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Előszó helyett
„Ha csak módszereket tanulsz meg, a módszereknek a foglya leszel,
míg ha elveket sajátítasz el, akkor saját magad gondolhatod ki a módszereidet.”
Ralph Waldo Emerson
A kreatív tanításról szóló tréningünk célja nem elsősorban konkrét módszerek átadása, sokkal inkább
egy szemléletmód és tanári hozzáállás kialakítása. Nem csak tanítani akarunk, hanem gondolatokat
ébreszteni, inspirálni, lelkesedést átadni, elkötelezettséget kimunkálni a ránk bízott tanulóink, a ránk
bízott jövő felé. Mert aki tanít, az jövőt épít – akár tudomásul veszi ezt, akár nem. Ha az iskolai
oktatásra nézünk, a felnövő generációk gondolkodásmódja, viselkedése, teljesítménye, ha nem is
kizárólagosan, de jelentős mértékben múlik azon a 8-12-17 éven, amit a gyermekeink iskolapadokban
töltenek, az elemitől az egyetemig. Ha pedig tovább tekintünk a szószékig, a hittanoktatásig és az
istentiszteleteken elhangzó tanításokig Istenről, emberről, a kettő kapcsolatáról, akkor a tanítóknak
még nagyobb a felelősségük és a lehetőségük: az őket hallgatók örök életére vannak hatással.
Ennek a tréninganyagnak az összeállítása mögött elsősorban Sándor tizenöt évnyi tanítói szolgálata
áll – igaz, nem elsősorban osztálytermi, inkább egyházi keretek között zajló tanítói szolgálaté. Eszter
jelenleg is pedagógiát tanul, a kreatív tanítás és az alternatív oktatási módszerek kutatására
fókuszálva. Tinédzser gyermekeket nevelünk, és általános illetve középiskolai osztályokban,
bibliaiskolai és főiskolai katedrák mellett, kiscsoportban és ezer főnél is nagyobb hallgatóság előtt
tanítottunk. A tanítás iránti szenvedélyünk és a tapasztalataink ihlették ezt az anyagot.
A könyv számtalan kreatív tanítás tréning után született meg ebben az írott formájában. A
tréningjeinken rengeteg feladatot, gyakorlatot végzünk el a résztvevőkkel közösen – ezeknek a
visszaadása írott formában eléggé szegényesre sikerült. Igyekeztünk a forrásainkat mindig feltüntetni,
bár ez a segédkönyv nyilván nem egy tudományos dolgozat igényével készült.
A könyvhöz mellékeltünk egy DVD-t is, amin megtalálható a tréningen használt prezentációnk, amit
összefésültünk ennek a könyvnek a véglegesült anyagával, valamint az összes videó, amire a
könyvben hivatkozunk. Mindenképpen ajánljuk, hogy a könyv olvasása mellett a prezentáció is legyen
megnyitva előttünk, mert vannak olyan részek, amelyek a hozzá tartozó filmjelenetek nélkül nem
lesznek érthetőek.
A bemutatott kreatív módszerek között vannak nagyon triviális, valószínűleg napi szinten használt
eszközök, ezeket csak tudatosítani akartuk, s vannak talán kevésbé ismertek, vagy ritkábban
alkalmazottak is. Nem minden módszer alkalmazható minden tantárgynál vagy tanulói környezetben,
de nem is ez a cél. Nem a konkrét módszerek fontosak, hanem a szemléletmód és a szenvedély – ha
ezek megvannak, akkor nem lesz gond a kreativitással sem, hiszen ez az istenképűségünk része.
Teremtőnk gyönyörködik a sokszínűségben, s mindannyiunk számára elkészítette azt a pályát, amit
eredményesen, örömmel, és másokat is gazdagítva futhatunk meg. Reméljük, szerény eszközeinkkel
és javaslatainkkal mi is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy akik küldetésükként mások tanítását
választották, a munkájukat és szolgálatukat sikeresebben és gyümölcsözőbben végezhessék. Hálásak
vagyunk a lehetőségért, hogy ebben a felkészülésben egy parányi rész nekünk is juthatott.
Isten áldjon meg ebben mindannyiunkat!
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Elkerülhetetlen szemléletváltás a tanításban
A tanulás életünk talán legmeghatározóbb élménye és időszaka. Sokaknál már az óvodában
elkezdődik, sőt, bizonyos alternatív módszerek hívei már az anyaméhben is tanítani próbálják
gyermekeiket – de ha maradunk az általános gyakorlatnál, akkor hat éves korunkban beülünk az
iskolapadba, és ha főiskolára, egyetemre is tovább megyünk, akkor tizenhat éven át szinte biztosan
fel sem állunk onnan. Ha valaki orvosnak, jogásznak vagy pedagógusnak tanul, esetleg olyan
munkahelyen kezd el dolgozni, ahol a folyamatos továbbképzés alapkövetelmény, akkor még 40-50
évesen is aktívan tanulni fog. A mai információs társadalom legnagyobb értéke – ahogy a neve is
mutatja – az információ, a tudás, a jelszó pedig egyre inkább lesz magától értetődő: amíg élünk, addig
tanulunk. Ez a Life Long Learning, az élethosszig tartó tanulás ideája.
Azonban ennek a minden bizonnyal hasznos és jövőbe mutató célkitűzésnek a megvalósításának
hatékonysága egyelőre még nagyon kiábrándító. Mi magyarok, saját magunkat is becsapva
kapaszkodunk hajdanvolt oktatásunk magas színvonalának emlékeibe, miközben a tanulás
eredményességét felmérő nemzetközi teszteken évek óta egyre hátrébb végzünk1. A huszonéves
fiatalok egy része nem tudja átvenni felsőfokú diplomáját, mert a másfél évtizedes idegennyelvoktatás nem volt elegendő arra, hogy letegyenek egy nyelvvizsgát. Arról már talán nem is beszélve,
hogy annak a követelményszintje ma mennyivel alacsonyabb az egy-két évtizeddel ezelőttinél, illetve
hogy még egy középfokú nyelvvizsga sem jelenti azt, hogy a tulajdonosa valóban szót is ért-e egy
külföldivel. Az ötös matekost simán becsapják a bolti pénztárnál, az alsó tagozatos gyerek pedig már
otthonosabban mozog a számítógépek világában, mint az informatika tanára, akik ezt kompenzálva
az egér alkatrészeiből íratnak vele dolgozatot. Bár minden munkaadó azt harsogja, hogy neki
függetlenül gondolkodó, kreatív, önálló és gyakorlatias munkavállalókra van szüksége, az az oktatási
rendszer, amely kineveli a számára szükséges emberanyagot, teljesen elméleti, kíméletlenül
uniformizál, a független gondolkodást bünteti, a kreativitást teljes mértékben mellőzi, és a
teljesítmény egyetlen mutatójaként a gépiesen leadott száraz elmélet szolgai elismétlését várja el. A
közoktatás látványos csődjének ellensúlyozásaként az alapítványi és magániskolák, a különféle
trénerek és továbbképző intézetek próbálják meg nem egyszer jelentős anyagi és időbeli ráfordítások
árán pótolni mindazt, amit az iskolarendszer képtelen volt megadni a tanulóknak.
Szent-Györgyi Alberttől származik ez a fontos idézet:
„A jövő olyan lesz, mint a ma iskolája.”
Ha a gyerektől csak annyit várunk el, hogy fel tudjon mondani egy definíciót, anélkül, hogy értené a
jelentését és a jelentőségét, hogy tudná, mire jó a mindennapokban, és tudná alkalmazni is azt, akkor
felnőttként sem lesz alkalmas többre annál, hogy utasításokat hajtson végre. Ha minden hibát és
tévedést azonnal büntetünk, gyermekkortól leszoktatjuk a következő generációkat a
kezdeményezőkészségről, a kitartásról és a felelősségvállalásról. Ha megtiltjuk a házi feladatok vagy
dolgozatok közös megoldását, ha pellengérre állítjuk azt, aki súgni vagy segíteni akar a másiknak,
akkor kigyomláljuk belőlük az együttműködés és segítőkészség legelső csíráit is. És ha csak
évszámokat vagy képleteket magoltatunk velük anélkül és ahelyett, hogy a kontextusokat, az
összefüggéseket, az okokat és a célokat, a miérteket és a hogyanokat bontanánk ki előttük, hogy ne

1

http://eduline.hu/kozoktatas/2010/12/8/20101208_pisafelmeres_szovegertes_matematika_eredm
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csak ismerjék, de meg is értsék a világunk dolgait, akkor maga az oktatás szocializálja a tanulóit a
felszínességre.
Természetesen tudom, hogy vannak kivételek, és minden általánosítás torzít, az összkép mégis
elszomorító.

Hogyan néz ki mindez a Biblia tanítását tekintve?
Nyilván az előbbi idézetet rögtön aktualizálhatjuk is:
„A jövő gyülekezete olyan lesz, mint a ma bibliaiskolája.”
Gyorsan pontosítsunk: bibliaiskolán most sokkal inkább a tanítás tartalmát, mélységét, módszereit,
minőségét és hatékonyságát értjük, nem feltétlenül egy heti alkalmat. Ebbe beletartozik a vasárnapi
iskola, a hittan, az ifjúsági óra, a vasárnapi istentiszteleten elhangzó igehirdetés, és a gyülekezet
bármilyen keretek között zajló kiscsoportos vagy hétköznapi alkalma, ahol valamilyen formában a
Bibliáról történik tanítás. A 15 éves felekezetközi tapasztalatom alapján sajnos nagyon kevés hazai
gyülekezetben van szervezett bibliaiskola, főleg felnőtteknek, és még kevesebben képezi ez szerves
részét a gyülekezeti életnek olyan módon, hogy az szinte magától értetődő, sőt, gyakorlatilag
kötelező minden gyülekezeti tag számára. Azt gondolom, ez egy nagyon fontos oka sok hívő lelki
kiskorúságának, s ebből fakadóan a magyar keresztény misszió erőtlenségének.
A tréning során le szoktunk vetíteni egy pár perces részletet a Changing Face of Worship című
dokumentumfilmből, amely a posztkeresztény embereket sikeresen elérő gyülekezetek szemléletéről
és módszereit mutatja be. A kivágott jelenetben egy olyan gyülekezetet ismerhetünk meg, amelynek
talán a legdinamikusabb és legradikálisabb hozzáállása van a gyermekek evangéliummal való
eléréséhez. [Ez a jelenet a tréninghez tartozó DVD-n a 001-es jelű videóklip, illetve a prezentáció
12. diájáról érhető el.]
A filmrészlet vége felé elhangzik egy mondat:
A legtöbb gyülekezetben felnőtt embernek azt mondták gyerekkorától, hogy a templomban néma
csöndben kell ülni, és nem szabad semmit csinálni. És ezt teszik felnőttként is: ülnek némán, és nem
csinálnak semmit.
Ha a gyülekezetben felnövő gyerekeinket több évtizeddel elmaradt eszközökkel tanítjuk arra, hogy
passzívan jegyzeteljenek és igeverseket magoljanak, akkor felnőtt hívőként sem lesznek naprakészek
és szenvedélyesek a misszióban! Ha arra szocializáljuk őket, hogy a templomban „szépen kell
viselkedni” ahelyett, hogy őszintén viselkedjenek, akkor mi magunk programozzuk beléjük a
képmutatást. Ha a vasárnapi iskola vagy a hittanóra tartalma üres vallásoktatás, szép történetek a
jézuskáról vagy egyháztörténelem, akkor felnőttként is csak lelki-szellemi csecsemőként, kegyes
elméletekkel, de tétlenül és némán fognak vegetálni. A dinamikus, tartalmas, kreatív, szenvedélyes és
Jézus központú bibliatanítás azonban dinamikus, kreatív, szenvedélyes, élő hitű és missziós lelkületű
felnőtt gyülekezetet fog felnevelni.
Nagy a tétje tehát, milyen tanárok is vagyunk! És erre még igeversünk is van:
„…ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk.”
Jakab 3,1
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Jó tanár – rossz tanár
Még mindig felvezetésként egy újabb idézet következik – ezúttal William Arthur Wardtól:
„A rossz tanárok magoltatnak,
a középszerűek magyaráznak,
a jó tanárok érvelnek…”
MAGOLTATÁS
A tanulásról a magolás, a magolásról pedig az értelmetlen tanulás jut eszébe sok volt diáknak. Sajnos
a magyar oktatási kultúra a frontális információátadásra, és az információk memorizálására
szocializál. A tanítás módja a legtöbb esetben egysíkú, egyoldalú, monoton, és egyáltalán nem
kreatív – a tanulókat a passzív figyelésre és jegyzetelésre szoktatja – ami voltaképpen nem több a
legalacsonyabb minőségű szellemi foglalkozásnál, az adatrögzítésnél. A tanítás tartalma ebből
kifolyólag definíciókból, adatokból, tényekből, elméletekből áll, amelyek többnyire a hétköznapi
élettől sterilen távoliak – nem csak az összefüggések hiányoznak, hanem a gyakorlati alkalmazások is,
így az információk lassan vagy egyáltalán nem állnak össze elsajátított készséggé. Ez egyébként éppen
a nyelvtanulásban érződik nagyon élesen, amikor a diákok vissza tudják mondani a nyelvtani
szabályokat és a szavakat, de nem értik, amit idegen nyelven kérdeznek tőlük, és persze válaszolni
sem tudnak. A másik tipikusan problémás terület pedig éppen az erkölcs és hittanoktatás, ahol a
megtanult ismeretekből nehezen vagy egyáltalán nem lesz belülről fakadó értékrend, és
megváltozott gondolkodási és viselkedési minta. A tanítás célja pedig általában a vizsgákra való
felkészítés, az elméleti ismeretek visszaadásának képessége – hiszen már a keretek sem megfelelőek
ahhoz, hogy a tanultak elsajátítását és készségszintű használatát bármilyen módon ellenőrizni vagy
visszajelezni tudjuk.
Ez tehát a rossz tanári hozzáállás: magoltatás – vizsgáztatás, középpontban az információkkal, mint
főszereplőkkel. A tanulás és bevésődés szintje nagyon sekélyes és rövid idejű. Igaz, hogy vannak olyan
dolgok, amiket így kell oktatni, és amiket egészen egyszerűen be kell nyalni – de ez annak a bizonyos
12-16 évnyi tanulásnak csak elenyészően kicsiny része.
MAGYARÁZÁS
Ehhez képest egy fokkal jobb, amikor a tanító veszi a fáradtságot arra, hogy megértesse a diákjaival a
tények és információk összefüggéseit. A magyarázás célja a részletek és az összefüggések
megmutatása – ez elengedhetetlen része a hatékony tanításnak. Azonban messze nem a
végállomása!
Miért középszerű az, ha egy tanító magyaráz? Mert ez voltaképpen a tanítás alapvető célja. Ahhoz,
hogy bemagoltassunk bármiféle információt, majd számon kérjük, nem kell tanárnak lenni. Ehhez
mindössze tekintélyre szükség, erre bárki képes, akinek van megfelelő kényszerítő ereje. Magyarázni,
összefüggéseket megértetni azonban már csak az tud, aki maga is érti azokat. Itt kezdődik el a
voltaképpeni tanítás. Éppen ezért ez olyan, mint egy autóban a kerék, a kormány és a motor – ezek
nélkül az autó nem is autó. De attól, hogy egy autónak van kereke és motorja, még nem feltétlenül jó
autó!
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ÉRVELÉS
A jó tanárok többet tesznek a magyarázásnál: érvelnek. De mi a különbség a magyarázás és az
érvelés között?
Mielőtt tovább olvasnál, szánj egy kis időt erre, és próbáld megfogalmazni, mit jelentenek ezek a
fogalmak, s mi lehet közöttük a különbség. Az, hogy szétválasztottuk és minősítettük a kettőt
egymáshoz képest, már önmagában nagy segítség lehet a definiálásban.

MAGYARÁZÁS:

ÉRVELÉS:

A LEGFONTOSABB KÜLÖNBSÉG:
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Íme, a mi válaszunk erre:
Amikor elmagyarázunk valamit, akkor meg akarunk értetni valamit – amikor érvelünk, akkor meg
akarunk győzni valaminek az elfogadásáról.
A magyarázat objektív folyamat, mert a tanulás tárgyáról, a tananyagról szól – az érvelés azonban
már összeköti a tanult anyagot a tanuló személyével, életével és jövőjével, ezért már tartalmaz
szubjektív elemeket is.
A magyarázat tanulásra ösztönöz – az érvelés azonban már cselekvésre.
A magyarázás célja tehát a MEGÉRTÉS, amely a helyes és elmélyült ismeret felé vezet.
Az érvelés célja pedig a MEGGYŐZÉS, ami az ismeretek alkalmazása és felhasználása felé mutat.
Nagyon fontos, hogy meggyőződés soha nem alakul ki megértés nélkül! Ezért ezek nem egymással
szembenálló részei a tanulási folyamatnak, nem versenyeznek egymással, hanem kiegészítik egymást.
Pontosabban a jó tanulási folyamat nem ér véget az ismeretek elmagyarázásával, hanem tovább lép
egy következő szintre, ahol az ismeretekhez értéket társít, és megmutatja, hogy az egésznek mi az
értelme a mi életünkre nézve. Kapcsolódási pontokat mutat a tanuló életéhez és jövőjéhez, és
megmutatja, hogy a tanultak felhasználásával a tanuló mit tud kezdeni.
Nos, mindezek után ki kell egészítenem az eredeti idézetünket – ugyanis William Arthur Ward híres
idézete egészen pontosan így szól:
„A rossz tanárok magoltatnak,
a középszerűek magyaráznak,
a jó tanárok érvelnek,
a kiváló tanárok pedig inspirálnak.”
A KIVÁLÓ TANÁROK INSPIRÁLNAK!
Mit jelent inspirálni valakit? Nézzük a wikipédiát – a mai diákok is ezt nézik meg elsőként, ha a házi
feladatukhoz információra van szükségük. Legalábbis a gyerekeink és az osztálytársaik gyakorlata
alapján mi ezt látjuk.
„Az inspiráció (sugallat, ihlet, késztetés), a lelki és szellemi tettek egyik mozgatórugója, ami a
kreativitással járó alkotókészség révén innovációt, azaz szakmai fejlesztést, vagy gyakorlatban is
megvalósuló újításokat eredményez.
Míg az innováció egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely a későbbiekben megvalósítja az
ötletet, az inspiráció ezen kreatív ötlet létrehozására buzdító belső indíttatás, vagy külső folyamat,
amit tudatosan fejleszteni lehet. Azt is mondhatjuk, hogy az inspiráció képes összekötni a
kreativitással járó alkotóerőt, elméleti indíttatást és elképzelést az innováció révén megvalósult és
létrehozott újítással egyfajta teremtő erőként.”
Ez tehát egy definíció. Lehet, hogy kicsit száraz, de benne van a kiváló tanítás két nagyon lényeges
mozzanata:
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1. olyan belső indíttatást ad, amelyből konkrét tettek születnek – tehát ezáltal válik a tanulás
cselekvéssé, méghozzá nem külső kényszer vagy elvárás, hanem belülről fakadó önkéntes vágy
alapján
2. és valóságos szakmai és/vagy személyiségbeli fejlődést eredményez
Hogy mit is jelent inspirálni valakit, azt egy igazán inspiráló idézet talán még sokkal jobban meg tudja
mutatni:
„Az igazi vezető oda viszi az embereket, ahová maguktól nem mennének!”
John C. Maxwell
Ez az inspiráció lényege – és egyben a kiváló tanár jellemzője! Oda viszi a diákokat, ahová maguktól, a
tanáruk (útmutatása) nélkül nem mennének, s nem is jutnának el. Az inspiráció indítja el a tanulót az
önálló, belülről fakadó tudni- és tenni akarás útján. Az inspiráló tanárok nem csak azt érik el, hogy a
tanuló megfeleljen egy adott teljesítmény- vagy követelményszintnek, hanem hogy oda
1.) felkészülten,
2.) meggyőződésből,
3.) és a saját akaratából vagy vágya alapján jusson el.
A Biblia eredeti ógörög nyelvében a tanítót „paidagógosz”-nak nevezik – s általában az a (rab)szolga
volt, aki a gyermeket kézenfogva az iskolába kísérte (vezette), ahol tanult és művelt polgárrá vált. Az
inspiráló tanár ilyen „pedagógus” – vezeti a tanulókat a tudás, a megértés, és az ebből fakadó helyes
cselekvés irányába.
A téma lezárásaképpen még nagyon fontos idézetet hadd osszak meg, amely egy nagyon berögzült,
de alapvetően hibás szemléletet és hozzáállást igazít ki a tanítással kapcsolatosan. De előtte még
nézzétek meg ezt a képet:

Ugye, milyen gyakran jut eszünkbe a tanításról valami ehhez hasonló folyamat, akár tölcsérrel, akár
anélkül… Pedig alapvető fordulatot hozna minden tanulással kapcsolatos tevékenységbe az, ha
megértenénk:

9

„Az elme nem edény, amit meg kell tölteni, hanem tűz, amit meg kell gyújtani!”
Plutarkhosz
A tanítás lényege – immár sokadszor is megismételve – nem csupán az információk átadása, a
készségek elsajátíttatása, hanem a tanulók gondolkodásmódjának és tetteinek megváltoztatása. És a
„kiváló” minősítést akkor éri el ez a folyamat, ha a tanuló mindezt maga is akarja és generálja, ha
egyszerűen „lángra lobban a szíve” már a tanulás gondolatától is, és alig várja a következő alkalmat
arra, hogy tanulhasson. Mert számára mindez nem kényszer, nem értéktelen és értelmetlen
időtöltés, nem nyűg, amin túl kell esni, nem fenyegetés a számonkéréstől, hanem lehetőség valami
nagyszerű és izgalmas dologban részt venni, s ezáltal fejlődni és többé, jobbá válni. Ez a tanulás célja
– és ez a tanító küldetése.

KREATÍV MÓDSZER #1.

