELÉPNI A TANÁROK EURÓPAI EGYESÜLETÉBE.
AZ ALAPSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT MÓDON AZ
EGYESÜLETI TAGDÍJAT MEGFIZETEM.
Dátum

Aláírás

Tisztelettel kérjük, hogy a nyilatkozatot aláírva levelezési címünkre vagy
elektronikusan (tee.aede.hungary@gmail.com e-mail címre) visszaküldeni
szíveskedjék. A éves tagdíjat (egyéni tagság esetén 5000 Ft) a Zirci
Takarékszövetkezet 73900078-11083119-00000000 számlaszámra lehet átutalni
vagy az egyesület pénztárba lehet befizetni.
Köszönjük a jelentkezését!
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TEE BELÉPÉSI NYILATKOZAT (INTÉZMÉNYI)

Intézmény neve: ……………………………………………………………….
profilja: …………………………………………………………….
címe: ..................irsz. ...........................................................település
..............................................utca .............hsz............em. ...........ajtó
telefonszáma:.....……………………………………………………..
fax száma: ….………………………………………………………..
E-mail címe: ………………………………………………………
Intézmény képviselőjének
neve:....................................................................................................
telefonszáma: …..………………..…………………………………..
mobil száma: ………………………………………………………..
fax száma: …………………………………………………………..
E-mail címe: …………………………………………...……………
Beosztása:…………………………………………………………....
Iskolai végzettsége (az intézmény nevét, kart és a szakot is kérjük
feltüntetni): ………………………………………………………….
Nyelvismerete: ………………………………………...……………
Tagja-e más tudományos vagy szakmai társaságnak? Ha igen, mely(ek)nek?
…………………………………………………………………………………….
Milyen formában kíván hozzájárulni a Tanárok Európai Egyesület munkájához a
jövőben? (Pl. rendezvény-szervezés, szakmai rendezvényeken való részvétel,
projektmunka, publikációs tevékenység stb.) …………………………………….
.................................................................................................................................
SZERETNÉNK BELÉPNI A TANÁROK EURÓPAI EGYESÜLETÉBE.
AZ ALAPSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT MÓDON AZ
EGYESÜLETI TAGDÍJAT MEGFIZETJÜK.
Dátum

PH.

Intézményvezető aláírása

Tisztelettel kérjük, hogy a nyilatkozatot aláírva levelezési címünkre vagy
elektronikusan (tee.aede.hungary@gmail.com e-mail címre) visszaküldeni
szíveskedjék. A éves tagdíjat (intézményi tagság esetén 15000 Ft) a Zirci
Takarékszövetkezet 73900078-11083119-00000000 számlaszámra lehet átutalni
vagy az egyesület pénztárba lehet befizetni.
Köszönjük a jelentkezését!
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