Ütős idézetek
Az idézetek kreatív tanítási módszerként való alkalmazásával kapcsolatban a
legfontosabb a jelző: ütős idézetekre van szükség, nem akármilyenekre!
Idézeteket keresni nagyon egyszerű: a Google ezerszámra fog kidobni találatokat
az „idézet + téma” kereső kifejezésre – azonban korántsem biztos, hogy az első
találatok elég jók lesznek ahhoz, hogy fel is használjuk őket.
A saját tapasztalatom alapján a 100/1 arány az, ami helytálló – vagyis legalább
száz témához kapcsolódó idézetet kell elolvasni ahhoz, hogy találjunk egy olyat,
amit érdemes is lesz felhasználni. Mások gondolatait idézni csak akkor érdemes,
ha tökéletesen kifejezik azt, ami miatt felidézzük őket – márpedig a megfelelő
idézetet megtalálni sok időbe telik. Ha azonban megtaláltuk, és valóban „üt”,
akkor ez lehet egy olyan horog az emlékezetükben, amire az egész megtanított
anyagot fel lehet fűzni. A tanítással kapcsolatos eddigi három idézet egyike sem
időkitöltő vagy színesítő töltelék mondat, hanem mindegyik nagyon tömör és
inspiráló foglalata azoknak a témáknak, amikről az előző oldalakon szó volt –
egyfajta tépőzáras vázlata a tanításról eddig átadott szemléletünknek:
- a tanulás célja nem a tudás, hanem a helyes cselekvés
- ehhez inspiráló tanárokra van szükség
- akik lángra lobbantanak bennünket az iránt, amit tanítanak.
Hol találunk jó idézeteket?
A Google az első találatok között valószínűleg két nagyon jó forrást ki fog dobni:
citátum.hu
wikidézet – ez a wikipédiához tartozó idézet-gyűjtemény
Az interneten található klasszikus idézet-gyűjteményeken kívül mindenképpen
ajánlom még a következő forrásokat is:
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kortárs dalszövegek – akár angol nyelvűekből is, legalább tudni fogják,
mit jelent, amit sokszor úgy énekelnek-dúdolnak, hogy közben nem is
ismerik a dalok szövegét és üzeneteit
bestseller könyvek – de ehhez tényleg a bestsellerekből kell idézni,
amiket a tanulóink maguktól is elolvastak már (a mai tinédzsereket
tekintve például a Twilight, Harry Potter, Trónok harca könyvsorozatok,
Éhezők Viadala, Böszörményi könyvek, Szent Johanna Gimi, stb.)
mindenki által ismert mozifilmek vagy népszerű sorozatok jeleneteiből
Mihez kezdhetünk ezekkel az idézetekkel?
1.) Építsük be őket a tananyagba, az óravázlatunkba vagy a prédikációnkba
használhatunk idézeteket vázlatpontonként – vagy azokhoz kapcsolódva
a mondanivalónk hitelesítéseképpen – ha azt, akitől idézünk, a tanulóink
ismerik és tisztelik
az érdeklődés felkeltéseképpen
eszmecserék, viták generálásához
2.) Fel lehet használni vizuális illusztrációként
projektorral kivetítve, amikor a diákok vagy a gyülekezeti tagok
megérkeznek
kiírva vagy kinyomtatva a bejárati ajtón vagy a falon hagyni akár
heteken, hónapokon keresztül is, hogy emlékeztessen bennünket egyegy fontos üzenetre a tanultakkal kapcsolatban
kis kártyákon egyfajta idézet-gyűjteményt adni a tanulóknak, amelyeket
maguknál hordhatnak
3.) A mai interneten felnövő tinédzsereknek akár közös órai, akár házi
feladatként lehet olyan versenyeket hirdetni, hogy az adott tanítási témához ki
tud jobb, „ütősebb” idézetet találni – és bízzuk rájuk, hogy keressenek, fejenként
akár többet is. Ebből lesz egy olyan tematikus gyűjteményünk, amit maguk a
diákok hoztak létre – majd elkezdhetjük őket rangsorolni, s a legjobb hármat
vagy tízet értékelni.
4.) Előfordulhat, hogy sikerül annyira ütős és inspiráló idézeteket találni,
amelyek elég jók akár ahhoz is, hogy a tanulók megosszák az ismerőseikkel a
facebookon. Ha már úgyis mindenkinél van okostelefon, és a mai diákok az
idejük nagy részét amúgy is a facebbokon töltik, mindenféle tartalmat
megosztva egymással, ideje lenne talán a tanulásra és az értékek közvetítésére is
felhasználni ezt a csatornát is!
Talán még vissza is lehet térni arra, kinél milyen utóélete volt egy-egy
megosztott idézetnek, milyen hozzászólások érkeztek, stb. stb. Ebből is lehet
akár házi feladatokat és kihívásokat csinálni a diákoknak.
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Természetesen idézeteket, illetve azok megosztását a gyülekezetben is
használhatjuk egyfajta online misszióként, azonban azt gyorsan hozzátenném,
hogy a facebookra inkább gondolatokat posztoljunk, ne igeverseket.
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A tanulás, mint élmény
Mielőtt tovább olvasnánk, most nézzük meg az előbb már említett Changing Face of Worship című
film kivágott jelenetét!

Nézd meg a tréninghez tartozó DVD-n a 001-es jelű videóklipet!
Ezt elérheted a prezentáció 12. diájáról is.

Szedjük össze a jelenetben elhangzó legfontosabb üzeneteket:
A gyerekistentiszteleket a kápolnában tartották – ahol temetéseket szoktak tartani…
Hagyjuk már a flanelográfiákat, ezek a kölykök már videójátékokkal játszanak!
A szülők mesélik, hogy a gyerekeik már szombaton fel-le ugrálnak örömükben, hogy végre
holnap lehet menni templomba…
Entertaimtment = bevezetni őket valahová.
A fények, a zene, a buli, ez mind csak eszköz, hogy a gyerekekkel megismertessük az
igazságot!
Nyilvánvaló, hogy ennek a gyülekezetnek a gyermekmisszióhoz és a vasárnapi iskolához való
hozzáállása valóban radikális. Nyilvánvaló, hogy rengeteg pénzük és lehetőségük volt egy teljesen
egyedülálló tanulási környezet kialakításához – és ez a legtöbbünk számára sajnos nem adott.
Nyilvánvaló, hogy minden akkor sem másolható le, ha jól működik, hiszen ez mégis csak Amerika –
más kultúra, más lehetőségek. Azonban az is nyilvánvaló, hogy nekik megy valami, ami nekünk nem
igazán: ezek a gyerekek imádnak templomba járni és Istenről tanulni!
Miért?
Mert a tanulás számukra élmény – méghozzá óriási élmény!
Mi az, amit ebből a filmjelenetből minden tanító megtanulhat, és a maga körülményeihez illetve
lehetőségeihez mérten alkalmazhat is:
1.) A gyermekmisszió és a tanítás túlságosan fontos ahhoz, hogy ne jusson rá megfelelő anyagi keret!
Vagyis az igazán fontos dolgok legyenek végre valóban fontosak számunkra – és ez látszódjon is meg,
például egy intézményi / gyülekezeti költségvetés elkészítésénél is! A gyerekekbe és a tanulókba
fektessünk be, mert ez vezet a jövő felé – és ezt már minden sikeres nemzet, vállalat és szervezet
megtanulta! Az egyházi tanításnak a legkorszerűbbnek és a leginnovatívabbnak kellene lennie –
elvégre azon, amit mi tanítunk, a lelkünk és az üdvösségünk múlik!
2.) A mai gyerekeket csak mai keretek között és módszerekkel lehet hatékonyan elérni és tanítani!
3.) Létezik annyira inspiráló iskola és gyülekezet, amelyért lehet rajongani, amit lehet várni, ami
annyira izgalmas és vonzó, hogy érdemes miatta felkelni! De ehhez nagyon komoly áldozatokat kell
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hozni – nem is csak anyagilag, hanem a szemléletünk és hozzáállásunk, valamint az eddigi
gyakorlataink radikális átformálásával!
4.) Minden lehetséges és alkalmas eszközt használjunk fel a tanítás során arra, hogy a gyerekek
megértsék és elsajátítsák az üzenetünket, és hogy megszeressék a tanulás folyamatát is. A tanulás
nem egyenlő a szórakoztatással – de igenis lehet szórakoztató, vidám és élményszerű!

Nézd meg a tréninghez tartozó DVD-n a 002-es jelű videóklipet!
Ezt elérheted a prezentáció 13. diájáról is.

Ed Young szolgálata lelkészeket tanít kreativitásra – rengeteg ötletet kaphatsz, ha regisztrálsz ezen az
oldalon: http://creativepastors.com
Természetesen itt is lehet arra hivatkozni, hogy egyetlen lelkész vagy tanár sem fog Ferrarival
beparkolni az osztályterembe vagy a templomba. De ez a klipp is sokkal inkább a szemléletről szól,
mint a konkrét körülmények lemásolásáról!
Nézd meg a következő négy videóklipet – ezek mind egy-egy példái a kreatív tanításnak!

003-004-005-006. számú videók
Ezeket a jeleneteket elérheted a prezentáció 14. diájáról is.

Nézzük tehát a példáinkat:
1.) Mikor telik meg a medence?
003. videó
Dan Meyer Math class need a makeover című TED-videójában meséli el ezt a matematika órán
alkalmazott kreatív feladatot. A „lecke” lényege az, hogy a tanár videón bemutatta a diákoknak,
amint egy vízcsapon keresztül valaki elkezd feltölteni egy medencét. A diákok bármit kérdezhettek –
és voltaképpen a helyes kérdések megtalálása, az irrelevánsak kizárása segített nem csak az adott
feladat megoldásában, hanem a helyes matematikai és problémamegoldó gondolkodásmód
kialakulásában is – amitől a hagyományos szöveges és szájbarágós feladatok éppen megfosztják a
tanulókat. Aki a feltett kérdések és kapott válaszok alapján ki tudta számolni, mikor telik meg a
medence, annak nem kellett megvárnia, míg az óra végén mindez kiderül, hanem amikor végzett a
feladattal, felállhatott és elmehetett. Tehát a feladat helyes megoldásához egy nagyon konkrét és egy
diák számára motiváló jutalom is társult.
2-3.) Amikor az életünk múlik a matekon
004. és 005. videók
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Mindkét jelenet a Die hard! – Drágán add az életed című nagy sikerű Bruce Willis filmsorozat
harmadik részéből van kivágva. És mindkét jelenet tulajdonképpen egy-egy szöveges matematika
feladat – csak éppen mai módon vannak csomagolva. Az első egy beugratós példa, a második már egy
komolyabb – ha esetleg nem láttad a filmet, a feladat elhangzása után érdemes megállítani a videót,
és elgondolkodni a válaszokon.
Ha ilyen módon adunk fel a diákjainknak egy feladatot, akkor azon túl, hogy szórakoztató keretek
között tanulunk matematikát, még azt is bemutathatjuk, hogy ha ebben a két filmjelenetben ugyan
szélsőségesen is, de bizony van kapcsolat a hétköznapi életben ránk váró kihívások, és a helyes
matematikai gondolkodás között – érdemes tehát figyelni és tanulni az iskolában!
4.) Barbie-bangee-jumping
006. videó
Ez a példa arról szól, hogy egy olyan unalmasnak tűnő témát, mint az egyenes arányosság, hogyan
lehet úgy megtanítani, hogy a diákok ne ásítozzanak közben. Az elképzelés a következő: osszuk fel
csoportokra az osztályt, mindegyik csapat kapjon egy Barbie babát, néhány befőttes gumit,
mérőszalagot, pár feladatlapot. Kérjük meg őket, hogy ezeknek a segítségével számolják ki, hogy
hány befőttes gumit kell a baba lábára kötni, hogy ha a baba „leugrik” az első emelet korlátjáról az
iskola lépcsőfordulójában, akkor éppen ne érjen le a földszintre: tehát élje túl a Barbie-bungeejumpingot! A gyerekek kísérleteznek, egy, kettő, majd egyre több befőttes gumival. Mérnek és
grafikonokat rajzolnak. Videóznak! Majd a számolás után jön a végső kísérlet, az eredményeket pedig
egy kisfilmen rögzítik csoportonként. (Az általunk mellékelt videó csak egy a sok közül, amit a
gyerekek készítettek a feladat elvégzése során – a youtube keresőjébe beütve a barbie és a bungeejumping kifejezéseket, még számtalan videót találunk ugyanerről a projektről.)
Legyél kreatív, amikor tanítasz!
Ez a tréning, ez a segédanyag tulajdonképpen erről szól. Vess be mindenféle és minél többféle
eszközt, hogy a hallgatóid megértésék az üzenetedet. Sőt, ne is csak megértsék, hanem a tanulás
változtassa is meg őket! És hidd el, nem kell Ferrari ahhoz, hogy érdekesen tudj tanítani –
mindannyiunk eszköztárában rengeteg lehetőség várja, hogy használjuk végre! Ha csak az előbbi
jelentnél maradunk, egy esernyő, egy sárgadinnye, egy ruha szétszabdalása, még ha nem is egy
méregdrága öltönyről lesz szó, bármelyikünk számára megvalósítható illusztráció. Ha csak ezeket,
vagy ilyen „bonyolultságú” eszközöket használunk, máris érdekesebbé és élményszerűbbé tesszük a
tanulást. Csak ebben a tréninganyagban negyven módszert és több mint száz konkrét példát
mutatunk arra, hogyan tudod színesebbé, élvezetesebbé, befogadhatóbbá és ezáltal hatékonyabbá
tenni a tanítást. Meggyőződésem, hogy aki igazán szeret tanítani, abban már csak amiatt is hihetetlen
kreativitás lakozik. És mielőtt még kifogásokat keresve arra gondolnál, hogy igen, ez általánosságban
véve lehet, hogy igaz, de te nem vagy ennyire kreatív, hadd tegyem hozzá:
a kreativitás igenis tanulható készség!
Hiszen most is épp ezt csináljuk!
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KREATÍV MÓDSZER #2.

Filmjelenetek
A tanítás során felhasználható filmjelenetek elsődleges forrása manapság az
internet, azon belül is a Youtube. Ezen kívül kereshetünk megfelelő jeleneteket
letöltött / megfelelő formátumba konvertált dokumentum és játékfilmekből
tévésorozatokból
dokumentumfilmekből
tévéhíradóból
saját magunk által készített videófelvételekből
A jeleneteket érdemes erre a célra szolgáló vágó programokkal megvágni.
Ehhez ajánlott programok:
VirtualDub (ingyenes)
http://www.virtualdub.org
Sony Vegas (ingyenes próbaverzió + 50 USD-től):
http://www.sonycreativesoftware.com/vegassoftware
Mielőtt megijednénk a videóvágástól: a mai fiatalok körül sokan töltenek fel saját
maguk által készített videókat a youtube-ra, bátran kérjünk segítséget tőlük, ezzel is
bevonva őket a tanulási folyamatba!
Természetesen videóvágás nélkül is használhatunk filmrészleteket, ilyenkor érdemes
egy megnyitott ablakban pontosan beállítani a videót a számunkra érdekes időre,
hogy ne a tanulók előtt kelljen a megfelelő jelenetet keresgélnünk.
A filmjelenetek használhatjuk vizuális illusztrációként, vagy beszélgetésindító
katalizátorként – ebben az esetben a beszélgetésre ugyanúgy fel kell készülnünk,
mint magára az órára.
További segítségként lelkészeknek, ifjúsági vezetőknek és hittantanároknak ajánljuk
az APCSEL29 által működtetett Hollywoodi Prédikációk oldalt, ahol mozifilmekhez
írtunk beszélgetésindító kérdéseket.
http://apcsel29.hu/hp
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A tanítás legnagyobb akadálya
Az akadályokat mindkét oldalról meg fogjuk vizsgálni – és a tanítókéval kezdjük.
Van egy nagyon érdekes feladat, tulajdonképpen egy pszichológiai kísérlet, amely rávilágít arra a
leggyakoribb és legsúlyosabb problémára, ami a tanítás eredményességét a tanító oldaláról
negatívan befolyásolhatja. Ez egy olyan probléma, amely magából a tanításból fakad, nem az egyes
személyek hibája, de a leküzdéséhez nagyon komoly odafigyelés és munka szükséges.
A feladat lényege a következő:
egy csoportból kiválasztunk egy résztvevőt, akinek az a feladata, hogy egy mindenki által ismert
dallamot az asztalon egy toll vagy ceruza segítségével kopogjon le. Ezt a kísérletet általában az adott
ország himnuszával szokták elvégezni. Tehát a beépített emberünk kiáll a többiek elé, és lekopogja a
himnuszt. A többiek feladata az, hogy kitalálják, mit kopog nekik a társuk.
A kísérlet érdekessége azonban nem abban rejlik, hányan találják el a helyes választ a kopogás
alapján. Ugyanis mielőtt még a teszt elkezdődne, a kiválasztottunkat megkérjük, tippelje meg,
hányan fogják kitalálni, hogy a himnuszt kopogja. Mivel egy tényleg magától értetődő, mindenki által
ismert dallamról van szó, a kopogók általában durván felülbecsülik ezt a számot, és általában 33-50%
közé tippelik a helyes választ adók számát – noha a valós arány mindössze 5-10%.
Miért van ekkora különbség a vélt és a valós eredmények között?
A válasz abban rejlik, amit a kopogó csinál, miközben kopog – és amire a többiek a helyzetüknél fogva
képtelenek. A kopogó ugyanis már ismeri a választ, és miközben kopog, magában dúdolja vagy énekli
a dallamot. Próbáljuk ki: enélkül egyáltalán nem lehet elkopogni semmiféle énekszámot.

Ez a „tudás átka”.
A kopogó fejében szól a helyes dallam, a helyes válasz – azonban mindenki más a teremben csak
összefüggéstelen kopácsolást hall, ugyanis az ő fejükben még nem szól a dallam, a kopogás nem áll
össze a megfelelő válasszá.
Amikor tanítunk, megpróbálunk átadni valamiféle ismeretet vagy készséget, és mivel mi tanítjuk
nekik, mi tudjuk a válaszokat, ők azonban még nem. A mi fejünkben szól a dallam, ismerjük az
összefüggéseket, meglátjuk a logikai kapcsolatokat, tudjuk, mi és hogyan következik egymás után –
azonban a hallgatóink fejében még nem állt össze a „himnusz”. Mi pedig nem értjük, hogy ők miért
nem hallják és értik, hiszen annyira magától értetődőek a válaszok. Nekünk.
A tudás átka azért átok, mert a tanító már nem tudja, milyen „nem tudni” azt, ami az ő fejében
magától szól. Nagyon nehéz belehelyezkedni a tanulóink helyzetébe, mert mi nem vagyunk képesek
úgy lekopogni egyetlen dallamot sem, hogy közben nem gondolunk rá – így nem tudjuk magunkat
kívülről látni, és nem vagyunk képesek a tanítandó anyagot egy olyan szemszögből felépíteni,
amilyenből valaki még tudatlan a témában. Pedig pont erre lenne szükségünk ahhoz, hogy a nem
tudókat a tudás felé a számukra megfelelő módon és léptékben tudjuk elvezetni.
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A tudás átkának kétféle nagyon gyakori megnyilvánulása van a tanítás folyamatában – legyen szó
iskolai vagy gyülekezeti tanításról.
Az egyik a szakzsargon – keresztény verzióban a kánaáni nyelv – a másik az, hogy azt feltételezzük,
hogy mindenki tudja, amit mi tudunk. Mindkettő gátolja a hatékony tanítást.
A tudás átka tehát azt jelenti, hogy…
olyan szakkifejezéseket használunk, amiket mi értünk, de a diákjaink nem
olyan információk ismeretét feltételezzük, amelyekkel mi rendelkezünk, de ők nem
olyan összefüggéseket tartunk magától értetődőnek, amik nekünk egyértelműek, ők azonban
még nem ismertek fel
A kánaáni nyelv azt a keresztény szakzsargont jelenti, amelyet a gyülekezetben felnövő és aktív
hitéletet gyakorló keresztények magától értetődően ismernek és használnak, azonban a kívülállók
nem.
A tudás átkának keresztény megnyilvánulásai lehetnek:
az igeversekre történő rövidített hivatkozások – például Apcsel 12:1. Mi tudjuk, mit jelent ez
a „kód”, de aki először hall ilyet, annak fogalma sincs arról, hogy ez egy bibliai hely rövidített
megnevezése – arról már nem is beszélve, hogy azt sem fogja tudni, egyáltalán hol keresse.
bibliai vagy teológiai „szakkifejezések”: megváltás, üdvösség, dicsőség, szellem, karizma, stb.
Ezeket mi természetes módon használjuk, azonban a hétköznapi nyelvnek nem részei. Egy
kívülálló nem ismeri ezeknek a kifejezéseknek sem a jelentését, sem a jelentőségét – ezért
különösen missziós kontextusban vagy ne használjuk, vagy mindig magyarázzuk meg, hogy
mit jelentenek, különben már itt elveszítjük a hallgatóink figyelmét és érdeklődését, hiszen
olyan dolgokról beszélünk nekik, amit nem értenek, mert „kánaániul van”.
bibliai történetek vagy üzenetek ismeretének magától értetődő volta – még Dávid és Góliát
történetét sem biztos, hogy ismeri mindenki, nemhogy jól emlékezne annak részleteire! Ne
vegyünk magától értetődőnek semmiféle ismeretet, ha korábban nem tanítottunk róla
ugyanannak a tanulói közösségnek, különben hiányzó alapokra fogunk építkezni.
A tudás átkának két ellenszere van, az egyiket előtte, a másikat utána alkalmazhatjuk:
1.) TESZTELÉS – mielőtt „élesben” tanítanánk, teszteljük le egy „nem tudón”, hogy mennyire tudjuk
átadni neki a tanított anyagot. Nem az a fontos, hogy szerintünk mennyire vagyunk felkészültek, vagy
hogy nekünk megfelel-e a lecketervünk, hiszen a mi fejünkben szól a dallam – az számít, hogy egy
kívülálló tud-e követni bennünket!
Az iskolai oktatásban a tanároknak megvan a lehetősége arra, hogy évről-évre tökéletesítsék a
tananyagaikat, hiszen minden egyes tanóra egyfajta tesztelési lehetőség arra, hogy mennyire voltunk
képesek átadni az adott tananyagot. „Teszteléssé” azonban nem magától válik egy tanítás, hanem
akkor, ha annak eredményességéről célorientált visszajelzéseket kérünk és kapunk, és ezeket
feldolgozva folyamatosan tökéletesítjük a lecketervünket.
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Keresztény kontextusban azonban az üzenetek tesztelése szinte teljesen ismeretlen – legalábbis a mi
köreinkben. Amerikai gyülekezetekben egyáltalán nem ritka, hogy az evangélizációs alkalmakat
ugyanúgy elpróbálják, mint az iskolai ünnepségeket – mert komolyan veszik a tétjét az ilyen
eseményeknek. Sok lelkész a vasárnapi prédikációját még elhangzás előtt elmondja a feleségének
vagy a presbitériumnak, hogy véleményükkel és kritikáikkal még jobbá tegyék az „éles” alkalomra. A
mi lelkészeink mintha szégyellnék az ilyen „próbákat” – a hittan vagy bibliaóra vezetők ilyen jellegű
felkészüléséről már nem is beszélve.
2.) A MEGÉRTÉS ELLENŐRZÉSE
A legegyszerűbb módja valami ilyen összegző kérdés a tanítás végén: „akkor mindenkinek minden
világos?”
Természetesen, ha nem megfelelő a tanulási környezet, és ez csupán költői kérdés, akkor nem tölti
be azt a szerepet, amire a kérdést szánjuk. De nagyon fontos lenne lehetőséget adni a tanulóknak,
hogy bármikor, de a végén mindenképpen jelezhessék, ha valamit nem értettek meg, vagy valamilyen
bizonytalanság maradt bennük a tanultakkal kapcsolatban.
Az istentiszteleti, bibliaórai tanulási folyamatokban sajnos erre sem igazán van lehetőség és mód – és
a pátosz vagy liturgia merevségéhez való ragaszkodásunk azt eredményezi, hogy még csak
visszajelzést sem kapunk arról, mennyire tudtunk átadni egy-egy bibliai üzenetet.
Nagyon fontos azt még hangsúlyozni, hogy ezen a ponton nem annyira valamiféle számonkérésről
vagy vizsgáztatásról van szó, hanem annak a lehetőségnek a felkínálásáról, hogy ha bármi nem volt
érthető és feldolgozható a tanulók számára, akkor annak korrigálására még a tanulási folyamat
lezárása előtt mindenképpen legyen lehetőség – különben nem csak az aktuális téma megértését
kockáztatjuk, hanem az egész azt követő, és a korábban tanultakra épülő folyamat sikerét
kockáztatjuk.

KREATÍV MÓDSZER #3.

AHA-élmény
Ezt a tréningjeinken a himnuszos feladat közben a kopogó személy éli át, amikor
rájön, miért becsülte túlságos fölé azoknak a számát, akik ki fogják találni, mit is
próbált lekopogni nekik. Természetesen a tréning során még több olyan
feladatot mutatunk, amelyek ugyanezt az élményt adják nekünk.
Az aha-élmény definíciója alapján egy probléma váratlan, megvilágosodásszerű
megoldását, a helyes válasz felismerését vagy megértését jelenti. A legújabb
neurológiai kutatások2 megerősítik, hogy ilyenkor egy villámcsapásszerű
állapotváltozás zajlik le az agyunkban, ami teljesen felpezsdít, és az ezt kísérő
pillanatnyi extázis, a felismerés vagy megértés öröme segít a tanultak
bevésődésében.

2

http://www.cell.com/neuron/abstract/S0896-6273%2810%2900232-1
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Törekedjünk arra, hogy a tanításukban legyenek ilyen váratlan, megdöbbentő,
katartikus aha-élmények, mert ezek nem csak változatossá és érdekesebbé
teszik a tanulás folyamatát, hanem a tanultakat hozzákapcsolják egy élményhez,
és ezáltal felejthetetlenebbé is teszik a megértett válaszokat és összefüggéseket.
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A tanulók legnagyobb akadályai
A tanulók oldaláról egy sereg problémával és leküzdendő akadállyal találkozhatunk – amiket egy jó
tanárnak először érzékelnie és tudatosítania kell, azután pedig lehetőségeihez képest kezelnie.
A legalapvetőbb tanulói akadályok három nagy halmazba csoportosíthatók. Ezeket legegyszerűbben a
tanulóktól kapott direkt vagy indirekt visszajelzések alapján azonosíthatjuk3.
1. Nem lehet megtanulni / megcsinálni!
2. (Én) nem tudom megtanulni / megcsinálni!
3. Nem akarom megtanulni / megcsinálni!
Ezek a reakciók irányulhatnak a tanulás folyamatára éppúgy, mint a tanulás által kitűzött célok
elérésére. Különösen látványosak az erkölcsi / morális jellegű „leckék” kapcsán – elsősorban a hittan
és bibliatanítás keretein belül.
Nézzünk egy nagyon triviális példát!
A Máté 5,48-ban ezt mondja Jézus:
„Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.”
Mi történik egy átlagos igehallgatóban, amikor ezzel szembesül?
Az első két reakció szinte mindenkinek ismerős lehet: ezt eleve nem lehet megcsinálni – én legalábbis
biztosan nem tudom, soha nem leszek tökéletes.
Az első akadályt a megértés jelenti – ami voltaképpen az ismerethiányból fakad. Ezt a szaknyelv
kritikus-logikai korlátnak nevezi. Azt gondoljuk, hogy logikailag ez lehetetlen, hogy objektíven „nem
lehet” megcsinálni. Azonban azért gondoljuk így, mert nem értjük vagy nem jól értjük azt, amiről
tulajdonképpen az igevers szól. A tökéletesség bibliai görög megfelelője ezen a helyen ugyanis
korántsem azt jelenti, amit mi feltételezünk róla! Jézus nem állít teljesíthetetlen elvárások elé, mivel
nem objektív „tökéletességre” hív, és főleg nem arra, hogy legyünk ugyanolyanok, mint Isten, hanem
azt mondja, legyünk isteni színvonalon, vagy Istenhez méltó módon készek és érettek a saját
küldetésünk betöltésére.
Ennek a korlátnak a legyőzéséhez tehát tények és információk helyes ismeretére van szükség. A
tanuló problémája tehát az ismerethiányból fakad, a tanító válasza erre ennek az ismerethiánynak a
betöltése. A kulcs ebben az esetben a tények felmutatása és bizonyítása.
Még egy nagyon egyszerű példa: a lányunknak rövid határidővel el kellett olvasnia az Egri csillagokat
az iskolában. Elkeseredve mondta, hogy ez ennyi időn belül lehetetlen – és voltaképpen ezzel le is
mondott arról, hogy egyáltalán hozzáfogjon. Másnap elvégeztettünk vele egy olvasási sebességtesztet – több lépcsőben megmértük, milyen gyorsan olvas. Persze, nem mondtuk meg neki, hogy ezt
a feladott könyv miatt csináljuk, csak egy szórakoztató tesztnek tűnt. Miután megállapítottuk az
eredményt, megkértük, számolja ki, mennyi idő lenne számára az Egri csillagokat mégis elolvasnia
3

Dr. Georgij Lozanov kutatásai alapján
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úgy, ha naponta csak két órát fordítana rá. És kiderült, hogy a megadott határidőn belül akár
többször is könnyedén ki tudja olvasni a könyvet. A tények igazolásával visszaadtuk a hitét abban,
hogy ezt meg lehet csinálni – és természetesen határidőre el is végezte a feladatát.
A második akadály szubjektív: lehet, hogy más képes erre, de én nem! Ezt hívjuk intuitív-érzelmi
korlátnak. Ennek a forrása vagy a feladat megoldásához, illetve a cél eléréséhez szükséges készségek
hiánya – vagy az önbizalomhiány.
Az előző példánál maradva, immár tudjuk, hogy a „tökéletesség” voltaképpen érettséget és
felkészültséget jelent, ami már egyáltalán nem irreális, hanem az objektíven teljesíthető célok
kategóriájába esik – már csak el kell érnünk. Ahhoz, hogy az érzelmi akadályokat legyőzzük, meg kell
mutatnunk, hogy mindent hogyan tudjuk elérni.
A készséghiányt orvosolni a hiányzó készségek elsajátításával tudjuk – a tanulási folyamatot
akadályozó önbizalomhiányt pedig azzal, hogy a tanulás folyamatát és kitűzött célját a tanuló
képességeihez igazítjuk. Az érzelmi korlátok áttöréséhez a tanulás közben sikerélményekre, és ezek
megünneplésére van szükség – az ilyen élmények által megerősödik a tanuló saját belső motivációja
is, nem csak a kitűzött cél felé köteleződik el, hanem a tanulás és fejlődés folyamata felé is. A legtöbb
„diák” azért nem szeret tanulni, mert hiányoznak a tanulással kapcsolatos erőteljes pozitív érzelmek
és élmények – erről mi sose mondjunk le!
A tanulás harmadik nagy akadálya a közöny és az elutasítás, illetve a motiváltság hiánya, amikor a
tanuló nem is akarja megtanulni vagy megcsinálni azt, ami előtte áll. Ebben a modellben ezt kritikusmorális korlátnak nevezzük. Ennek az elutasításnak nagyon sokféle oka lehet, bár az némiképp „jó
hír”, hogy a legtöbb esetben éppen az előző kettő eredményezi ezt a harmadikat, tehát azok
megszüntetésével egyúttal ez a harmadik is orvosolható. Sok esetben a „nem akarás” oka az, hogy a
tanuló nem látja, hogy mi a célja, rosszabb esetben, hogy egyáltalán van-e célja annak, amit meg
kell(ene) tanulnia, lesz-e bármiféle értelmes és hasznos eredménye annak, mait meg kell tanulnia.
Márpedig teljesen természetes emberi reakció, hogy céltalan, értelmetlen és haszontalan dolgokat
nem szeretünk csinálni, mert az az egyébként nagyon értékes időnk, erőnk, figyelmünk, voltaképpen
az életünk elpocsékolása. A kritikus korlát azt jelenti, hogy a tanuló mérlegre teszi, hogy a tanulás
eredménye megéri-e számára a tanulásba való befektetést – és ez alapján dönt. Az elutasítás oka
lehet a saját éretlensége és felelőtlensége, de lehet a tanító hibája is, mert nem tudott motiváló
okokat és inspiráló célokat felmutatni, amiért érdemes tanulni és keményen dolgozni. A mi
szempontunkból a megoldás mindenképpen ez utóbbiból fakad: a „nem akarom” ellenszere egy
olyan vonzó ajánlat és cél, egy olyan hőn áhított eredmény elérésének reális lehetősége, ami képes
felülírni a tanuló eredeti közönyét vagy elutasítását.
Azt azonban még hozzá kell tennünk, hogy van, amikor egyszerűen a tanuló élethelyzete, pillanatnyi
mentális vagy szociális helyzete, valamiféle külső körülmény okozza azt, hogy az érdeklődését és
energiáit egyszerűen más felé akarja vagy kényszerül irányítani. Ha nem az előzőekben tárgyalt
akadályból és hiányosságokból fakad a tanulás elutasítása, akkor a tanulás előtt kénytelenek vagyunk
foglalkozni magával a tanulóval – bár ez már túlmutat a konkrét tanítási folyamaton és tanári
szerepkörön. Nyilván egy lelkész esetében, gyülekezeti kontextusban ez magától értetődő, de egy
iskolában már ez inkább osztályfőnöki, de mindenképpen lelkigondozói feladat.
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Perszonalizáció
„Ti mind egyéniségek vagytok!
- Igen, mi mind egyéniségek vagyunk!
- Én nem…”
Részlet a Brian élete című filmből
A jelenkori oktatási kultúra és iskolarendszer legnagyobb hibája, hogy uniformizálja a tanulókat –
az általános iskolába való bekerüléstől kezdve egészen a gyülekezeti bibliaiskoláig vagy igehirdetésig
mindenütt. A tanulás folyamata intézményesedett, ugyanúgy, ahogy az egyházban a tanítványképzés
folyamat – holott eredetileg mindkettőre a személyes életközösség volt jellemző. Az oktatás terén
szinte minden alternatív pedagógiai irányzat felismerte már a személyesség visszaállításának és a
tanulási folyamat testreszabásának fontosságát, egyházi téren pedig még látványosabb a különbség
azok között a gyülekezetek között, ahol a misszió személyes bizonyságtételeken és tanítványi
kapcsolatokon keresztül folyik, és azok között, ahol mindennek csak intézményesített keretei vannak.
Ez előbbiek dinamikusan növekednek, az utóbbiak – missziós szempontból és bibliai szempontok
alapján – csak vegetálnak.
Az előző témát még folytatva, a tanulással kapcsolatos akadályok és problémák legnagyobb halmaza
éppen abból fakad, hogy a tanítók többnyire egyféle módszerrel vagy eszközzel próbálnak tanítani
sokféle tanulót. Ugyanígy a lelkészek és igehirdetők 30-45 perc alatt egyetlen üzenet egyféle
kommunikálása által szeretnének „életbevágóan fontos” bibliai leckéket átadni a hallgatóiknak,
akiknek egy része hetente ennél többet nem is kér és kap az igei útmutatásokból. Az életutunk két
talán legjelentősebb és leghosszabb állomása, az iskola és az egyház – rendszerszinten legalábbis –
abszolút figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy nem vagyunk egyformák! A struktúráink és
kereteink, a módszereink és az eszköztárunk, az időbeli és felhatalmazásbeli lehetőségeink mind
akadályozzák és korlátozzák azt, hogy a „tanulóinkkal” egyénenként tudjunk foglalkozni – holott
minden más helyen azt várjuk el, hogy így viszonyuljanak hozzánk, és pontosan tudjuk, hogy csak így
lehet hatékonyan eredményeket elérni az élet szinte minden területén.
Amikor végignézünk az osztályunkon, a tanítványainkon vagy a gyülekezetünkön, akkor különböző
hátterű, képességű, ismeretű, tapasztalatú, életkorú és érettségű embereket látunk maguk előtt.
Még az azonos korosztályokban is igen jelentősek lehetnek az egyének közötti eltérések. Egy
intézményesített és differenciálásra alkalmatlan tanulói rendszerben és környezetben nincs
lehetőségünk, időnk és eszköztárunk figyelembe venni ezeket az eltéréseket, ezért kénytelenek
vagyunk a tananyag szintjét belőni valahová középre, a módszerek közül pedig azt használni, ami
legalább alapszinten mindenkinél működik. Ennek azonban az lesz az eredménye, hogy az átlagnál
alacsonyabban lévőknek túl erős lesz a „közép”, és nem lesznek képesek megfelelni, ezért
kudarcélményeik lesznek. Az átlagnál erősebbeket az ő szintjüknél alacsonyabb célok nem fogják
motiválni, így szintén elmarad a tanulás élvezete és sikere. A legtöbben ráadásul valószínűleg sokkal
szívesebben és hatékonyabban tanulnának az esetek 99%-ában használt egyoldalú, frontális és
verbális tanítási keretek helyett más módokon.
A helyzet tehát nem egyszerű. Nyilván a jelenlegi kereteket nem rúghatjuk fel egyik napról a másikra
– bár az iskolarendszer és a gyülekezeti tanítás is átfogó és gyökeres revízióra szorul, ha meg akar
felelni a 21. század követelményeinek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy semmit nem tehetünk a
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tanítás hatékonyságának növelése érdekében! Mindkét területen számtalan lehetőségünk van arra,
hogy a jelenlegi kereteken belül is eredményesebbé és örömtelibbé tudjuk tenni a tanulási
folyamatot – nem is kizárólag csak a diákjaink, de a saját magunk számára is.

A mi felelősségünk
Mielőtt bárki lerázná magáról a felelősséget, vagy fásultan legyintene, hogy egyszerűen lehetetlen
bármit is megváltoztatni ebben a rendszerben – tegyünk egy gondolatnyi kitérőt a felelősség helyes
értelmezése felé – megéri! Mert ha a hozzáállásunk helyes mederbe kerül, az nem csak felszabadító
erejű, de kifejezetten inspiráló is! Azt az igazságot kell megtanulnunk és helyesen értenünk, hogy
nem mindenért vagyunk felelősek az életben, még egészen szűken a saját életünkben sem. Nem
vagyunk felelősek (legalábbis személyesen és pillanatnyi módon) a természeti katasztrófákért, a
vállalatunk tőzsdei bukásáért, azért, mert a főnökünk bal lábbal kelt fel, nem vagyunk felelősek a
rendszer vagy mások hibáiért – és lehetne még hosszasan sorolni. A felelős ember azonban azt
mondja, hogy igen, bár nem tehetek mindenről én, de mindig van valami, amit én megtehetek! Van
egy olyan rész, amelyben nekem van lehetőségem cselekedni! És persze vannak olyan részek is,
amelyek nem rajtam múlnak, amikhez egyszerűen nincsen felhatalmazásom, jogom, lehetőségem, de
nem is azokra várok, nem azokra hivatkozok, hanem elkezdem a magam részével! A nekem adatott
kicsiny területen, szerény lehetőségek között, megteszem azt a keveset, ami rajtam múlik. A felelős
hozzáállás azt jelenti, hogy megkeresem a saját részem, és azzal foglalkozok. A felelős hozzáállás így
szól: „oké, ez van, akár az én hibámból, akár máséból, nézzük meg, mit tehetek én, hogy ez
változzon!” És ezután elkezdek cselekedni.
Ez egy jó hozzáállás. Ha begyakoroljuk, előre viszi az életünket. És lassan, de formálhatja akár az
oktatási vagy az egyházi kereteket is.

A reális – ideális problémája
Az előbb már láttuk a tanulók irányából érkező három nagy akadálytípust – a nem lehet, nem tudom,
nem akarom problémáit. Láttunk már néhány okát és forrását is ezeknek az akadályoknak – most
azonban ki kell egészítenünk őket azokkal az okokkal, amikkel mi, tanítók tetézzük a bajt.
Minden tanító fejében létezik egy prekoncepció és elvárás azzal kapcsolatban, hogy az egyes
tanulóknak hol kellene lenniük tudásban, tapasztalatban, alkalmazásban, hitben, bármilyen mérhető
területen, amikor beülnek az órájára, a bibliaórára vagy az istentiszteletre. A tanító vagy lelkész
fejében tehát van egy kép az osztályáról vagy a gyülekezetéről, ám sajnos ez sokszor egyáltalán nem
a valóság – nem reális, hanem egy ideális kép.
Minden tanítónak van egy elvárása azzal kapcsolatban is, hogy hová fognak vagy kellene
megérkezniük a diákoknak a tanítás hatására – vagyis hogy mennyit fognak megérteni, megtanulni,
elsajátítani a tanulás folyamata alatt. Azonban ez az eredmény is más a tanító fejében, az óra előtt –
és általában más lesz a végén. Tehát itt is van egy ideális elképzelés vagy elvárás – és egy reális
végeredmény.

Miből fakadnak a problémák a tanítás során?
1.) Túl nagy a távolság a reális és az ideális között
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Ha nem jól mérjük fel a tanulóink meglévő tudását, készségeit, tapasztalatait, képességeit – és az ő
pillanatnyi állapotukhoz képest irreálisan nagy ugrásra kényszerítjük őket, akkor a tanulás számukra
és a tanító számára is a közös sikerélmény helyett közös kudarccal fog végződni.
Az iskolai oktatásban gyakran előfordul, hogy akár külső körülmények hatására, elmaradó órák miatt
„lemaradunk” a tananyaggal, és különösen ilyenkor nagyon gyakoriak az irreálisan nagy ugrások –
ami szinte mindig a tanulás kárára megy, mert vagy hézagos, vagy felszínes lesz a tanítás, és ez
minden erre épülő újabb ismeretet és tantárgyat veszélyeztet.
Mit lehet tenni ez ellen?
Tesztelni és tesztelni – az óra eleji röpdolgozatoknak éppen az lenne az egyetlen helyes célja,
hogy a tanár 5-10 perc alatt képet kapjon arról, honnan kell folytatnia a tanítást, mennyit
értettek meg, sajátítottak el az előző anyagból. Sajnos sok esetben az ilyen
villámdolgozatoknak azonban nincs hatása arra, hogy mit és hogyan fog tanítani utána a
tanár – pedig ha a diákok is tudnák, hogy ennek a célja nem a büntetés vagy egy
minőségmutató a naplóban (vagyis osztályzat), hanem a tanulási folyamat szerves része,
minden bizonnyal még eredményesebbek is lennének!
A tanórák (és az istentiszteletek) végén is mindig kellene időt hagyni az esetleges tisztázó
kérdésekre, hogy kiderüljön, mindenki megértett-e, és helyesen értett-e mindent az adott
leckéből. Ez szintén nagyon gyakran hiányzik – pedig rengeteg egyest és frusztrációt
kiküszöbölne, ha minden egyes tanórát annak a megbeszélésével lehetne lezárni, hogy az
adott leckét mindenkinek sikerült-e feldolgozni, és az esetleges réseket, hiányosságokat vagy
bizonytalanságokat sikerül-e még közösen, a tanulás keretein belül a helyére tenni.
2.) Hiányoznak a megvalósítható átmenetek
Olyan ez, mint amikor valakitől azt kérjük, fussa le a maratont – és csodálkozunk, ha nem képes rá.
Nyilván senki nem úgy kezd futni, hogy egyből több tíz kilométert fut, hanem elkezdi rövid távon, és
ahogy nő a kitartása, ahogy egyre jobban megedződik, folyamatosan emeli a szintet is.
Tudom, hogy nagyon triviális dolgokról gondolkodunk most, mégis olyan sokszor ezeket az
alapelveket nem tartjuk be a tanulási folyamat során. Elvárjuk, hogy az istentiszteletre látogatók
adakozzanak – mielőtt értenék a Biblia alapelveit ezzel kapcsolatban, mielőtt elmondanánk nekik,
hogy egészen pontosan mit fognak támogatni az adományaikkal, hogy ez hogyan kapcsolódik a
missziómunkához, az egyház elhívásához, és főleg mielőtt (sok esetben) a szívüket átadták volna
Jézusnak. Hiányoznak a közbülső lépcsők, mi pedig csodálkozunk azon, hogy az egyház nem képes
fenntartani saját magát (sem), s ha nem lenne állami támogatás, akkor a gyülekezeti tagok a saját
rezsiszámlájukat sem tudnák kifizetni.
Az iskolában persze sokkal egyszerűbb példákat keresni: a gyerekek (majd ha felnőnek, akkor
felnőttként is) nem szeretnek olvasni és rosszul teljesítenek a szövegértésben, mert az iskolai oktatás
legelején nem tanulnak meg helyesen olvasni. És ez 2014-ben is valós és súlyos probléma – az Uniós
és a hazai felmérések alapján a lakosság 20-25%-a (!) funkcionálisan analfabéta!4
3.) Ráadásul a kiindulási állapot és a kitűzött cél is egyénenként változó!
4

http://hvg.hu/kultura/20140901_Hogy_tanulunk_meg_olvasni
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És voltaképpen ez az intézményesített oktatás legnagyobb akadálya – egységesített módszerekkel és
keretek között nem lehet eredményesen tanítani nem egységes tanulókat! És akármit is teszünk vagy
fogunk tenni a jövőben, soha nem is lesznek egyformák, mert – szerencsére – Isten különbözőnek
teremtett bennünket! És ez a különbség nem csupán az eredményeinkben mutatkozik meg, a
hagyományos iskolarendszer ugyanis kizárólag ezt méri és vizsgálja, hanem azokban az utakban és
módokban is, ahogy az eredményeinket elérjük.
A technológiai fejlődés lehetővé tette és hozzá is szoktatott bennünket az élet minden területén
ahhoz, hogy mind az eszközeinket, mind a bennünket körülvevő szolgáltatásokat a lehető
legszélesebb körben perszonalizálhassuk. Testre szabhatjuk a szoftvereinket, a telefonjainkat, a
ruházatunkat, az étrendünket, az autónk felszereltségét vagy a banki szolgáltatás csomagunkat.
Mindenütt elvárjuk, hogy legyenek tekintettel az egyéni szokásainkra, elvárásainkra, ízlésünkre,
képességeinkre, lehetőségeinkre. Az életünk 12-16 évét kitevő oktatási rendszerben viszont nincs
helye az egyéniségnek! A különbözőséget és az egyediséget tiltják és büntetik, az eltérő gondolkodási
és megoldási irányokat lenyesik, ha valaki másképpen old meg egy feladatot, mint ahogy a tanár
tanította, akkor egyest kap, az eredménytől függetlenül. A munkaerőpiac elvárja a kreativitást és az
önálló gondolkodást – és pont ez a két dolog hiányzik teljesen az oktatási rendszerünkből éppúgy,
mint sok gyülekezet istentiszteleti és tanítói szolgálataiból.
Senki nem érzi ezt teljesen abszurdnak és önellentmondásnak?!

Hogyan van lehetőségünk – ezen a rendszeren belül – mégis perszonalizálni?
Néhány kreatív javaslat:
olvasmányok feladása az olvasási sebesség és a szövegértési szint alapján
eltérő, egyénre szabott órai vagy házi feladatok
eltérő tanulási módszerek – akár ezek változatos kombinálása órákon, hogy a különböző
módokon tanuló diákok ne csak egyfajta, hozzájuk nem passzoló módon ismerjék meg a
tananyagot
Egyetlen kreatív példa ezek alkalmazására:
Egy vers, esetleg hittan vagy bibliaórán egy igeszakasz megtanulásához adjunk különböző
feladatokat:
aki akarja, tanulja meg kívülről, és szavalja el (ne csak felmondja – mutassuk meg nekik a
különbséget a kettő között, és lesz, akinek a „szavalás” tetszeni fog!)
más rajzoljon belőle képregényt
más gyűjtsön hozzá képeket az internetről
más keressen egy hozzá illő zenét, amit majd az egész osztály meghallgathat, és
beszélgethetünk arról, hogy hogyan és miért kapcsolódik a zene a vershez
más próbálja meg a vers üzenetét összegezve elmondani a saját szavaival
más írjon egy forgatókönyvet a versből készült videókliphez (tervezze meg jelenetenként
a klipet)
más írja át a verset a saját stílusában / mai tinédzser stílusban
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Lehet, hogy a verset így nem fogja mindenki kívülről fújni – de nem is ez lenne a tanulás célja!
Viszont így mindenki foglalkozna a verssel, és ez sokkal mélyebb és élménydúsabb tanulást
tenne lehetővé, mint pusztán a bebiflázása és a következő órán történő lefelelés belőle.
Természetesen a tanulási folyamat testreszabásának van egy előfeltétele: tudnunk kell, ki honnan
indul, milyenek a képességei, milyen módokon tud vagy nem tud tanulni – vagyis ismernünk kell
egyenként a tanulóinkat!
A kreatív tanítás tulajdonképpen nem más, mint a sokszínű és sokrétű tanítás – amely azért „sok”,
mert sokfélék vagyunk mi tanítók, és sokfélék a diákjaink is. Arról már nem is beszélve, mennyire
sokféle lehetőség áll a rendelkezésünkre, hogy a közös célunkat, az érett, helyes tudással helyesen
cselekedni képes tanulók kinevelését elérhessük.
Ez a tréning tulajdonképpen erről szól!

KREATÍV MÓDSZER #4.

Perszonalizáció
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A kreatív tanítás tréning felépítése
1.) MIÉRT tanítunk?
Megnézzük a tanítás, és most elsősorban a keresztény szemléletű (hittan vagy biblia)tanítás egyetlen
elfogadható okát és egyben célját.
2.) MIT tanítsunk?
Ebben a részben a tanítás tartalmáról lesz szó, a tananyag felépítéséről és rétegeiről – függetlenül a
témától vagy tantárgytól.
3.) KIKET tanítunk?
Megtanulunk különbséget tenni a diákjaink között – és erre három különböző tesztet fogunk
megismerni, majd alkalmazzuk is őket, példát mutatva, hogy ugyanazt a leckét hogyan lehet
megtanítani teljesen eltérő tanulóknak.
4.) MIBE KERÜL A SIKER?
Ez a rész arról fog szólni, hogy az eredményes tanulás milyen befektetéseket igényel – mert a komoly
eredményeknek mindig komoly ára is van!
5.) HOGYAN TANÍTSUNK?
Az ötödik, legnagyobb fejezetben megismerkedünk egy talán teljesen friss oktatási szemlélettel, majd
a kreatív tanítás rengeteg konkrét és azonnal alkalmazható módszerét és eszközét fogjuk számba
venni.

KREATÍV MÓDSZER #5.

Gondolati ív
Amit most csináltunk, az a ránk váró „tanulnivaló” vázlata, rendszerezett összefoglalása, egy átfogó
gondolati ív keretében. Sok olyan tanuló van, akiknek kifejezetten segít, ha az előttük álló feladatokat
és az új ismereteket a legelején pontokba szedve összegezzük. A teológiai képzésben ez egy
homiletikai iskola, vannak olyan igehirdetők, akik minden prédikációjukat azzal kezdtek, hogy pontról
pontra elmondták, miről is fognak majd beszélni (hogy csak két példát említsek: C. H. Spurgeon, és a
hazai reformátusságból Cseri Kálmán). Nem mindenkit fog az ilyen előzetes gondolati ív figyelemre
motiválni – de van, akit igen! Bizonyos „fajta” embereket az első két percben meg lehet ragadni azzal,
ha egy logikai ívben, mintegy pilléreket építve a rá váró tanulási folyamat elé, már a legelején
elmondjuk, miről is fogunk tanulni. Ezek a pillérek egyrészt felkeltik az érdeklődésüket, másrészt
segítenek keretek között tartani a gondolkodásukat, valamint a feldolgozás és megértés
folyamatában kapcsolatokat alakítanak ki.
Gondolati ív lehet a honnan indulunk – hová fogunk megérkezni ív felvázolása, a legfontosabb
mérföldkövekből készített vázlat, amit akár lediktálhatunk, kivetíthetünk vagy kioszthatunk
kinyomtatva. Istentiszteleteken különösen hasznos ez a vezérfonal, sok angolszász gyülekezetben
mindenki az érkezéskor kap egy ilyen vázlatot, még a prédikáció előtt. És a lelkész nem fél attól, hogy
nem lesz akkora meglepetés majd a szentbeszéde, mert pontosan tudja, hogy az ő feladata nem a
szórakoztatás, hanem egy nagyon fontos üzenet minél hatékonyabb közvetítése és megtanítása.
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Miért tanítunk?
Ebben a részben a tanítás céljáról és a tanító motivációjáról lesz szó. A helyes célokról és
motivációkról. És ahogy említettem, ebben a részben most a keresztény tanításra fogunk fókuszálni.
Hadd kezdjem egy személyes sztorival. Amikor a teológus lettem, az egyik tanárom azzal a
kijelentéssel köszöntött bennünket az első órán, hogy az összes teológus olyan, mint az ebihal.
hatalmas feje van, egyébként pedig semmi több. Se kéz, se láb, semmi.
Ezeket a szerencsétlen ebihalak azonban Isten szereti annyira, hogy időnként jól fejbe vágja őket,
hogy ami a fejükben van, az „leszálljon” a szívükbe, a többi testrészükbe, és az a rengeteg megtanult
dolgok egyszer végre cselekedetté váljanak az életükben. Persze menne ez bunkósbot nélkül is, csak
hát emberek vagyunk…
Ennyi a tanmese. Azóta sokszor jut eszembe ez a kép. Nem csak a teológusok, de nagyon sok hívő
ember, vagy átlépve az általánosabb kontextusunkba, sok diák is ugyanilyen ebihal. Tele van a fejük
egy csomó információval, amit aztán nem használnak semmire. Nem lesznek belőlük megfelelő
tettek, életpályák, valóra váltott lehetőségek. Nem lesz belőle józan gondolkodás sem, és a kitűnő
matekost ugyanúgy átvágják a visszajáróval a pénztárnál, mint azt, aki megbukott.
Bizonyos nézőpontból a tanulás legnagyobb akadálya a tudás. Mert azt a hamis illúziót adja nekünk,
hogy elértük a célt – holott még épp hogy átléptük a küszöböt. Ne felejtsük el a kiindulópontunkat: a
tanulás célja soha nem önmagában a tudás, hanem a helyes cselekvés. A tudás mindössze eszköz a
helyes tettekhez vezető úton.

KREATÍV MÓDSZER #6.

Humor
A humor nagyon fontos kommunikációs eszköz, ha a helyén, és ha helyesen
használják. Felkelti vagy visszaszerzi az érdeklődést, kizökkent a monotonitásból,
színesíti a tanulási élményt, kapcsolatot teremt a kommunikációban résztvevő
felek között – és ezek mind nagyon fontos elemei a kreatív tanításnak. A nevetés
oldja a légkört, és egy nyitott légkörű, alapvetően vidám közegben sokkal
könnyebben megy a tanulás is.
Mire érdemes figyelni:
csak akkor használjuk, ha segíti az üzenet bevésődését vagy megértését,
ha egyfajta horogként működhet az emlékezetünkben, ami segíti a
humoros sztorihoz, képhez kapcsolat tanulmányokat felidézni vagy
alkalmazni
soha ne legyen öncélú – tanítunk, nem vicceket mesélünk
a humor soha ne váljon mások kigúnyolásává! Ez egyáltalán nem
egyszerű, mert a legtöbb vicc valaki kárára mulattat – ezek azonban a
tanításban nem alkalmazhatók! Soha ne meséljünk szőke nős vagy
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rendőrviccet, mert ezek nem csak ízléstelenek, hanem egyenesen káros
mintákat adnak a tanulóknak!
A legjobb és leghatékonyabb humor a saját hibáinkon való nevetés – ezt
mindig szabad tennünk

De mi a helyzet a hittanoktatással?
Egészen pontosan mi a célja a hittanoktatásnak?
A tréning DVD 007-es videója egy nagyon provokatív videóklip arról, mi a különbség a vallás és Jézus
között. Mielőtt folytatnánk, mindenképpen nézzük meg ezt a videót!

Nézd meg a tréninghez tartozó DVD-n a 007-es jelű videóklipet!
Ezt elérheted a prezentáció 38. diájáról is.

Most egy nagyon fontos definíció következik:
A Biblia tanításának célja NEM a vallásos nevelés – hanem a diákok Krisztushoz vezetése!
Döntse el minden lelkész, hittan tanár vagy bibliaiskolai tanító, mit is akar: kereszténység-tant
oktatni, vagy a kárhozatból az üdvösség útjára vezetni a diákjait! Az elsőnek is van némi
létjogosultsága, de az egyház küldetése nem ez, hanem a második! Mielőtt Jézus a feltámadása után
visszatért volna az Atya jobbjára, nem azt hagyta ránk utolsó és legfontosabb tanításaként, hogy
magoljunk be aranymondásokat, ismerjük a felekezetünk történetét, hanem hogy tegyük tanítvánnyá
az embereket! Ez a nagy misszióparancs lényege a Máté evangéliumának utolsó verseiben! Ez a
küldetésünk! Ennél kevesebbel nem érhetjük be, mert ha ez kimarad a tanításból, akkor célt
tévesztettünk. Márpedig éppen ez a bűn lényege, a céltévesztés.
Az evangélium átadásának ledegradálása kereszténység-tanná különösen a „kötelező hittanoktatás”
legnagyobb veszélye. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy még az egyházi fenntartású iskolák,
sőt, talán még a gyülekezetek tanítói közül sem mindenki hisz egyáltalán Istenben, arról már nem is
beszélve, hogy a puszta hit – szigorúan biblikusan nézve – még egyáltalán nem jogosít fel arra, hogy
tanítsunk is Istenről. Azonban amikor az állam beleavatkozik az egyház ügyeibe, amikor kötelezővé
tesz bármiféle hitoktatást, akkor meggyőződésem szerint pontosan azt a keretrendszert építi ki,
amely Jézust a Golgotára küldte!
Az Istenről való tanítás legelső alapfeltétele, hogy aki tanít, maga is ismerje Istent! Nem csak
könyvekből, nem csak „hallomásból”, nem csak valamiféle ideológiai meggyőződésből – a Biblia
Istene ugyanis valóságos személy, akihez azok tartoznak, akik megtérnek és újonnan születnek, majd
onnantól kezdve engedelmességben és szentségre törekedve szolgálják Őt. Legalábbis a Bibliában ez
van! És a „hittanoktatás” bibliai módja ezzel kezdődik! Enélkül csak kereszténység-tan van, ami nem
hogy nem üdvözít, de megint csak egy nagyon veszélyes és hamis illúzióval vakít el bennünket: azt
hisszük, hogy ennyi elég. Pedig az Istenről szóló tanítás nem helyettesíti sem a bűnbánatot, sem a
megtérést, sem az Istennek engedelmeskedő életszentséget – legfeljebb megmutatja az útját. És
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igazából éppen akkor van egyáltalán létjogosultsága, ha ezt teszi: utat mutat Isten felé, az Istennel
való találkozás felé!
Miért tanítunk tehát Istenről?
Azért, hogy a tanítás felismertesse és megismertesse Istent a tanulókkal, és ebből az ismeretből
helyes cselekedet születhessen. Ez pedig a megtérés Istenhez.
Lehet, hogy nagyon radikális ez a hozzáállás, de tudomásul kell vennünk, hogy – amiképpen Spurgeon
mondta – mindössze két lehetőségünk van, ha ismerjük Isten igazságát a Biblia kijelentése alapján:
vagy Isten munkatársaiként a tőle távol élők üdvösségén munkálkodunk azáltal, hogy Jézushoz
vezetjük őket – vagy csinálhatunk bármi mást, akkor a Sátán munkatársaiként hagyjuk őket elveszni a
kárhozatban!
Itt most nem a matekról vagy a kémiáról van szó – hanem örök életről, üdvösségről, kárhozatról!
Óriási a tétje annak, amit egyszerűen csak „hittanként” látunk. Lehetőség arra, hogy a gyerekek,
fiatalok, akár felnőttek életét örökérvényű módon formáljuk és megmentsük – vagy ha rosszul
végezzük a munkánkat, akkor Istentől elfordítsuk, rosszabb esetben egyenesen elűzzük őket!

KREATÍV MÓDSZER #7.

Provokáció
A videóklip önmagában provokáció – egy nagyon kemény és szókimondó üzenet,
amely kíméletlenül szembesít bennünket az igazsággal, és döntésre kényszerít.
A provokáció lényege, hogy…
áttöri a bennünket körbevevő kommunikációs zajt azáltal, hogy
kíméletlenül nyers módon közvetít egy radikális üzenetet
kimozdít a komfortzónánkból – és olyan döntések meghozatalára
kényszerít, amelyet magunktól, vagy egy ilyen erőteljes „lökés” nélkül
eszünkbe sem jutna meghozni
kíméletlenül szembesít bennünket valamivel, aminek a súlyáról vagy
nem tudtunk, vagy nem vettünk tudomást – kifejezetten egy erőteljes
érzelmi reakció kiváltására építve
A provokáció nagyon hatékony eszköze a kreatív tanításnak és
kommunikációnak – de nagyon óvatosan kell bánni vele, mert ha túllövünk a
hallgatók ingerküszöbén, ha túlságosan radikális, és számukra teljesíthetetlen
kihívást állítunk eléjük, akkor a hatása a visszájára fordul, és kimondottan
demotiváló vagy destruktív lesz.
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Mi értelme algebrát tanulni?!
Valószínűleg mindannyiunknak feltették már ezt a kérdés valamilyen formában azok, akik nem
értették, miért kell megtanulniuk olyasmit, aminek szerintük az égvilágon semmi értelme vagy
gyakorlati haszna nincsen.
Mielőtt legyintenénk a kérdés értelmetlenségén, gyorsan hadd utaljak vissza a tudás átkára – mert az
egy dolog, hogy mi tudjuk, mi értelme az algebrának, de vajon egy tizenéves is tudja? Nem
hibáztatható azért, mert nem lát még olyan összefüggéseket és mélységeket, amit mi már látunk és
értünk, ellenben ha ezeket nem tudjuk megmutatni neki, lehetőleg még a tanulási folyamat
legelején, akkor ezt a demotiváltságot ballanszként fogjuk magunk előtt görgetni, nem csak
feleslegesen, hanem kifejezetten ártalmas módon. Mielőtt tehát bármiféle válaszon elkezdenénk
gondolkodni, gyorsan tisztázzuk: nagyon helyénvaló minden ilyen jellegű kérdés azoktól, akik még
nem látják a kép teljességét, mert egyelőre csak néhány részlet megismerésénél és feldolgozásánál
tartanak. Azonban mindig vegyük komolyan a felvetést, mert ha a diák nem látja értelmét és hasznát
annak, amit csinál, akkor sokkal nehezebben fog tanulni, mintha nem csupán érti a tanulás célját, de
azt is tudja, hogy mindez miben fogja őt gazdagítani és fejleszteni.
Az első lecke ezzel kapcsolatban tehát, hogy mindig adjunk értelmet a tanulásnak!
Ez nagyon konkrétan azt jelenti, hogy…
1.
2.
3.
4.

Mondjuk el a legelején, mi a haszna annak, amit megtanulunk
Adjunk motiváló, mérhető és reálisan teljesíthető célokat
Mérjük a célok elérését – ami nem a feleltetést, hanem a tanultak felhasználását jelenti
Ünnepeljük meg a sikert – ami nem (csak) egy ötös a naplóban, hanem a sikerélmény
biztosítása

De térjünk vissza az eredeti kérdésünkhöz:

- mi az értelme az algebra tanulásának?
A válaszokat legalább három nagy csoportba szedhetjük – ezek közül azonban egyelőre csak kettőt
nézzünk meg:
1.) A „tudományos” érvek:
az algebra módszereket ad ahhoz, hogy eljussunk a konkréttól az általánosba
felismerjük általa a matematikai törvényszerűségeket
a modellezés segít megérteni a körülöttünk lévő világot
megtanít változó adatokkal dolgozni, és a közöttük lévő összefüggéseket megtalálni
Hogy érezzük magunkat ezektől a válaszoktól? Inspirálnak és kielégítenek?
Nem!
Miért nem? Mi a probléma ezekkel a válaszokkal?
A tudás átka!
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Ezek sokkal inkább az algebra definíciói, mintsem motiváló érvek arra, hogy szívesebben tanuljunk
algebrát! Ez legfeljebb egy rakás algebra-őrült matematikust hozna lázba, egy átlagos halandót, főleg
egy diákot egyáltalán nem motivál lelkes tanulásra!
Ezek tehát nem válaszok – pusztán száraz és valamelyest tudományos definíciók.
2.) Pragmatikus válaszok
azért van szükség az algebra tanulására, hogy megkapd az érettségi bizonyítványodat
sok más reáltárgy tanulásához szükségesek az algebrai alapok
ahhoz, hogy bejuss egy jó egyetemre, jó matekjegy kell
az algebra segíthet a házvásárlásban vagy költségvetés készítésében
bizonyos menő szakmákhoz elengedhetetlen az algebra ismerete – vagy legalábbis egy jó
bizonyítvány
Ezek a válaszok gyakorlatias, de haszonelvű, az önérdekre hajazó érvek, amiknek ugyan van némi
motiváló ereje, de inkább csak a „túlélésről” szólnak, s attól, hogy igazak, még nem fognak lelkesíteni
bennünket! A hatásuk mindenképpen felszínes és rövid távú.
3.) Inspiráló válaszok
Dean Sherman, középiskolai algebratanár válasza erre az egyébként egy internetes fórumban feltett
kérdésre a következő volt:
Mikor fogjuk használni az algebrát életben? – kérdezték tőlem is a diákjaim. Őszintén? Majdnem
biztos, hogy soha! De gondolkodjatok egy kicsit!
Vajon azért emelünk súlyt a konditeremben napról napra, hogy majd egy verőfényes délután valaki
hanyatt fektet minket az úton, a kezünkbe ad egy százkilós tehergépkocsi tengelyt, akkor azt ki tudjuk
nyomni fekvenyomással nyolcszor egymás után?! Hát persze, hogy nem! Azért járunk konditerembe,
és emelgetünk súlyokat, hogy jó erőnlétünk legyen a focimeccsen, hogy haza tudjuk vinni a teli
zöldséges szatyrokat, hogy tudjunk segíteni a barátunk költözködésénél, hogy a magasba tudjuk
emelni majd a gyerekeinket vagy akár az unokáinkat is, hogy egészségesebben és fittebben éljünk!
Algebra feladatokat is azért végzünk, hogy erősítsük az elménket, a logikai készségünket, és ezáltal
jobb ügyvédek, orvosok, tanárok, programozók vagy csak jobb szülők, jobb barátok és jobb emberek
lehessünk!
Nos, ez egy nagyon gyakorlatias, mégis kifejezetten inspiráló érvelés! Ettől egyből jobban érezzük
magunkat, és talán még az örömöt is megtaláljuk az algebrafeladatokkal való bíbelődésben.
Hadd meséljek el még egy történetet5.
Texas államnak a nyolcvanas években meg kellett birkóznia egy kellemetlen közösségi problémával,
ami egyébként nálunk is nagy probléma: közterületeken történő szemeteléssel.
1980-ban évi 25 millió dollárba került az eldobált szemetek eltakarítása az utak mellől, ráadásul ez
minden évben 15%-kal emelkedett.
5

Magyarul: Chip és Dean Heath: Megragad! Hogyan vigyük sikerre gondolatainkat? Alinea Kiadó, 2008.
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Mit lehet ilyenkor tenni? Mit tehet az állam? Megpróbáltak még több tiltó táblát kitenni az utak
mellé, egyre brutálisabb büntetéseket szabtak ki a szemetelőkre, kampányokat csináltak a
szemetelés káros természeti következményeinek bemutatásáról – de mindezeknek semmiféle
mérhető hatása nem volt.
Ezeknek a sikertelen eszközöknek a problémája abból fakadt, hogy nem megfelelő érzelmekkel és
hozzáállással akartak hatni az emberekre, hogy ne szemeteljenek. A bűntudatot
(környezetszennyezés), a szégyent (mocsok) és a félelmet (bírságok) használták – de ezek egyáltalán
nem inspirálták az embereket a „lecke megtanulására” és a viselkedésük megváltoztatására.
Ekkor Texas állam megbízott egy Dan Syrek nevű, nagyon kreatív reklámszakembert egy merőben új
kampány kidolgozásával. Ő legelőször pozícionálta a célcsoportot, és megállapította, hogy a tipikus
texasi szemetelő 18-35 éves férfi, sportos autót vagy kisteherautót vezet, sportrajongó és szereti a
country zenét. Nem bírja, ha parancsolgatnak neki, nem igazán tekintélytisztelő, és fütyül a
természetvédelemre, a kisállatokra vagy a közterületek esztétikai állapotára.
Miután Dan már tisztában volt azzal, hogy „kiket” kell tanítania, elkészült a kifejezetten nekik szóló
kampány, aminek a főszereplői a Dallasi Cowboy-ok leghíresebb játékosai voltak - ez a texasi
emberek kedvenc rögbicsapata. Az egyik reklámfilmben belép egy híres játékos a képbe, a kezében
egy út mellől felszedett sörös dobozzal, és meglehetősen mérgesen ezt mondja:
- Annak, aki ezt eldobta, lenne egy üzenetem!
Odalép mellé egy játékostársa, és hozzáteszi:
- Nekem is lenne, és személyesen szeretném átadni: NE SZEMÉTKEDJ TEXASSZAL!
Ezután egy mozdulattal összeroppantotta a kezében tartott dobozt.
Ezek a leghíresebb texasiak voltak, és különösen a legnagyobb szemetelők számára ők voltak az
abszolút tekintélyforrások. És ők azt üzenték nekik: egy igazi texasi soha nem szemetel!
Eszméletlenül nagy hatása volt a kampánynak! Először is, a leadott spotokra hónapok múlva is
emlékezett a lakosság 73%-a – vagyis az üzenet bevésődött. Másodszor, egy éven belül az összes
szemét mennyisége 29%-kal, az út mentén eldobott szemét 72%-kal, a kólás- és sörös dobozok pedig
81%-kal csökkentek!
Miért hatott a „tanítás”?
Mert egy pozitív és inspiráló ideált állított fel, amit érdemes követni!
A tréningjeinken el szoktunk végezni egy óriási aha-élményt előidéző, nagyon inspiráló feladatot.
Az alábbi négy állítás közül választd ki, hogy egy álláshirdetésre való jelentkezésnél általánosságban, a
legtöbb ember számára szerintük melyik verzió lenne a legvonzóbb:
1. VÁLTOZAT:
Munkáját az elvárásokon felüli, nagyon komoly összegű fizetéssel és kiegészítő
juttatásokkal honoráljuk, amellyel biztos egzisztenciát teremthet magának és
családjának!
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2. VÁLTOZAT:
Cégünk olyan multinacionális vállalat, amelynek működése stabil és
kiszámítható. Velünk hosszú távon tervezhet, akár a nyugdíjig, mi nem fogjuk
kirúgni Önt a próbaidő letelte után!
3. VÁLTOZAT:
Gyors és kiemelkedő karrier lehetőséget biztosítunk Önnek! Nálunk akár
harminc évesen felsővezetői pozícióba kerülhet, amely társadalmi rangot,
megbecsülést és elismerést hoz Önnek.
4. VÁLTOZAT:
Nálunk szabad kezet kap a munkájában, megvalósíthatja az álmait és céljait!
Olyan körülményeket és lehetőségeket biztosítunk, amelyek között minden nap
örömmel állhat munkába, és amelyek kihozzák Önből a legtöbbet és a legjobbat!
Rögtön ezután még egy kérdésre választ kell adniuk a résztvevőknek. Ezúttal azonban nem
általánosságban tesszük fel ugyanezt a kérdést, hanem kifejezetten nekik – tehát saját maguk
számára melyik a leginkább inspiráló érvelés?
Nagyon sokszor csináltuk meg ezt a tesztet, és mindig ugyanaz volt az eredménye: amikor
általánosságban, másokról kellett véleményt alkotni, akkor a válaszadók többsége az első változatot
jelölte meg, és általában fentről lefelé erőteljesen csökkentek a válaszok. Szerintünk tehát mások
számára a legmotiválóbb érv a sok pénz.
Amikor azonban rólunk volt szó, a saját motivációnkat kellett mérlegre tenni, akkor éppen az
ellenkezője jött ki minden alkalommal: a legtöbben a 4. verziót jelölték meg, és a válaszok lentről
felfelé csökkentek az eredmények.
De miről is beszéltünk egészen idáig?
Valószínűleg minden tanító ismeri Maslow szükséglet-piramisát (50. dia a prezentációban):
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Nos, az előbbi tesztet értékelve, amikor mi másokról gondolkodunk, akkor őket a Maslow-piramis
alagsorában látjuk, magunkat azonban mindig a csúcsán.
Márpedig ez a hozzáállásunk egyáltalán nem motiváló – legalábbis a többiek számára!
Az algebratanításról szóló kérdésnél ugyanezeken a szinteken kaptunk válaszokat, és bár a
tudományos érvek voltaképpen még csak nem is részei a piramisnak, az jól látható, hogy a
haszonelvű érvek megrekedtek legalul, míg Dean Sherman híressé vált érvelése a piramis csúcsát
vette célba. A texasi szemetelős történet ugyanezt mutatja: a büntetéstől félelemre apelláló leckék
nem érnek célt, az önbecsülésre irányulók azonban sokkal inkább.
Az eredeti, miért is tanítunk? kérdésre adott általános válaszunk tehát az, hogy azért, hogy a
tanulóink jobb emberekké válhassanak. Hogy fejlődjenek az önmegvalósításuk és az önbecsülésük
terén.
Vagyis a legfontosabb lecke nekünk, tanítóknak a következő:
TANÍTS MINDIG A MASLOW PIRAMIS CSÚCSÁN!
Mindig ott lásd a tanulóidat, és soha ne az alagsorban! Soha ne becsüld le vagy alá őket, hanem
mindig láss bennük többet, mint akár amennyit ők látnak saját magukban! Mert olyanná válnak,
ahogyan kezeled őket!
Ennek igazolására még egy, tanárok által jól ismert esettanulmányt hadd hozzak - R. Rosenthal és L.
Jacobson 1968-as kísérletét, amelynek eredményét Pygmalion-hatásnak, avagy önmagát beteljesítő
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jóslatnak neveznek6. De mivel már tanultunk a tudás átkáról, és tudjuk, hogy ha nem ismerjük a
tanulóinkat, nem szabad azt feltételeznünk, hogy mindnyájuk birtokolja azt a tudást, amire
hivatkozunk, hadd álljon itt a kísérlet lényege – aki ismeri, az pedig nyugodtan ugorja át a bekezdést.
Tehát egy San Francisco-i általános iskolában az év elején három tanárt behívattak az igazgatóhoz, aki
a következőt mondta nekik: Megfigyeltük tanítási módszereiket, és arra a következtetésre jutottunk,
hogy önök az iskola három legjobb tanárai. Kitüntetésként mindegyikük kap egy osztályt, amelyben a
legtehetségesebb diákjaink vannak. Egy nemrég végzett IQ teszt alapján, válogattuk ki őket. Azt
várjuk tőlük, hogy eredményeik 20-30 százalékkal javuljanak az előttük álló évben. De mivel nem
akarjuk, hogy diszkriminációval vádoljanak, azt szeretnénk, ha mindez közöttünk maradna. Nem
fogjuk elmondani a szülőknek, és önök se mondják el a diákoknak, hogy speciálisan összeválogatott
osztályokról van szó.
A tanárok boldogok voltak. Minden tanár álma, hogy az osztálya csupa tehetséges gyerekből álljon.
Lelkesen tértek vissza az osztályaikhoz. Az év során követték az osztályok teljesítményét, és figyelték
a tanárok tevékenységét. Látható volt, hogy nagyobb lelkesedéssel végzik a munkájukat.
Türelmesebbek voltak azokkal a diákokkal, akik kicsit nehezebben értették meg a dolgokat. Több időt
fordítottak arra, hogy az órákon kívül is segítsék tanítványaikat. Ha a gyerekek valamit nehezebben
értettek meg, a tanárok úgy gondolták, nem a tanítványokkal van baj, hanem a magyarázatukkal.
Az év végén a három osztály nem csupán az iskolában volt a legjobb, hanem az egész San Franciscoöböl környékének iskoláit tekintve is. Az eredmények is 20-30 százalékkal javultak, pontosan, ahogy
várták.
Amikor az eredmények ismertté váltak, az igazgató ismét behívatta a tanárokat. Gratulált nekik a
csodálatos tanévhez. A tanárok megköszönték az igazgatónak, hogy lehetőséget adott nekik ilyen
kiváló képességű gyerekek oktatására. Azt mondták, könnyű dolguk volt, mert okos diákjaik voltak, és
sosem élvezték még ennyire a munkájukat
Az igazgató ezután elmondta nekik, hogy mindez egy kísérlet része volt. A tanulók egyáltalán nem
voltak kivételes képességűek. Találomra választották ki őket. Véletlenszerűen állították össze mind a
három osztály tanulógárdáját, a többségük nagyon is átlagos képességű volt. Az IQ-tesztjeik
állítólagos eredménye valójában az öltözőszekrényük sorszáma volt.
Persze, hogy nagy volt a döbbenet. Aztán a tanárok mégis találtak magyarázatot a kiváló
teljesítményre – méghozzá saját magukban. Azt mondták, hogy mindez azért történt így, mert ők
voltak átlagon felüli tanárok. De kiderült, hogy a tanárokat is véletlenszerűen választották ki, előzetes
képességeikben és szakmai munkájukban semmiben nem voltak jobbak a tanár társaiknál. De azzá
váltak!
Vagyis mindent azonosnak lehetett venni a kísérletben, kivéve a várakozást – az igazgató várakozásait
a tanárokkal szemben, és a tanárok várakozásait a diákokkal szemben. És mivel minden résztvevőt
úgy kezeltek, mint akik kiváló képességűek és átlagon felül intelligensek – ennek megfelelően is
cselekedtek.

6

És egy hasznos cikk ezzel kapcsolatban itt: http://ujkep.net/fex.page:2009-0522_Onbeteljesito_joslatok_a_nevelesben.xhtml
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A folyamat így írható le:

A tanítóknak szóló üzenete pedig ez:
lásd és kezeld a tanulóidat sokkal jobbnak és többnek, mint amik valójában – és olyanná is fognak
válni! Mert a kimondott vagy kimondatlan POZITÍV elvárásoknak való megfelelés mindig inspiráló, és
óriási kreativitást, szorgalmat és motivációt szabadít fel a tanulókban!
Vess el gondolatot, és tettet aratsz.
Vess el egy tettet, és szokást aratsz.
Vess el egy szokást, és jellemet aratsz.
Vess el egy jellemet, és sorsot aratsz.
Brian Tracy
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Mit tanítsunk – avagy a tananyag rétegei
Ha valaki megkérdezi tőlünk, hogy mi is a „tananyag”, akkor felidéződik bennünk a tanterv, a
tanmenet, az óravázlat, és hogy mi mindent kell majd számon kérnünk a diákjainktól, mire
„letanítottuk” az anyagot. Pedig - ahogy már többször említettük korábban – a mi célunk nem a
tudás, hanem az abból fakadó helyes cselekvés – aminek a tananyag összeállításában is meg kell
jelennie! A tudás, az információátadás a tananyagnak csak a legkülső rétege! Fontos, de nem
elégséges a célunk eléréséhez.

Identitás,
jellemformálódás

Alkalmazás a
mindennapokban
Készségek
Információk

Úgy tapasztalom, hogy nagyon sok jó kezdeményezés, amivel a gyerekeket egészséges életmódra,
környezettudatosságra vagy önkéntes munkára szeretnénk nevelni, ott bukik el, hogy csak
információk szintjén adjuk át a tananyagot! Mert az ÉRTEM (információk), nem egyenlő azzal, hogy
CSINÁLOM (készségek), és főleg azzal nem, hogy ALKALMAZOM a mindennapok megfelelő
szituációiban. Arról már nem is beszélve, hogy az iskolai „tananyagot” mennyire ritkán sikerül
BEÉPÍTENI a diákok jellemébe.
Még inkább igaz ez a hittan és bibliaórák tananyagával kapcsolatosan is! Vajon hányszor lesz a
TEOLÓGIA (információk), az igeversek, a „szent beszédek” következménye a KEGYESSÉG (készségek),
ami a hitünk megélését és cselekvését jelenti? És hányszor tanítjuk meg őket SZOLGÁLNI (alkalmazás
a mindennapokban), hogy aztán eljuthassanak a MEGSZENTELŐDÉSIG (identitás, jellemformálás).
Nézzünk egy konkrét hittan órai példát arra, hogy hogyan lehet a tananyag belsőbb rétegeibe is
leásni:
„… ti vagytok a föld sója” (Máté 5:13)
1. ÉRTEM (információk szintje): Mit jelent? Mi a jelentősége? Ha az a szándékunk, hogy megértsék
a tanulók ennek az igeversnek a jelentését, hogy mit is jelent sónak lenni Jézus szerint, akkor
legelőször magáról a sóról kell beszélnünk nekik. Arról, hogy mi a sónak a jelentősége. Ha kicsi
gyerekeket tanítunk, meséljük el nekik A só című népmesét7, vagy akár vetítsük le a Magyar
Népmesék A só című epizódját, amely ugyanezt a mesét dolgozza fel! A történet szerint az öreg
király megkérdezi a lányait, hogy mennyire szeretik őt, és amikor az egyik azt mondja, hogy
7

Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág
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annyira, mint a sót, akkor a király kitagadja, elüldözi őt a háztól. Később az öreg királyt
vendégségbe hívja egy másik ország királya, akihez időközben feleségül ment a lány. A vacsorán
rengeteg ételt kínálnak a vendégnek, de mind sótlan. Ekkor jön rá a király, hogy a só mennyire
fontos, és hogy a lánya milyen nagyon szerette őt! Tehát a só jobbá tesz, jót tesz az ételnek!
Ha már nagyobb gyerekeknek, esetleg felnőtteknek tanítunk ugyanezt, nekik elmondhatjuk, hogy
Jézus korában a kenyeret nem úgy sózták, mint manapság. Nem volt sótartó, és a mi fogalmaink
szerinti konyhasó sem létezett. Helyette só tartalmú köveken sütötték ki a kenyeret, ami magába
szívta az ásványi sót, így lett íze a kenyérnek, ettől lett finom és ehető. A tanulság szintén az,
hogy a sótól jobb lesz a kenyér, nem lesz ízetlen – de a „folyamat” úgy működik, hogy a sónak fel
kell szívódnia a környezetében ahhoz, hogy hatni tudjon. Mi mitől leszünk sók a világban?
(Hagyjuk, hogy a gyerekek jussanak el a végső következtetésre!) Ha mi is jobbá tesszük azt! Ha jót
teszünk másokkal!
2. CSINÁLOM (készségek szintje): Adjunk EGY konkrét célt, határidővel és visszacsatolással! Ha
már tudják, hogy az igevers jócselekedeteket jelent, akkor gyakoroltassuk velük! Feladhatjuk
feladatnak, hogy mindenki hajtson végre három jócselekedetet a következő héten! Vagy
indítsunk ADD TOVÁBB! mozgalmat, mint A jövő kezdete című filmben8, ahol a kisfiú úgy szeretné
jobbá tenni a világot, hogy jót cselekszik három emberrel, olyasmit, amit nem tudnak viszonozni,
és amit maguktól nem tudnának megtenni. Csak annyit kell kérniük cserébe, hogy ők is adják
tovább három embernek a jócselekedetet. (A filmet pedig akár meg is nézhetjük közösen –
megéri!)
3. ALKALMAZOM: Szedjük össze, milyen módokon lehet ezt megvalósítani! Készítsünk listát! Ha
letelt az egy hét, beszéljük meg, hogy ki mit tett! Mi volt a hatása? Ki hogyan érezte magát
közben? Mit csinálna másképp? Ugyanezzel a cselekedettel kinek tudna még örömet szerezni? A
többiek élményei alapján melyiket szeretné ő is kipróbálni? Ha a gyerekek elmesélik, hogy milyen
jót cselekedtek, ha ezért „jutalmat” kapnak: annak az örömét, akinek segítettek, annak az
érzését, hogy jót tettek, és azoknak az elismerését, akiknek elmesélték, akkor vágyni fognak arra,
hogy ötleteket merítsenek a többiek történetéből is. Főleg ha ez nem egyszeri alkalom, ha
gyakrabban is megismételjük!
4. BEÉPÍTEM (identitás, jellemformálás): Milyen leszek vagy lehetek én ettől? Gondoljuk végig!
Megváltoztatja-e a világot, amit tettünk? Ha nem, akkor mégis miért érdemes ilyenné válni?
Milyen jellembeli változást lehet elérni a diákoknál? A jócselekedetek segítetnek nekik
felelősségteljesebb életet élni (ahogy fent írtuk, nem tehetsz meg mindent, de valamit mindig
tehetsz)! Segítenek figyelmessé válni, empatikusabbá, segítőkésszé! Ráadásul a SÓ nem
csak/elsősorban a jó tetteket jelenti, hanem az evangélium továbbadását, ami a VALÓDI ÉLETET
jelenti! Így ezzel a jelentéstartalommal újra felépíthetjük a tanagyagot az elejétől!
De nézzünk egy profán, hétköznapi példát is:
Melyik az egyetlen ember alkotta építmény, amelyik szabad szemmel is látható a Holdról?

8

Eredeti címe: Pay It Forward
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Mielőtt tovább olvasunk, álljunk meg, és gondolkozzunk el a válaszon egy pillanatra!
1. ÉRTEM: A választ azonnal rávágnánk: A kínai Nagy Fal. Természetesen vannak, akik már tudják,
hogy ez nem igaz! Mégis annyira beépült már a közhiedelembe, hogy nagyon nehéz kiirtani. Még
tanórákon is előfordulhat, hogy ezt tanítják a diákoknak, hiszen a tanárok is így tanulták! (Ez a
városi legenda, miszerint a Nagy Fal látszik a Holdról, először egy képregényben hangzott el, majd
annyira elterjedt, hogy még a kínai tankönyvekbe is beleírták. Csak akkor törölték, mikor már
kínai űrhajósok is állították, hogy nem látták fentről a falat. Könnyen belátható, hogy a fal
méretei, és színe egyáltalán nem teszik lehetővé, hogy látszódjon a Holdról, mert bár valóban
nagyon hosszú, ugyanakkor keskenyebb, mint egy átlagos autópálya. Természetesen az űrből, pár
száz kilométerről még lehet látni a falat megfelelő körülmények között, de onnan más ember
alkotta építmények is látszódnak.9)
Igazából nem az volt az eredeti célunk, hogy megtanítsuk, mi látszik az űrből és mi nem. Ennek a
rövid kitérőnek annyi volt a célja, hogy megmutassuk mennyi hiteltelen, valótlan információ juthat el
hozzánk. Amit szeretnénk megtanítani a gyerekeknek:
„Nem szabad mindent elhinni, amit mondanak, vagy amit az interneten írnak!”
1. ÉRTEM (információk szintje): Mit jelent? Mi a jelentősége? Az a jelentősége, amit az előbb
átéltünk, amikor megadtuk a választ a kérdésre. Akár jó választ adtunk, akár nem. Ha nem, akkor
azt jelenti, hogy ebben a kérdésben hittünk valakinek, aki hamis információt adott át. Ha jól
válaszoltunk, akkor szerencsések vagyunk, mert valaki erre felhívta a figyelmünket, vagy mi
magunk utánanéztünk, így ebben a kérdésben nem tudtak becsapni minket.
Miért fontos a fenti mondatot komolyan venni? Mert a legkisebb rossz az, amikor beégünk
mások előtt, mert valamit rosszul tudunk. Annak, hogy mi látszik az űrből, nem sok
következménye van ez életünkre nézve. Azonban ha nem nézünk utána fontosabb kérdéseknek,
és becsapnak minket mondjuk egy diétával, ami ellentmond a biológia és a józan ész szabályainak
is, akkor már nagyon is komoly következményei lehetnek a felszínességünknek és
hiszékenységünknek. Kutatások szerint, amikor a gyerekek az interneten keresnek valamit, nagy
részük a keresési találatokból a legelsőnél nem is olvas tovább, ha ott bármilyen érdemi választ
talál. Nagyon kis százalékuk néz meg több mint három különböző forrást, a keresők következő
tízes oldalára pedig már szinte egyikük sem lapoz tovább. Ennek az eredménye pedig az, hogy
sokszor még egyetemi szakdolgozatokba is bekerülnek olyan téves információk, amit a hallgatók
az internetről „szedtek”.
2. CSINÁLOM (készségek szintje): Adjunk EGY konkrét célt, határidővel és visszacsatolással!
Például informatika órán adjunk olyan keresési feladatot, ahol nehezebb egyértelmű választ
találni (pl. mit tegyünk, ha ez meg az a baja a porszívónak) vagy éppen az első találatok hibás
eredményt hoznának! Ehhez sokszor elegendő, ha körbekérdezzük kollégáinkat, hogy milyen
tévedésekkel jöttek a gyerekek egy kutatómunka, kiselőadás során, amit az interneten találtak,
vagy valaki mondta nekik. Mutassunk Facebookos megosztásokat, amiknek már a címéből is rá
lehet jönni, hogy nem igazak! Nagyon jó forrás az Urban Legends holnapja10, ahol a fentihez
9

http://www.ng.hu/Fold/2008/03/Megsem_lathato_a_Nagy_Fal_a_Holdrol
http://urbanlegends.hu
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hasonló városi legendákat találunk! Kicsit meredekebb feladat lehet: vizsgáljuk meg a történelem
tankönyvet. Mindenki kap egy oldalt, ezeknek nézzen utána! És ha eltérés van, próbálja meg
megfejteni, hogy melyik a hitelesebb információ és miért? (Elírták, egyszerűsítettek, más a
forrása…)
3. ALKALMAZOM: Szedjük össze, milyen módokon lehet ezt megvalósítani! Készítsünk listát! A
feladatokat megoldva mit vettünk észre a hamis információkkal kapcsolatban? Milyen jelei
vannak, ha egy információ nem hiteles? Kitől lehet kérdezni? Ki vagy mi a hiteles forrás?
Facebook-os képeknél és szalagcímeknél honnan tudjuk, hogy kamu, és miért kell vigyázni, hogy
az ilyenekre kattintsunk?
4. BEÉPÍTEM (identitás, jellemformálás): Milyen leszek vagy lehetek én ettől? Akinek kritikus a
gondolkozása! Gondolkozó emberekké válunk, akiket nem rekednek meg a felszínes és hiteltelen
forrásokból származó információknál, és akiket emiatt nehezebb lesz manipulálni vagy becsapni.
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Kiket tanítunk?
Volt már szó arról, hogy az emberek nem egyformák – Isten mindannyiunkat különbözőnek
teremtett, eltérő érdeklődéssel, képességekkel, tehetségekkel és életcélokkal. Ebből az fakadna, hogy
mivel sokfélék vagyunk, hatékonyan tanulni is sokszínűen tudunk, és a különböző életútjainkra sem
készülhetünk fel egyformán. Ennek ellenére az iskolák 99%-a úgy működik, mintha minden tanuló
ugyanolyan lenne.
A neveléstörténelem egyik legkárosabb innovációja a rögzített IQ „feltalálása” volt 1905-ben – ebből
született meg minden IQ-teszt közös őse, a Stanford-Binet intelligenciaskála11. A legnagyobb
probléma ezzel az IQ-fogalommal az volt, hogy az intelligenciát mindössze egyetlen dimenziója, a
logika alapján mérte. Egy évszázaddal később mi már tudjuk, hogy az IQ sokkal tágabban
értelmezhető a logikánál, ennek ellenére a teljes oktatási rendszerünk még mindig a száz évvel
ezelőtti modell alapján működik, és a tanulókat alapvetően a logikai készségük alapján értékeli és
osztályozza.
Nyilván sokat segít egy megfelelő intelligencia teszt kitöltése abban, hogy a tanulóink képességeiről
objektív képet kaphassunk, azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a klasszikus IQ-tesztek a tanulási
képességeknek egyfajta dimenzióját mérik.
Magyarországon a legáltalánosabban használt és akkreditált teszt ezen a téren az úgynevezett WISCIV, vagyis a Magyar Wechsler Gyermek Intelligencia teszt – a hivatkozásból elérhető a teszt
megrendelésének forrása12, ahonnan egyébként még számos ehhez hasonló tesztet is
megrendelhetünk. Azonban ez még mindig csak egy aspektusa az intelligenciának!
AZ INTELLIGENCIA TÍPUSAI:
Nyelvi intelligencia
Vizuális-térbeli intelligencia
Logikai-matematikai intelligencia
Mozgási intelligencia
Zenei intelligencia
Interperszonális intelligencia
Metakognitív intelligencia
Az egyik kezdeti tévedés tehát az volt, hogy az intelligencia azonos a logikával. Ma már tudjuk,
hogy nem – mégis az oktatási eszköztárunk legnagyobb része alapvetően a nyelvi és logikai
intelligencia alapján működik, tehát a demonstratív és egyoldalú kommunikáció általi megértésre
alapul, és a megtanult anyag elmondott vagy leírt visszaadásával ellenőriz.
Az általános vélekedés szerint az embereknek kb. 3%-a tekinthető kifejezetten tehetségesnek – bár
természetesen ez az érték nagyon függ attól, egyáltalán mit is nevezünk „tehetségnek”. Dr. Czeizel
Endre kutatásai szerint a tehetség bizonyos velünk született adottságokat jelent, amelyeket azonban

11
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http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford%E2%80%93Binet_Intelligence_Scales
http://www.oshungary.hu/hu/tesztkatalogus-oshungary/wisc-iv
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valóra is kell váltanunk, mert önmaguktól nem fognak kibontakozni bennünk. Ennek a valóra
váltásáért pedig többek között az iskola a felelős13.
Az általa bemutatott modell lényege a következő:

Amennyiben a velünk született adottságokat a négy meghatározó külső tényező kedvezően
befolyásolná, akkor az a bizonyos 3%-os „különösen tehetséges” arány jócskán 25% fölé mehetne!
Mindenki másképpen tehetséges tehát – és a kreatív tanítás lényege éppen abban áll, hogy
mindenkit a saját maga módján próbálunk tanítani. Ehhez azonban meg kell ismernünk a
tanulóinkat!
ELSŐ TESZT:

A JOBB ÉS BAL AGYFÉLTEKE DOMINANCIÁJA
A jobb- és bal agyféltekés tanulás elég általánosan ismert modell – egy erre szolgáló teszt innen
elérhető: http://braintest.sommer-sommer.com14
Manapság nagyon felkapott téma a „jobb agyféltekés tanulás”, talán éppen azért, mert a
hagyományos oktatási modell éppen a másikat használja szinte kizárólagosan. Természetesen nagyon
jó hír, hogy egyre szélesebb körben veszik használatba a tanulási folyamatok során az agyunk „másik
felét” is, azonban ennek a kizárólagosságát vagy hatékonyabb voltát hirdetni éppoly félrevezető, mint
amilyen korábban a pusztán logikai intelligenciára építő tanítás. Nyilván egyénenként eltérő, amilyen
mértékben használjuk a tanulás során agyunk kétféle működését, ezért egyik vagy másik erőltetése
13

https://www.youtube.com/watch?v=QqNuGZvpizg
A teszt korábban elérhető volt itt magyar nyelven is, sajnos valami miatt lekerült – érdemes később
visszanézni az oldalra, hátha újra aktiválják. Egyébként kezdő angol nyelvtudással is abszolút érthető.
14
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helyett a kettő együttes használata javasolt – annak figyelembe vételével, hogy melyik tanuló
melyiket részesíti előnyben.
Egy jobb-bal agyféltekés szűrés egy tanulói közösségben viszonylag egyszerű – használhatjuk akár a
fenti, pár perces tesztet is. Az eredmények figyelembe vételével rögtön választhatunk az adott egyén
számára könnyebben feldolgozható és használható eszközök között az alábbiak szerint:

Ha már csak ilyen mértékű különbségtételt teszünk a diákok között, és a kétféle csoportnak eltérő
feladatokat adunk, már sokat segítettünk nekik abban, hogy a maguk agyműködése szerint
optimálisabb módon dolgozzák fel a tanulnivalókat. Ehhez nem kell mást tennünk, csak akár az órai,
akár a házi feladatokat a kétféle gondolkodási és tanulási stílusnak megfelelően, kétféleképpen adjuk
fel. Ilyen teszt elvégzésének hiányában akár rá is bízhatjuk a tanulókra, hogy válasszanak a kétféle
feladat közül – úgyis mindannyian a saját agyműködésük szerint könnyebbnek vélt feladatot fogják
választani.
MÁSODIK TESZT:

NÉGY GONDOLKODÁSI STÍLUS – A GREGORC-MODELL15
A TESZT KITÖLTÉSÉHEZ
HASZNÁLJUK A TANÁRI SZETTHEZ KAPOTT LAPOKAT!
Az eredményes és örömteli tanulás kulcsa az ember egyéni tanulási stílusának ismerete. Ez pedig a
gondolkodási stílusunkból fakad. A tanári szetthez csatolt teszt Anthony Gregorc professzor
modelljéhez kapcsolódik, amely négy különböző gondolkodási stílust különböztet meg:
1. KONKRÉT-SZEKVENCIÁLIS

15

Gregorc-modell - Bobbi DePorter: Quantum Learning. Magyarul: Gordon Dryden és Dr. Jeanette Vos: A
tanulás forradalma c. könyvben, Bagolyvár Kiadó, 2005.
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Az ilyen tanulóknak információkra, tényekre, szabályokra és struktúrákra van szükségük ahhoz, hogy
dinamikusan tudjanak tanulni és dolgozni. A valóságra építenek, az érzékszerveik által érzékelhető, az
átélhető és tapasztalható, a mérhető tényekből indulnak ki, konkrét és kézzelfogható adatokra,
tényekre, tárgyakra és élményekre van szükségük a tanuláshoz, mert csak ilyen körülmények között
képesek jól teljesíteni. A tananyag feldolgozásának alapja a logikus gondolkodás és a rendszerezés,
csendes és nyugodt tanulási környezetet igényelnek, és a tételes, vázlatos feldolgozást részesítik
előnyben. Igénylik a hitelesítő forrásokat, az érveket és ellenérveket, a következtetéseket és az
összefüggések megvilágítását.
2. KONKRÉT-RANDOM
Ők is a realitásra építenek, de intuitív ugrásokat tesznek, ami a kreativitásukból fakad. Kedvenc
módszerük a kísérletezés. Problémamegoldási módszerük az alternatívák felkutatása és kipróbálása,
a több nézőpontból való megközelítés.
Az ő számukra a változatos és dinamikus tanulási környezet az inspiráló, a zárt kérdések és feladatok
helyett a nyitottakat kedvelik, ahol nem csak a megoldást kell maguknak megtalálniuk, de az ahhoz
elvezető utat sem szabják meg számukra, hanem engedik, hogy akár többet is kipróbálva saját maguk
találjanak rá a helyes válaszokhoz elvezető helyes kérdésekre és módszerekre is.
3. ABSZTRAKT-RANDOM
Az ilyen gondolkodású emberek a valóságot az érzéseik és intuícióik által dolgozzák fel. Az
információkat mindig igyekeznek a saját személyes kontextusukba helyezni, mert azon keresztül
jobban képesek megérteni, és mélyebben tudják feldolgozni.
Alapvetően a vizuális és élményközpontú tanulási módszereket részesítik előnyben, a tananyagból
minél többet szeretnének valamilyen módon át is élni, és alapvetően a csoportos, közösségi tanulási
környezetben teljesítenek jól.
4. ABSZTRAKT-SZEKVENCIÁLIS
Ők az elméleti és elvont gondolkodók. Mélyek és alaposak, és kifejezetten egyedül szeretnek
gondolkodni. Alapvetően racionálisak, azonban elutasítják a merev és rájuk kényszerített
rendszereket. Akkor teljesítenek jól, ha békén hagyjuk őket, és teljesen rájuk bízzuk a feladatok
megoldását.
A csoport-geogramm
A mellékelt tesztet kitöltve egy úgynevezett geogrammot kapunk, amely megmutatja, hogy a
négyféle gondolkodási stílus közül melyik mennyire jellemző ránk. Az ilyen típusú tesztek legnagyobb
előnye, ha ezeket a geogrammokat egymásra tesszük – ehhez nézd meg a prezentáció 81. diáját!
Ahol a legsötétebb az ábra, ott van a csoport erőssége.
Ez a teszt is csak egy segítség abban, hogy a tanulóink gondolkodási stílusát megismerve egyre
pontosabban tudjuk személyre szabni magát a tanulási folyamatot. Itt már négy csoportra bonthatjuk
az osztályunkat, és a különböző csoportba tartozóknak eltérő típusú feladatokat adva, vagy az eltérő
feladatokat akár az órai munkában kombinálva hatékonyabban és sokszínűbben tudunk tanítani.
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KREATÍV MÓDSZER #8.

Tesztek kitöltése

HARMADIK TESZT:

HATFÉLE TANULÁSI INTELLIGENCIA
A korábbi fejezetekben már láttuk, hogy az intelligencia nem azonos a logikával – az csupán egyik
fajtája vagy összetevője. Az intelligencia különböző ilyen „összetevői” alapján már legalább húszféle
tanulási intelligenciát neveztek meg az ezzel foglalkozó kutatók – erről részletesen az előbb már
említett Tanulás forradalma című könyvben olvashatunk magyar nyelven összefoglalást16.
Az itt leírtak alapján kidolgoztunk egy az előzőktől teljesen eltérő jellegű tesztet, amellyel a hat
leggyakoribb tanulási intelligenciát mérjük. A tréningen nem is annyira maga teszt kerül
középpontba, sokkal inkább annak a megvalósítása, amely egy újabb módszere a kreatív tanításnak.
Ehhez ugyanis a tanulási stílusokról szóló kártyacsomagot kell felhasználnunk, amit szintén
beletettünk a tanári szettünk csomagjába.

KREATÍV MÓDSZER #9.

Értékpiramis építése
A teszt „kitöltése” a következőképpen történik:
1.) Vegyük a kezünkbe a 42 lapból álló kártyacsomagot, és egyesével olvassuk át
az összes kártyát.
2.) Ezután válasszuk ki azt a 21 állítást, amely a leginkább jellemző ránk. Tehát a
pakli felét félre kell tennünk.
3.) Miután megvan a 21 lap, akkor ismételjük meg az előző feladatot, úgy, hogy
ezúttal már csak a legjellemzőbb tíz lapot tarthatjuk meg.
4.) Végezetül rendezzük el ezt a tíz lapot egy fontossági
szempontok által felépített piramisba, ahol a piramis csúcsán
lesz a tíz közül legjellemzőbb állítás, alatta a következő kettő,
és így tovább:

Miközben a tesztet ilyen formában végezzük, egészen
másfajta készségeinket használjuk, mint az előbb,
amikor egy listát olvastunk, és azon pipálgattuk a
16

Lásd 11. hivatkozás, 2. kötet, 340. oldaltól
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ránk jellemző állításokat. Ez vizuálisabb, mozgalmasabb módja egy teszt
kitöltésének – éppen ezért lesznek olyanok, akiknek kevésbé fog tetszeni, mint
az előző, ami persze éppen azoknak ment nehezebben, akik ezt a piramisépítést
jobban élvezik.
A teszthez tartozó megoldási íven a hat tanulási intelligenciához hozzárendeltük
a kártyákon található állításokat, így a megoldási kulcs segítségével könnyen
kiértékelhetjük a piramisunkat, az alábbiak alapján:
- a listában keressük meg, és karikázzuk be a piramisban szereplő tíz kártya
számát, és húzzunk melléjük egy strigulát – tehát egyet, minden bekarikázott
szám mellé
- ezután a piramis második sorában szereplő számok mellé (amiből tehát három
van), húzzunk még egy strigulát, a második sorban lévő kettő mellé kettőt, a
legfelül lévőhöz pedig még hármat;
- végül összegezzük, hogy a tíz közül melyik állítás mennyi strigulát kapott.
Ilyen típusú kártyapiramist nagyon sokféle kontextusban használhatunk a
tanulás során.
Amennyiben a fenti tesztünk azt mutatja, hogy az összesen kapható 20 pontból (strigulából) legalább
15 két tanulási intelligenciához tartozik, akkor a teszt alkalmas volt a saját stílusunk mérésére, mert a
ránk jellemző domináns és másodlagos tanulási intelligencia a leggyakoribb hat között van.
Amennyiben túl nagy a szórás, az azt mutatja, hogy a két mérhető tanulási intelligenciánk nem ebben
a teszt által mért hat különböző csoportban van, hanem vagy egyik, vagy másik, esetleg mindkettő az
ezeken kívül lévő, ritkább tizennégy valamelyike.
Mindenesetre a teszt eredményétől függetlenül kipróbálhattuk a kreatív tanítás egy újabb eszközét
és lehetőségét, amit nem csak tulajdonságokkal, erkölcsi kérdésekkel, célokkal, de akár irodalmi
művekkel, történelmi eseményeket kiváltó háttér okokkal vagy akár egyes témákhoz
hozzárendelhető bibliai igehelyekkel kapcsolatban is alkalmazhatunk.
A hatféle tanulási intelligenciához a segédleteket tartalmazó mappában találunk egy ívet azoknak a
tanítási módszereknek és lehetőségeknek a felsorolásával, amelyeket a különböző tanulók számára
javasolunk:
NYELVI INTELLGIENCIA
meséljünk történeteket
írjunk újságcikket az adott témáról / készítsünk el egy egész magazint
készítsünk interjút
játsszunk betűjátékokat, rejtvényeket
vitázzunk
tárgyaljunk
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LOGIKAI INTELLIGENCIA
elemezzünk és értelmezzünk adatokat
érveljünk
használjunk problémamegoldó feladatokat
készítsünk előrejelzést
próbáljunk ki / teszteljünk dolgokat
rendszerezzünk
VIZUÁLIS (KÉPI) INTELLIGENCIA
használjunk képeket, illusztrációkat
nézzünk filmrészleteket
használjunk diagrammokat
rajzoljunk ábrákat
integráljuk a képzőművészeti alkotásokat
végezzünk vizualizációs gyakorlatokat
pantomimezzünk
használjunk színes szövegkiemelést a jegyzetekben
KINESZTETIKUS (TESTI) INTELLIGENCIA
játsszuk el azt, amit tanulunk
használjunk drámajátékokat, szerepjátékot
használjunk / építsünk modelleket, maketteket
mozduljunk ki a tanteremből
használjunk minél több tárgyat illusztrációként
mozogjunk tanulás közben
INTERPERSZONÁLIS (TÁRSAS) INTELLIGENCIA
dolgozzunk kiscsoportokban
alakítsunk tanulópárokat
alkalmazzunk fórumbeszélgetéseket, vitákat
adjunk közösen megoldandó feladatokat
osszuk fel a feladatokat a tanulók között
a tanulók tanítsák tovább, amit megtanultak
INTRAPERSZONÁLIS (INTUITÍV) INTELLIGENCIA
kezdeményezzünk mély, lelki beszélgetéseket
tegyünk fel személyhez szóló kérdéseket
hagyjunk időt az elmélkedésre
adjunk lehetőséget az autodidakta tanulásra
adjunk lehetőséget a különvélemény megfogalmazására
De hogy ne sikkadjon el a különböző tanulási intelligenciákhoz kötődő kreatív tanítási lehetőségek
bemutatása sem, a most megismert hatféle tanulási stílus mindegyikéhez kötünk egy-egy konkrét
módszert is, és ugyanazt a „leckét” hat teljesen eltérő feldolgozási módon fogjuk bemutatni a
következő percekben.
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A HAT TANULÁSI INTELLIGENCIA ALKALMAZÁSA – HAT KREATÍV TANÍTÁSI MÓDSZER SEGÍTSÉGÉVEL
A „tananyagunk”, aminek a jelentését és jelentőségét szeretnénk megtanítani, egy fontos igevers
Jézus Hegyi beszédéből, amelyet a Máté 6:19-20-ban találunk megírva:
„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda
megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek
magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti
meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el.”
A tanításunk célja, hogy mindenki megértse, mit jelent a földi és a mennyi kincs
a Biblia alapján, és ezt a hétköznapi életében is alkalmazni tudja.
1.) NYELVI INTELLGIENCIA

KREATÍV MÓDSZER #10.

Flipchart-fórum
Ehhez a feladathoz szükségünk lesz egy táblára vagy flipchartra.
Osszuk két részre a rendelkezésünkre álló teret a táblán, és a két „térfél” tetejére írjuk fel, hogy
„mennyei” és „földi” kincsek.
Ezután kérjük meg a résztvevőket, hogy teljesen kötetlenül, „bekiabálva” soroljanak példákat előbb a
földi, azután a mennyei kincsekre. Ezeket mind rögzítsük a megfelelő oszlopokban. Fontos, hogy
mindenki mondhatja az ötleteit, nem kommentáljuk vagy értékeljük a válaszokat, csak az összes
bemondott „kincset” felírjuk a megfelelő oszlopba!
A feladatot már sokszor elvégeztetve a listaírásnak általában valami ehhez hasonló végeredménye
szokott lenni:
Földi kincsek: pénz, autó, ház, ékszerek, bankszámla, ruhák, számítógép, karrier, szex, hírnév, stb.
Mennyi kincsek: békesség, szeretet, öröm, szolgálat – a Galata 5:22-ben leírt „lélek gyümölcseinek”
szinte minden tagja a listán szokott lenni
Eddig a tanulók maguk is részt vettek a tananyag formálásában, aktív részesei voltak a tanulási
folyamatnak. A nyelvi intelligenciájukat használtuk, illetve azok voltak aktívak, akiknek ez erős –
beszéltünk és írtunk.
Ezek után jön a lecke „elmélyítése”: vitassuk meg, mennyire helytálló a listánk! Nem voltunk-e
felszínesek és meggondolatlanok, amikor az adott fogalmakat szinte zsigerből egyik vagy másik
kategóriába soroltuk?
Menjünk végig az egyes szavakon – és közben lehet átnyilazni egyik oszlopból a másikba:
pénz – biztosan rossz? És ha arra használjuk, hogy adakozzunk, másokon segítsünk általa? Ha
orvosi műszereket veszünk belőle?
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autó – és ha arra használjuk, hogy egy fontos feladat elvégzéséhez célba érjünk általa?
számítógép – és ha arra használjuk, hogy ezt a könyvet és a hozzá tartozó prezentációt
elkészítsük rajta?
karrier – minden esetben rossz, ha egyről a kettőre jutunk? Akkor hogyan értelmezzük
Jézusnak azt a tanítását a tálentumok példázatából, hogy „aki kicsin hű volt, az többre
bízatik”?
szex – a házasság egyik legnagyobb ajándéka, vagy nem?
A másik oldalról is nézhetünk példákat:
békesség – szintén bibliai idézet, ami a hamis békességre utal: „Mikor az erős fegyveres
(ördög) őrzi az ő palotáját, a mije van, békességben van” – Lukács 11,21
szeretet – a rosszat, a bűnt vajon nem szeretik az emberek? A függőség nem rosszul működő
szeretet?
öröm – és mi van a kárörömmel vagy a drog, az alkohol okozta mesterséges mámorral?
szolgálat – vannak, akik a Sátánt szolgálják…
Ha elkezdünk gondolkodni – és voltaképpen ez a tanulás lényege – akkor rögtön kiderül, hogy az
igazság korántsem ennyire magától értetődő vagy felszínes, ahogy mi azt első pillanatban gondoltuk.
Ezek után beszélgessünk a felírt értékek ABSZOLÚT / RELATÍV voltáról, hogy megértsük, a legtöbb
dolognak nincs önmagában való értéke, hanem az attól függ, hogy mire használjuk, hogyan élünk
vele. A földi és mennyi kincs értéke tehát a saját Istenhez való viszonyunk eredménye.
A tanulási folyamat során végig a nyelvi intelligenciát használtuk: fogalmakról beszéltünk, írtunk és
jegyzeteltünk, definiáltunk és értelmeztünk, s közben esetleg vitáztunk is egymással.
2.) LOGIKAI INTELLGIENCIA

KREATÍV MÓDSZER #11.

Brainstorming
A feladatunk még mindig ugyanaz: megérteni a földi és a mennyi kincs közötti különbséget.
Képzeljünk el egy ateista embert, aki valóban boldog házasságban él, és van három gyönyörű és
egészséges gyermeke. Nagyszerű és biztos állása van, szereti a munkáját, objektíven mérve is
tetemes fizetést kap, ami után minden adót befizet. Nincsenek adósságai, káros szenvedélyei,
eltitkolt függőségei. Rengeteg barátja van, és rengeteg lehetősége a közösségi élet megélésére,
kifejezetten minőségi életet él. Amikor tud, szívesen segít másokon, gondoskodik a szüleiről, negyven
évesen is szívesen tanul és képzi magát. Egzisztenciálisan abszolút biztonságban él és neveli a
gyermekeit, hatalmas ház, két autó, mindenki egészséges, a tágabb családon belül sincsen semmiféle
konfliktus vagy probléma.
Bármennyire is hihetetlen, léteznek ilyen emberek is.
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A hittanos vagy bibliaiskolai tanulók felé intézett kérdés a következő: hogyan tudnád meggyőzni ezt
az embert, hogy csak földi kincseket gyűjtöget, amik semmit nem érnek, és ő tulajdonképpen Isten
nélkül boldogtalan, legfeljebb nem tud róla? Milyen válaszaid lennének, ha ez az ember teljesen
komolyan és őszintén hozzád fordulna azzal a kérdéssel, hogy mit tudna neki Isten adni azon kívül,
amivel most nem rendelkezik?
A FELADAT: ÍRJ ÉRVEKET! Méghozzá legalább 20 érvet!
Legyenek az érveid konkrétak, meggyőzőek és inspirálóak!
Kedves olvasó, ha most komolyan vennéd ezt a feladatot, a következő dolog derülne ki:
öt komoly választ valószínűleg negyed óra alatt meg tudnál fogalmazni
a következő öt azonban már komoly fejtörésbe kerülne, és több órányi gondolkodás után
születne csak meg
tizenöt válasz megfogalmazásához általában már legalább egy napra van szükség
húsz vagy annál több komolyan vehető, egymástól eltérő válasz és megoldás pedig már
napokba, vagy akár hetekbe kerülne!
A brainstorming tipikus eszköze a logikai intelligencia használatának. Azonban ha jól akarjuk csinálni,
soha ne álljunk le az első néhány megoldásnál – és főleg azért ne, mert a legjobb megoldások az
esetek legnagyobb részében éppen a tizenötödik válaszkísérletek után jönnek meg! A brainstormingtrénerek azt tanítják, hogy az ötletvihar húsz különböző, de valós megoldást kínáló komoly
válaszkísérlet alatt még nem ér semmit! Tessék addig dolgozni, míg legalább ennyi megoldási
irányunk nem lesz! Azután lehet és érdemes ezeket mérlegelni, elemezni – s eközben megint a logikai
intelligenciánkat fogjuk használni és edzeni.
3.) VIZUÁLIS INTELLIGENCIA

KREATÍV MÓDSZER #12.

Képelemzés
Nézzük meg a prezentáció 86. diáját!
Mielőtt elárulnánk a kép címét, próbáljunk meg magunk címet adni neki! A tanulók feladata tehát az,
hogy az alapján, amit a festményen látnak, adjanak egy címet a képnek.
Általában ilyen címek szoktak elhangozni:
Szántóvető ember
Naplemente
Kikötő
Dolgos hétköznapok
Az álmodozás az élet megrontója
Karib-tenger kalózai
A tanulók a vizuális intelligenciájukat használva próbálnak „értelmet keresni” a képben.
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Miután elfogytak az ötletek, mondjuk el nekik, hogy a kép Peter Brueghel festménye, és a címe:
Ikarosz. Ha esetleg nem ismeri mindenki Ikarosz és Dédalosz történetét, pár mondatban foglaljuk is
össze számukra.
Ezt a bejelentést általában hangos döbbenet, majd lázas találgatás szokta követni, és mindenki
megpróbálja megkeresni Ikaroszt a képen. És általában gyorsan meg is találják: csak a lába lóg ki
Ikarosznak a habokból, közvetlenül a hajó előtt.
Ez eddig a pontig még csak egy trükkös feladvány, és egy hallatlanul okos festmény – de hogyan
kapcsolódik a földi és a mennyi kincsekről szóló igevershez és leckéhez?
A tanulók igazi feladata még csak most jön: találják ki, hogy mi a kép üzenete? Mit akart a festő ezzel
a képpel az embereknek a fejébe-szívébe vésni?
Erről aztán elkezdhetünk közösen beszélgetni, és előbb-utóbb eljutunk a megoldáshoz is, ami
valahogy így szól: az igazán fontos dolgok ott vannak a szemünk előtt, de észre sem vesszük! Sem a
képen szereplő emberek, sem a képet néző emberek nem veszik észre, hogy „Istenek hullanak alá az
égből”. Így vagyunk a mennyi kincsekkel is. A szemünk előtt van, a hétköznapokban körbevesz
bennünket a mennyei kincsgyűjtés ezerféle lehetősége, de mi annyira belefeledkezünk a munkánkba,
az álmodozásainkba, hogy észre sem vesszük az életben igazán fontos dolgokat.
Ez a kép tanulsága – és így kapcsolódik az igevershez. És miközben ezt a leckét feldolgozzuk, a vizuális
intelligenciánkat használjuk.
4.) KINESZTETIKUS INTELLIGENCIA

KREATÍV MÓDSZER #13.

SZEREPJÁTÉK
Játsszunk el egy bírósági tárgyalást, amelyben a vádlottak padján egy „veszélyes banda” ül –
különböző fogalmak, amelyeket azzal vádolnak, hogy földi kincsek, és emiatt börtönbe kerülnek.
Minden vádlottat egy-egy tanuló alakít – ahogyan az ügyészt és a védőt is. A tanár lesz a bíró, aki
moderálja a tárgyalást. Akiknek nem jut szerep az osztályból, azok esküdtek lesznek, akik az egyes
tárgyalási szakaszok végén döntenek az adott vádlott sorsáról – tehát megállapítják, hogy az adott
kincs inkább a földi, vagy a mennyi kategóriába kerül.
Az ilyen szerepjátékok időigényesek, és komoly felkészülés szükséges hozzájuk. A tanulói csoportból
lesznek olyanok, akiket a tanulásnak ez a formája teljesen lázba fog hozni, ők lesznek a legaktívabb
szereplői az „előadásnak” – nekik nagy valószínűséggel a kinesztetikus intelligenciájuk a domináns. És
valószínűleg lesznek olyanok is, akik utálni fogják az ilyen feladatokat, mert nekik nem „erre a rugóra”
jár az agyuk, őket nem kell belekényszeríteni olyan szituációba, amelyben csak szenvedni fognak –
bár egy logikai IQ-val rendelkező tanuló nagy eséllyel vállal egyfajta tanácsadói szerepet bármelyik
ügyvéd mellett, de eljátszani már nem akarja a szerepet.

53

5.) INTERPERSZONÁLIS INTELLIGENCIA

KREATÍV MÓDSZER #14.

SZEMÉLYES TAPASZTALATCSERE
Osszuk a csoportot két részre. Az első csoport minden tagja válasszon egy párt a másik csoportból, és
meséljen el neki az életéből egy olyan szituációt, amely arról szól, hogy egy földi kincset sikerült
lecserélnie az életében egy helyébe lépő mennyeivel. A másik nem kérdezhet bele, csak hallgathatja
a történetet! Erre van 5 perc.
Ezután azok, akik az előbb hallgattak, egymás után meséljék el a hallott történeteket a csoportnak
1/3 személyben, név nélkül.
Az ilyen tapasztalatcsere egyszerre tanítja a kommunikáció két oldalát – az önkifejezés és az aktív
figyelés technikáját. Közben a párok megnyílnak egymás előtt, és a tanulási élmény önmagán és a
tárgyán túlmutatva az egymás közti kapcsolatot is megerősíti. Arról már nem is beszélve, hogy
egységnyi idő alatt sokszorta több konkrét és alkalmazott példa hangzik el ugyanarra a felvetésre,
mint amennyit egy kiváló tanár frontálisan egymaga fel tudna sorolni.
6.) INTRAPERSZONÁLIS INTELLIGENCIA

KREATÍV MÓDSZER #15.

CSOPORTDINAMIKAI FELADAT KÉPEKKEL
A tanári szetthez összeállítottunk egy speciális képgyűjteményt – sajnos az elképesztően magas
gyártási költségek miatt ez az A4-es laminált kollekció maradt ki a csomagból. A képek azonban
megtalálhatók a tanári szettbe tartozó DVD „Kreatív képek” mappában, projektorral kivetítve, vagy
esetleg magunk által kinyomtatva és laminálva felhasználhatók az ilyen típusú feladatokhoz – szinte
bármilyen humán tantárgy, illetve hittan és bibliaiskolai oktatás keretén belül.
Ha kinyomtatva is rendelkezésre állnak a képek, akkor szórjuk szét őket a padlón, esetleg egy
megfelelő méretű asztalon, hogy a csoport tagjai szabadon válogathassanak közülük. Kivetítve ezt
úgy lehet megoldani, hogy az egymás után vetített képekre lehet jelentkezni.
Egy kis gondolkodási időt hagyva mindenki mondja el, miért azt a képet választotta, és milyen
kapcsolatban van a kép a földi és mennyi kincsekről szóló igeverssel, illetve saját magával.
Az ilyen feladat egyszerre késztet önvizsgálatra és belső elmélyülésre, valamint a bennünk szunnyadó
kreativitás felélesztésére, mert kapcsolatokat kell keresnünk a kép, a lecke és a saját életünk között.
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Mibe kerül a siker?
Az eredményes tanítás jelentős befektetéseket igényel – mert a komoly eredményeknek mindig
komoly ára is van! Most ezeket fogjuk számba venni.
Ehhez először is szedjük össze, egyáltalán mire van szükség ahhoz, hogy valakiből jó tanító legyen:
1. VÁGY ÉS SZENVEDÉLY
Ma már minden munkapszichológiai és sikerről szóló könyv alaptétele, hogy igazán eredményesek
csak akkor lehetünk a saját szakterületünkön, ha nem csak „jók vagyunk” abban, amit csinálunk,
hanem egészen egyszerűen rajongunk érte. Akkor teljesítünk a legjobban, ha a munkánk a flowélményhez vezet17, mert ilyenkor voltaképpen a Maslow-piramis csúcsán a saját inspiráló álmainkat
teljesítjük be.
Hétköznapibb nyelvre fordítva, és a realitás felé fordulva ez azt jelenti, hogy csak abból lesz kiváló
tanár, aki
rajong a gyerekekért / tanulókért
szenvedélyesen szeret tanítani – ekkor érzi magát a legjobban
szenvedélyesen szereti azt a tárgyat, amit tanít – szabadidejében is szívesen foglalkozik vele
Nagyon kiábrándító és demotiváló, amikor egy tanár nem szereti a diákjait, hanem lenézi és nyűgnek
tartja őket, nem szeret tanítani, az iskola számára csak egy munkahely, ahová be kell járni, és el kell
végezni egy rutinfeladatot, aminek az eredményessége sem érdekli már – ráadásul mindezt maguk a
diákok is érzékelik, esetleg látják-hallják is. Sajnos a tanári pálya ma lassan „büfészakká”
alacsonyodik18, az elismertsége és a tekintélye is egyre csak fogy, és ki kell mondani, sajnos sok olyan
pedagógus végez a tanárképzőkön, akik pont azért válnak sikertelen és boldogtalan tanárokká, mert
nem szeretik szenvedélyesen a tanárságukat.
A szenvedély nem tesz automatikusan jó tanárrá bennünket – de a hiánya egészen biztosan
kudarcélmények sokaságát fogja kitermelni az évek során. Szenvedély nélkül legfeljebb a
középszerűségig lehet eljutni, legyen szó az élet bármely területéről, de ott, ahol ráadásul
emberekkel foglalkozunk, még eddig is nagyon nehéz.
A hittan tanítás külön problematikus ezen a területen – ugyanis sok helyen a lelkésznek kell végeznie,
aki nem szereti csinálni – persze nem is feltétlenül az ő dolga lenne, vagy olyan szaktanárnak, akit
pont ez a tárgy egyáltalán nem lelkesít – mert maga sem él szenvedélyes életközösségben Jézussal.
Viszont éppen hittant nem lehet tanítani őszinte szeretet és szenvedély nélkül – hiszen láttuk már,
hogy ez nem kereszténység-tant jelent, hanem az evangélium átadását, és a diákok Jézushoz
vezetését. Márpedig ez vágy és szenvedély nélkül nem lesz sem hiteles, sem vonzó!

17

Lásd például Csíkszentmihályi Mihály kutatásait és publikációit a témában
Míg nálunk a tanító és tanárképzőkre való bejutás egyre könnyebb, a világ legmagasabb színvonalú oktatási
rendszereivel rendelkező Dél-Koreában a felvételi pontszámok legfelső 5%-a, Finnországban a legfelső 10%-a
elegendő csak ahhoz, hogy tanári szakra bejuthasson egy jelentkező!
Cikk erről itt: http://eduline.hu/felsooktatas/2011/1/18/20110117_tanarkepzes_europa_pisa_felmeres
18
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Személyes véleményem szerint (és ebben nem biztos, hogy igazam, van), akiből hiányzik a tanulók és
a tanítás iránti őszinte lelkesedés és szenvedély, az változtasson pályát! Ezt nem rosszindulatból
gondolom így, éppen ellenkezőleg: féltő szeretetből és jóakaratból. Sok mindent lehet pótolni abból a
listából, ami kiváló tanárrá tehet bennünket – de ezt tapasztalataim szerint ezt nem. Kár eltékozolni
egy életet olyan foglalkozással, amit nem szeretünk, ami nem okoz örömöt és nem ad elégedettséget
és sikerélményt a számunkra.
2. ELHÍVÁS, KÜLDETÉSTUDAT
Sokszor tapasztalhattuk már életünk során, hogy bizonyos dologért fellelkesülünk, akkor éppen azt
gondoljuk, hogy az a bizonyos dolog a világ legnagyszerűbb célja, amire készek lennénk akár az egész
életünket rátenni – aztán ez az érzés objektív vagy szubjektív hatások következtében elmúlik, és
átadja helyét valami másnak.
Nagyon fontos dolog az életünkben a vágy és a szenvedély, meggyőződésem szerint nem is lehet
enélkül kiváló és eredményes munkát végezni, azonban egy nagy hiányosság mindenképpen van:
nem feltétlenül helyes útmutató, különösen, ha olyan nagy jelentőségű, akár élethosszig tartó
dologról van szó, mint a pályaválasztás. Magam is sok mindenért lelkesedtem már életem során, nem
is alacsony hőfokon és intenzitással – mégsem lett belőlem egyszerre régész, agykutató, zenész, séf
vagy lelkész. A „szenvedélyeim” közül lett olyan, amelyik a foglalkozásommá vált, a többi pedig
megmaradt hobbinak és kedvtelésnek.
Hogy melyiket válasszuk a bennünket lázba hozó életutak közül, abban segít bennünket az elhívás,
vagy a küldetéstudat. Ez a kettő ugyanannak a megfogalmazása bibliai és profán megfogalmazásban.
A tétje és a lényege ennek az összetevőnek igen nagy: elhívás (küldetéstudat) nélkül ugyanis
hívatlanok vagyunk! Egyik oldalról isteni felhatalmazás nélkül, másik oldalról valós elkötelezettség
nélkül csinálunk valamit. Ha radikálisan fogalmazok, mindkettő káros, veszélyes és hiábavaló. Káros
és veszélyes azért, mert mi, tanítók, nem műanyag flakonokkal foglalkozunk, hanem emberekkel,
akiknek az önértékelése, jövőképe, fejlődése, sőt, akár az örök élete is múlik azon, hogy mi a
helyünkön vagyunk-e. Hiábavaló pedig azért, mert az áldás a Bibliában minden esetben és kizárólag
az engedelmesség következménye, márpedig az elhívás azt jelenti, hogy arra a helyre állok, amit Isten
készített számomra, s amelyre vezetni akar.
És még egy kiegészítő megjegyzés: az újszövetségi gyülekezet-modellben a tanítás vezetői, egészen
pontosan presbiteri szolgálat volt. A presbitereket minden esetben a többi presbiter állította
szolgálatba, méghozzá nyilvános, úgynevezett kézrátételes imádsággal, ami azt fejezte ki, hogy az
újonnan munkába állított presbiter megkapta a közösségnek, illetve a közösség többi vezetőjének a
felhatalmazását. Isten elhívása tehát minden esetben nyilvános „felavatással”, a tekintély és
jogosultságok kinyilvánításával együtt lépett érvényre, így amikor a tanító tanított, akkor a tanulók
„mögötte” az egész közösség, és végső soron Isten tekintélyét látták és ismerték el. Ez adta meg a
presbiterek, és köztük a tanítók súlyát az újszövetségi közösségben.
3. TEHETSÉG
Valószínűleg ismerünk olyan kiváló szakembereket, akiknek hatalmas tudása és tapasztalata van a
saját szakterületén – azonban tanárnak teljesen alkalmatlan, mert a meglévő hatalmas tudását
kiválóan tudja alkalmazni, azonban átadni másoknak nem képes. Ezzel önmagában nincsen semmi baj
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– csak az illető nem való tanárnak! És – hogy kellemetlenebb példát is említsek – talán mindannyian
találkoztunk már olyan tanárokkal, akiknek kínszenvedés volt végigülni a „dögunalmas” óráit, amiből
igazán abszolút semmit nem is tanultunk, vagy olyan lelkészekkel, akiknek ugyanilyen kínszenvedést
okozott végighallgatni a semmitmondó igehirdetését. (Gyorsan hozzáteszem, ez utóbbi sem
probléma önmagában, hiszen nem minden lelkész jó igehirdető, és az is rendszer hibája, hogy a
lelkészeket a pozíciójuk miatt igehirdetésre „kényszerítjük”, holott a bibliai modell teljesen más – de
ez egy külön téma.)
Sajnos tény, hogy tehetségtelenül szintén lehetetlen kiváló eredményeket elérni – azonban a
tehetséggel kapcsolatos legjobb hír, hogy fejleszthető! Voltaképpen mi is pont ezért tanítunk: hogy
felfedezzük, együtt a felszínre hozzuk, és kiteljesítsük a tanítványainkban szunnyadó tehetségeket.
A tehetség azt jelenti, hogy átlagon felüli általános és speciális képességekkel, kreativitással és
elkötelezettséggel rendelkezünk bizonyos területeken19 – amiben ezen felül még örömünket is leljük,
és külső kényszerítő hatás nélkül is szívesen csináljuk.
A szenvedélyes és tehetséges tanár vonzza a diákokat – az ő óráit vétek lenne ellógni. A szenvedélyes
és tehetséges igehirdető megtölti a templomokat – még akkor is, ha „pocsék” lelkigondozó. De ez
nem baj, ha a gyülekezetben vannak szenvedélyes és tehetséges lelkigondozók is. Nem leszünk
mindenben, talán még sok területen sem tehetségesek – de ha tanítani akarunk, akkor nekünk ezen a
területen kell a felszínre hoznunk, és minél magasabb szintre fejlesztenünk a bennünk szunnyadó
tehetségeket.
Melyek azok a skillek, amelyeknek a tehetséges használata a tanításban szinte elengedhetetlen20:
előadói tehetség
kapcsolati tehetség
verbális tehetség
intellektuális tehetség
4. KARIZMA
A Biblia megkülönbözteti a tehetséget, vagyis a tálentumot, és a lelki ajándékot, azaz a görög
eredetiben „karizmát”.
A „karizma” olyan átütő, természetfeletti tehetség, amit nem lehet már pusztán az emberi keretek
között értelmezni, mert van benne valami természetfeletti plusz. Ne felejtsük el: Isten
természetfeletti, ettől Isten! Amikor az egyház elveszíti a természetfeletti dimenzióit, és már csak a
természetes, kiszámítható, emberi szinten él és szolgál, akkor voltaképpen a leglényegesebb
„elemét” veszítette el – Isten Szentlelkének a munkáját.
Képzeljük el, hogy van egy gáztűzhelyünk, amin vannak égőrózsák. Ezek közül meggyújtunk kettőt,
takarékon. Ez a tehetség. És ebből egyet Isten felcsavar maximumra. Ez a karizma.

19

Ez a legáltalánosabb, úgynevezett Renzulli-féle tehetség-definíció – egy nagyon hasznos és részletes írást
ezzel kapcsolatban itt találsz: http://tehetseg.hu/mi-tehetseg
20
A listához a Piirto tehetség-modellt használtuk, lásd az előző hivatkozást!
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A tanításnak a Bibliában van lelki ajándék (karizma) kategóriája is. De mi kell ahhoz, hogy egy karizma
működhessen egyáltalán az életünkben? Ennek ugyanis szintén megvannak a bibliai előfeltételei –
amik nélkül a karizma nem működik:
Újonnan született, krisztusi élet – a karizma a Szentlélek munkája bennünk és általunk, így aki
nem született újonnan, abban nincs Szentlélek sem, így képtelen „karizmatikussá” válni
Biblikus életmód, engedelmes követés – ezek hiánya akadályozza Isten munkáját az
életünkben, és az életünkön keresztül, mint amikor zajos a hálózat, és alig halljuk a
telefonban a vonal túlsó felén beszélőt
Aktív gyülekezeti élet – ugyanis a karizmák kizárólag gyülekezeten belül működnek, attól
elszakadva nem!
Tehetség – legalább takarékon égnie kell annak, amit Isten természetfeletti szintre
„felcsavar”
A karizma folyamatos használata és működtetése – mert az nem céltalanul és önmagáért
adatik, ha nem használjuk, nem „gerjesztjük”, akkor akár ki is oltódik. Bizonyos karizmák nem
feltétlenül kísérik végig az egész életünket, hanem mindig az elhívásunk betöltéséhez
adatnak.
5. SZORGALOM
Mindenekelőtt nézzünk meg néhány idézetet ezzel kapcsolatban:
„A lángész: egy százalék ihlet és kilencvenkilenc százalék verejték.”
(T. A. Edison)
„Tehetség sok van, de tehetség, intellektus, energia és szorgalom - mindezek
együtt alkotják a zsenit.”
(Richard Strauss)
„Úgy gondolom, hogy a lusta emberek tehetsége nem az igazi. Az igazi tehetség
hajtóereje a benne meglévő szorgalom.”
(Varró Margit)
„Az elme fejlődésének az a titka, hogy dolgoztatjuk. A lustaság elsorvasztja.”
(Napoleon Hill)
A szorgalommal kapcsolatban három kutatásra szeretnék utalni – mindhárom nagyon tanulságos!
1.) A Fuller Theological Seminary készített egy nagyívű kutatást21, amelyben azt vizsgálták, milyen
összefüggésben áll a gyülekezetek számbeli növekedése az igehirdetésre fordított felkészülési idő
mennyiségével. Több mint ezer gyülekezetből kértek be adatokat, gyakorlatilag minden felekezetből,
valamennyi földrészen.
Az eredményeik azt mutatták, hogy azokban a gyülekezetekben, ahol az egyes prédikációkra való
felkészülés, amely magában foglalta a textus kiválasztását, az exegézist, a vázlat vagy szöveg
megírását és az adott alkalomért való közvetlen imádkozást is, két óránál kevesebb alkalmanként, a
21

Sajnos a kutatásról évekkel ezelőtt olvastam, és a pontos forrást nem sikerült megtalálnom az anyagaim
között
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gyülekezet nem növekszik, sőt, jellemzően fogy. Azokban a gyülekezetekben, ahol a felkészülés
időtartama 2-6 óra, az aktív tagság létszáma évek-évtizedek óta nagyjából változatlan, tehát az
eltávozók és az újonnan érkezők nagyjából kiegyenlítik egymást. A létszámban és szolgálatokban is
dinamikusan növekvő gyülekezetekben azonban az egyes igehirdetésekre minimum 28 órát, vagy
annál akár lényegesen is többet készül minden egyes prédikátor!
Hogy csak egy személyes példát hozzátegyek: ennek a tréningnek csak a PowerPoint prezentációja
eddig több mint 200 munkaórát foglal magában! Nem a tréninganyag elkészítése, kizárólag a
prezentáció! De volt olyan tematikus tanításom is, amely 11 napos teljes böjtben, napi 14-16 óra
imádsággal és munkával született meg – gyakorlatilag egyetlen prédikáció.
Mivel alapvetően tanítunk, ezért megtehetjük, hogy egy-egy leckét ennyire alaposan dolgozunk fel –
utána aztán akár évekig is mondhatjuk, mert a tanítás nem prófécia, ami egy adott élethelyzetbe szól
bele, hanem többnyire tematikus anyag. Ahogy Spurgeon mondta: „azt a (tanítói) igehirdetést, amit
nem lehet többször is elmondani, egyszer sem érdemes!”
Tehát a tanításra való felkészülésnek és a tanítás eredményességének van kimutatható összefüggése
– de sikerhez szükséges befektetés sokkal nagyobb, mint azt gondolnánk!
2.) Korunk egyik leghatásosabb előadója Steve Jobs, az Apple vezetője volt. A prezentációs
technikájáról szóló – egyébként kifejezetten ajánlott – könyvben22 elmondja, hogy egy órányi
előadásra átlagosan 90 órát készült. Először az üres teremben gyakorolta az előadását, azután
beültette a kollégáit, és azok előtt is újból és újból előadta, hogy lássa a reakciókat, és „élesben”
készülhessen fel minden helyzetre és kérdésre.
3.) Malcolm Gladwell, a Kivételesek – A siker másik oldala című könyvében publikálta azt a kutatását,
amely szerint minden kivételes teljesítmény mögött 10.000 órányi célorientált és elkötelezett
gyakorlás áll. Ez napi 8 órában is legalább öt évnyi tudatos és kemény munkát jelent azon a területen,
ahol eredményeket akarunk elérni.
Látjuk tehát, hogy a szorgalom elengedhetetlen összetevője az eredményes munkának – és ez a
tanítás terén sincsen másképpen. Valószínűleg ez egy magától értetődő pontja a felsorolásnak,
azonban a mindennapos rutinban éppen ez a siker azon összetevője, ami a leggyakrabban kimarad a
„receptből”.
6. ANYAGI BEFEKTETÉS
Ahhoz, hogy kreatívan és hatékonyan taníthassunk szükségesek bizonyos eszközök: projektor,
számítógép, megfelelő hangosítás, illusztrációs eszközök, segédanyagok, szakmai továbbképzések és
tréningek, stb. stb. Ezekhez pedig pénzre van szükség.
Nagyon fontos alapelv, ami az iskolákra és a gyülekezetekre egyformán jellemző, hogy a
költségvetésük legnagyobb része épületfenntartásra és rezsiköltségekre megy el, és nagyon kicsi
százalék jut közvetlenül a tanításhoz szükséges eszközökre, s még kevesebb a tanítókba és a
tanulókba való közvetlen befektetésre. A jelenlegi kormányzat (2010-2014 között) óriási összegeket
vont el az oktatástól, aminek sajnos nagyon káros hosszú távú következményei lehetnek.

22

Carmine Gallo: Steve Jobs, a prezentáció mestere, HVG, 2010.
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A korszerű és hatékony tanításhoz azonban pénzre is szükség van – ez szintén magától értetődő.
7. SPIRITUÁLIS BEFEKTETÉS
Az utolsó tétel azonban már sokkal kevésbé egyértelmű, és még a vallásos iskolák vagy gyülekezetek
esetében is a legnagyobb hiányosságokkal küszködő terület. A tanítás profán értelmezésénél ennek a
tételnek nyilván nincs jelentősége, de ha keresztény tanításról, főképpen hittanról vagy bibliaiskolai,
gyülekezeti tanításról beszélünk, akkor azonban ez nélkülözhetetlen összetevője a kreatív és
eredményes tanításnak.
Ha a Bibliánkat fellapozzuk Mózes második könyvének 17. fejezeténél, és elolvassuk, hogyan győzte
le Mózes és Józsué a pogány Amálékot, akkor egy nagyon fontos bibliai alapelvet tanulhatunk meg: a
győzelemnek mindig van egy fizikai, és van egy spirituális összetevője. Józsué harcol a csatatéren,
Mózes pedig imádkozik a hegytetőn. Cselekvés és imádság – ez a „siker” bibliai képlete. Egyik sem
működik a másik nélkül! Az imádkozás a megfelelő cselekvés nélkül felelőtlen ájtatoskodás, a
cselekvés imádkozás nélkül pedig pusztán emberi erőlködés. A tanításnál sincsen ez másképpen!
Nem csak „dolgoznunk” kell a diákjainkért, hanem imádkoznunk is kell értük – mert mi „nem
akármit” tanítunk neki, nem csupán egy leckét adunk át, hanem az élő Istenről tanítunk, és Őhozzá
akarjuk közelebb vinni a hallgatóinkat. Márpedig ez nem fog működni a szellemi dimenzió
elhagyásával!
Nyilván ez a téma már túlmutat a kreatív tanításról szóló tréninganyag keretein, ezért itt csak ajánlani
tudom a megfelelő bibliai háttérismeretek és szemlélet elsajátításához például az általunk
összeállított, komplex és nagyon részletes bibliaiskolai tananyagot, amely szintén elérhető az
APCSEL29 honlapjáról23.

KREATÍV MÓDSZER #16.

Szeletelési technika
Ezt a technikát az értékesítésben használják előszeretettel. A működés lényege,
hogy egy elsőre talán túlságosan tág, bőséges vagy nagy mennyiségű eredményt
„leszeletelünk” kisebb, feldolgozható, befogadható részegységekre.
KÉRDÉSEK: Mi kell hozzá, miből áll, milyen részei vannak…?
A kérdésre adott válaszokat akár közösen, akár a résztvevők között kiosztva
„részegységenként” dolgozzuk fel.
PÉLDÁK:
- Ismerjük meg Péter apostolt: megtérése előtt / hogyan tért meg / szolgálatai /
bukásai / tanításai / stb. stb.
- Ady Endrét: ifjúkora / tanulmányai és azok hatásai / szerelmei / betegsége /
stb. stb.
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http://www.apcsel29.hu/kiadvanyaink/theologion-bibliaiskola
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A tanítás – mint értékesítés
A most következő fejezet eredetileg egy négy részes cikksorozat volt az APCSEL29 szakmai blogján
2011 elején. Alapvetően az igehirdetésről szól, de a hittan és bibliatanításra is ugyanígy
értelmezhető, és a lényeget kiszűrve még akár az iskolai oktatásra is érvényes. Mivel ebben a
cikksorozatban komoly munkám volt, nem látom okát, miért ne közölhetnénk itt változatlan
formájában – egyfajta ráhangolódásképp a következő fejezetekre.

Értékesítési szemlélet az igehirdetésben (és a tanításban)
Sokszor beszélgetünk arról a képzéseinken, hogy az igehirdetőkből mennyire hiányzik az értékesítési
szemlélet. Mit csinál egy értékesítő? Eladja a terméket. Ezért fizetik, ez a munkája, jó esetben ez a
szenvedélye és a tehetsége is. Ha a vevők vásárolnak tőle, akkor jó értékesítő. Ha nem, akkor rossz.
Az igehirdetők is értékesítők. Isten üzenetét értékesítik. Ez a dolguk. Ez az elhívásuk. Ez a
felelősségük. Ha értékesíteni tudják az üzeneteket, és a „vevők” szívesen jönnek hozzájuk
gondolatokat, üzeneteket „vásárolni”, ha jó „üzletnek” tartják, hogy fizessenek az idejükkel és
figyelmükkel a prédikációért, ha elégedettek és másoknak is tovább ajánlják az igehirdetőt, ha fel is
használják a „megvett”, átvett üzeneteket – akkor az igehirdető jó üzenet-értékesítő. Vagyis jól végzi
a dolgát. Ha viszont a vevők nem vásárolnak tőle üzeneteket, ha nem képes új vevőket toborozni, ha
nem nő a „vásárlóbázisa”, vagy ha a megvett üzenetek a „vásárlást” követően nem kerülnek
felhasználásra – akkor nem jó értékesítő, és rosszul végzi a dolgát.
Néha az az érzésem, hogy vannak igehirdetők, akiket nem mindig érdekel az, hogy mi lesz az
üzenettel, amit átadnak. Olyanok, mint az a boltos, aki kirakja a portékáját a kirakatba, beül a kassza
mögé, és várja, hogy aki valamit akar, az jöjjön be és vegye meg. Majd a vásárló töri magát, ha
vásárolni akar. Vagy olyanok, mint azok az értékesítők, akiket órabérben fizetnek – nem teljesítmény
alapján, jutalékkal. Mert akkor nagyon nem lenne mindegy, hogy mennyire hatékony az, amit csinál.
Mintha kiveszett volna belőlük a győzni akarás. Mintha már nem hinnének abban, hogy egyáltalán
győzhetnek. Mintha már nem is a győzelem lenne a fontos, megelégednek a részvétellel.
A keresztények nagyon kényelmes helyzetben vannak: megteologizálják, hogy miért nem lehet mérni
az eredményeiket, miért nem lehet számon kérni az eredménytelenséget. Nem számítanak a számok,
az áldás nem a létszámban mérhető, és nem a mennyiség számít, hanem a minőség. Különben is
Istennek fognak elszámolni. Egy vezetőt számon lehet kérni, ha elbukik – de nem lehet számon kérni,
ha alapvetően rendben van körülötte minden, csak épp nem hatékony, amit csinál. Ha nem
növekedik a gyülekezete, ha nincsenek megtérések, ha éveken keresztül mindig ugyanazok hallgatják
a prédikációit, ha nincsen látható változás vagy növekedés. Ilyen sehol másutt nincs a világon, csak az
egyházban. És nem biztos, hogy ez helyes. Vagy biblikus.
Az igehirdető Isten sáfára. Isten perceket, órákat bíz rá, évente talán több százat és több ezret, hogy
érintse meg az emberek szívét, formálja át a sorsukat, mentse meg az életüket. És Jézus példázatában
az a sáfár, aki ugyan rosszat nem tett, „csak” megőrizte, amit kapott, „csak” nem volt hatékony,
„csak” nem tudott eredményeket felmutatni, az „gonosz szolga” volt.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az igehirdetők legyenek teljesítményközpontúak…
mondanám, ha politikailag korrekt akarnék lenni, ha a szimpátiára törekednék. DE, AZT JELENTI!
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Láthatatlan gyümölcsök ugyanis nincsenek, sem az életben, sem a Bibliában! Az eredmények nélküli
szolgálat nem biblikus! A megtérések nélküli gyülekezet nem biblikus! A következmények nélküli
igehirdetés nem biblikus. Ezt nem lehet kimagyarázni! És ne akarjuk se a Szentlélekre, se a bűnös és
megtérni nem akaró emberekre kenni a felelősséget, mert ez a miénk! Ne legyetek sokan tanítók…
hát ezért ne! Mert az felelősség!
Tudom, hogy ez kemény beszéd. De minek kell történnie ahhoz, hogy végre a keresztény szószékeken
hangozzanak el a legütősebb, legjobban összeállított, legjobban átadott, a legtartalmasabb, a
legmotiválóbb, a leginkább életeket formálóbb, a legélvezetesebb, a leghatékonyabb üzenetek?!
Vagy nem ez lenne méltó az evangéliumhoz? Nem pont erre lenne szüksége a pokol felé menetelő
embertársainknak?!
Minden egyes igehirdetés, istentiszteleti alkalom, evangélizáció TÉTJE a hallgatóink élete, sorsa,
boldogsága, örök élete! Ki az, aki meg meri tenni, hogy nem veszi ezt komolyan?! Hiszen ez Jézus
életének és váltsághalálának a profitja. Ennek a profitnak a növelését bízta ránk. De ha mi nem
termelünk profitot, akkor rosszul végezzük a dolgunkat!
Bocsánat, ha túl kemény az üzenet. De szeretném áttörni a közönyt, a kommunikációs zajt, a jóléti
kereszténység burkát, ami körülvesz bennünket. Mert körülöttünk emberek kárhoznak el!
Mit csinál egy értékesítő?
Nagyon leegyszerűsítve három dolgot tesz:
I. KAPCSOLATOKAT ÉPÍT
Ezt hívják ügyfélbővítésnek is. Felkutatja a potenciális vevőket, felveszi velük a kapcsolatot, vagy ő
megy el hozzájuk, vagy ráveszi őket valahogy, hogy ők jöjjenek el a mintaboltba, a tárgyalóterembe,
akárhová. Ha nincsenek kapcsolatok, nincs értékesítés se. Ha nincs kinek eladni, akkor hiába lenne
mit eladni, semmiféle üzlet nem fog megköttetni.
A kapcsolatépítés ráadásul nem csupán nevek és telefonszámok, email címek begyűjtését jelenti,
hanem egyúttal a bizalom felépítését is. A „hideg címek” nem sokat érnek – az értékesítőknek bizalmi
kapcsolatokra van szükségük, minőségi kapcsolatokra, mert egy jó értékesítő soha nem rohanja le a
termékével a vevőt, hiszen nem az a célja, hogy egyszer rátukmáljon valamit, hanem az, hogy hosszú
távú törzsvásárló, kliens váljon belőle, aki hűséges marad a termékhez és a márkához.
Az igehirdető is értékesítő – bár az üzenete ingyenes, a célja mégis az, hogy átadja, célba juttassa,
értékesítse – hiszen értéket képvisel. De mit ér egy igehirdetés hallgatók nélkül?!
Az igehirdetők feladata is a kapcsolatépítésnél kezdődik. Nagyon sok igehirdető szava válik
súlytalanná pont azért, mert a hallgatók közül senki nincs, aki miatta lenne ott. A hívogatás, a misszió
a gyülekezeti tagok feladata. Meg is kapják sokszor a szószékről is: „még jobban missziózzatok, mert
ez nem elég!” De aki mondja, nagyon ritkán teszi meg, amit a gyülekezetétől elvár. Az igehirdetőnek
kell először és a legtöbb bizalmi kapcsolatot behoznia a gyülekezetbe, ezzel is bemutatva, példát adva
a többieknek arra, hogyan kell hívogatni, barátokat szerezni!
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A legtöbb gyülekezetben ott van a „termék”, az evangélium, az Istennel való közösség „ajánlata” –
csak épp nincsenek potenciális vevők. A „cég” munkatársai ülnek a padokban, ők hallgatják hétrőlhétre a „termékbemutatót” – csak potenciális vevőket felejtettek el meghívni! És csodálkozunk, miért
szorul ki a „márka” a piacról! Félek, hogy nagyon sok gyülekezetben vált öncélúvá az igehirdetés: csak
azért mondjuk hétről-hétre, mert nekünk annyira tetszik a saját termékünk – de nincs senki, akinek
kellene. Márpedig Jézus a mennybemenetele előtt nem a „nagy összegyülekezési parancsot” hagyta
ránk, hanem a nagy misszióparancsot, aminek a lényege az, hogy az evangéliumot juttassuk el
azokhoz, akik még nem ismerik. Vagyis építsünk kapcsolatokat, olyan minőségi kapcsolatokat,
amelyeken keresztül értékké lehet tenni az emberek számára Isten megoldását az életükre, és a
tőlünk telhető legtöbbet tegyük meg azért, hogy megértsék és elfogadják.
Hogyan tud az igehirdető kapcsolatokat gyűjteni?
Erre a válasz kettős.
Először is ugyanúgy, mint mindenki más is a gyülekezetben: az igehirdető is épít baráti kapcsolatokat
nem hívőkkel, időt tölt velük, emberekbe invesztál, és meghívja őket a gyülekezetbe. Megteszi ő is,
sőt, először ő azt, amire a szószékről másokat buzdít! Az igehirdetők túl sokszor prédikálnak MÁSOK
ismerőseinek – mert nekik nincsenek ott az ismerőseik, mert nincsenek is ismerőseik a gyülekezeti
tagjaikon kívül. Azoknak prédikál, akiket a többiek hívtak el. Legyen az első kitűzött cél az, hogy
minden evangélizáción, istentiszteleten üljenek ott olyan nem hívő, „potenciális vevők” is, akiket az
igehirdető hívott el!
Másodszor pedig legyen olyan jó az igehirdetés, aminek híre megy! Mert tagadhatjuk, ha akarjuk, de
az igazság az, hogy vannak igehirdetők, akiket sokan hallgatnak szívesen, míg másokat nem. Ez van,
akár tetszik, akár nem. És lehet okokat keresni, hogy jobban felkészül, jobb szónok, többet imádkozik,
áldottabb, stb. stb. Mindegy mi az oka, azt kell nekünk is megvalósítanunk. Mert nem hiszem, hogy
Isten lenne a felelős azért, hogy egyesek prédikációi a saját gyülekezeti tagjaikat is untatják, míg
másokét százak és ezrek töltik le az internetről. Vegyük végre tudomásul, hogy ez elsősorban rajtunk
múlik! Nem Isten a felelős azért, hogy nincsen következménye az igehirdetéseinknek, a
missziómunkánknak! Isten a „termék” működéséért vállalt garanciát – az evangélium valóban az,
amit róla a Bibliában megtalálunk – de eladnunk nekünk kell! Isten nem fogja helyettünk jól
értékesíteni – mert ezt ránk bízta! És hihetetlen szenvedéllyel szeretnék a keresztények lerázni
magukról ezt a felelősséget, de sajnos nem lehet, és nem is érdemes! Jézus jelenleg nincs a földön,
hogy hirdesse az evangéliumot, a Szentlélek pedig nem azért küldetett, hogy helyettünk dolgozzon,
hanem hogy támogasson bennünket a küldetésünk beteljesítésében. Ez most a mi feladatunk – a mi
felelősségünk és a mi lehetőségünk. Éljünk vele jól, és tegyük meg a legtöbbet, amit tehetünk!
II. VALÓS SZÜKSÉGET TÖLT BE
A jó értékesítő azt adja, amire valóban szükség van!
Tévhit, hogy az a jó értékesítő, aki mindent rá tud dumálni az emberre! Az nem jó értékesítő, hanem
elvtelen, haszonleső, gátlástalan, pénzhajhász ember, aki másokon nyerészkedik. Az igazán jó
értékesítő azonban azt adja, amire valóban szüksége van a vevőnek, akkor adja, amikor valóban
szüksége van rá, és úgy adja, hogy az valóban meg is érje a vásárlónak.
Miért?
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Mert ha így csinálja, másodszor és sokadszor is hozzá fog jönni vásárolni, a köztük kialakult bizalom
miatt.
A KULCS ezúttal a valódi szükségek betöltése. Igazából azt értékeljük, amire valóban szükségünk is
van, mert általában nem céltalanul shoppingolunk, szórva a pénzünket, és összevásárolva minden
limlomot, ami épp utunkba kerül, hanem konkrét problémákra keresünk megoldásokat, konkrét
kérdésekre keresünk válaszokat, és valós hiányokat akarunk megszüntetni vagy betölteni. Ez pedig
azt jelenti, hogy ha fáj a fejem, a lábgomba-hintőpor nem fog segíteni rajtam.
Ismerek egy nagyon jó hasonlatot a Bibliával kapcsolatban: Isten Igéje olyan, mint egy gyógyszeres
doboz: mindenféle bajra megvan benne az orvosság. Azonban nagyon nem mindegy, hogy kinek mit
adunk oda belőle! Mert ha valaki alacsony vérnyomással küszködik, és mi odaadjuk neki a magas
vérnyomást enyhítő gyógyszert, az végzetes lehet! Pedig gyógyszer mind a kettő, és nem a
hatóanyagokban van a hiba – hanem mi nem csináltuk jól a dolgunkat!
Sokszor ez hibádzik az igehirdetésekben, a missziómunkában is. Jön valaki a konkrét bajával – de mi
nem ismerjük annyira se a beteget, se a tüneteket, se a gyógyszert, hogy konkrét diagnózist állítsunk
fel és valóban hatásos terápiában részesítsük, ennyire komolyan nem is akarunk “szakérteni” hozzá,
inkább odalökjük neki az egész gyógyszeresdobozt, mondván, ebben minden megvan, ami az
egészséghez kell, csak higgy, imádkozz, és válogass közülük! És ha gyógyszermérgezést kap, legfeljebb
megvonjuk a vállunkat, hogy valami bűn volt még az életében, nem is tért meg igazán, vagy
visszahúzta a világ meg a Sátán együtt.
Szóval, ha az embernek odaadják a gyógyszeres doboz kulcsát, hogy azzal életeket mentsen, akkor
bizony kötelessége iszonyúan jól értenie hozzá, különben tékozolja az orvosságot és hús-vér emberek
életével hazárdírozik. És az ő szerepe nem a gyógyítás, mert azt a hatóanyag végzi, a felelőssége
mégis óriási.
Én így látom a ránk bízott missziót! A hatóanyag Isten Krisztusban megjelent kegyelme, amely
mindenkit képes meggyógyítani. De ezt a gyógyszert el kell juttatni a betegekhez, jó időben, helyes
módon, helyes dózisban, helyes adagolásban, akkor, amikor szüksége van rá, amikor készen áll a
gyógykezelésre.
A mai ember számára az egyik legnagyobb akadálya annak, hogy elfogadja az evangéliumot éppen az,
hogy egyáltalán nincsen meggyőződve arról, hogy egyáltalán szüksége van rá. Mert az évszázadok
alatt az evangélium erejéből vallások és felekezetek, illetve azok egymás elleni acsarkodásai,
intézmények és ideológiák, izmusok váltak. Másrészről pedig az emberek nagyon is valós szükségeik
betöltését egyáltalán nem várják vagy remélik pont az egyház által betölteni. Még az olyan
szükségeket sem, mint a közösség utáni vágy!
Szóval a jó értékesítő tudja, mire van szüksége annak, aki épp vele szemben áll, és azt adja neki.
Pontosan azt. De honnan tudja? Onnan, hogy kutat, elemez, hallgat, és nagyon figyel minden
kimondott szóra. Hogy őszintén érdeklődik, mert őszintén segíteni akar, nem rátukmálni egy
idegenre egy számára haszontalan kacatot.
Mi keresztények viszonylag jók vagyunk abban, hogy Istenre figyeljünk – de meg kell tanulnunk újra a
környezetünkben élő emberekre is ugyanúgy figyelni. Mert ők nem az ellenségeink, nem a “bűnös
világ”, ahogyan olyan sok hívő leegyszerűsíti az emberiség 98%-át, hanem azok az emberek, akiket
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Krisztus ugyanúgy szeret ebben a pillanatban is, mint minket! Ha végre meghallanánk a sóhajaikat, a
kéréseiket, a kérdéseiket, a vágyaikat, hirtelen lenne mit mondani nekik az általános és formális
hittételeken túl is!
A jó értékesítő valós szükségleteket tölt be, nem placebót osztogat az utcán minden járókelőnek,
hanem pontosan azt a módját adja a gyógyulásnak, amire a betegnek éppen szüksége van. Olyan
módon adja, ahogyan szükség van rá. Ott adja, ahol szükség van rá.
Összegezve: az értékesítési szemlélet középpontjában nem a termék áll (minden tévhit ellenére) –
hanem a vevő kiszolgálása és elégedettsége! Vagyis az egyház nem önmagáért, a liturgiájáért, az
intézményeiért vagy kereteiért létezik, hanem azokért az emberekért, akiket Jézus Krisztus a
Szentlélek által rajtunk keresztül akar személyesen megszólítani és szolgálni!
Mit jelent mindez a gyakorlatban?
Olyan igehirdetéseket, amelyek valódi válaszokat tartalmaznak a konkrét hallgatók valóságos
kérdéseire és problémáira
Olyan gyülekezeti alkalmakat, amelyek valós megoldásokat adnak és tanítanak azokban a
konkrét élethelyzetekben, amelyekben az emberek élnek
Olyan közösséget, ahol nem kell szerepeket játszani, ahol nem akarnak uniformizálni, de ahol
nem is hagynak változatlanul, “formálatlanul”
Olyan evangélizációkat, missziós programokat, amelyek Jézus szabadítását nem csupán
elméletben mutatják be, hanem kézzelfoghatóan, és a közérzet, az egészség, a jellem és az
életmód valóságos megváltozásában, javulásában is igazolható
A Szentlélek valóságos jelenlétét a keresztény embereken keresztül a közéletben, a
munkahelyeken, az iskolákban, a kórházakban, a kultúrában, a médiában, az élet minden
területén
III. MEGOLDÁSOKAT AD
Az értékesítési folyamat (leegyszerűsített változatának) harmadik lépése az ajánlattétel, ami
voltaképpen egy megoldás felajánlása. Ez az a szakasz, amikor az értékesítő megfogalmazza a maga
ajánlatát. Ne felejtsük: ezt hosszas előkészület előzi meg: kapcsolat- és bizalomépítés,
szükségfeltárás. A jó értékesítő nem csak azt az üzenetet adja át, ami megoldásértékkel bír a hallgató
számára – hanem a megfelelő időben, a megfelelő körülmények között, a megfelelő módon is teszi
azt.
Mit tartalmaz a jó ajánlat?
1. A megoldást a vevő számára valóságos és fontos szükségre, kérdésre, problémára
2. Motiválást a megoldás elfogadására
3. A lehetséges kifogások kezelését
4. Az árat – a jó értékesítő az árat is eladja, nem hallgatja el, és nem csak úgy “odaveti”
Ha az értékesítési folyamatot az evangélizációhoz hasonlítjuk (!), akkor ez a szakasz maga az
evangélium meghirdetése, a “döntésre hívás”. Érdemes átgondolni az ajánlattétel négy összetevőjét
az evangélizációs üzeneteinkkel kapcsolatban:
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1. MEGOLDÁSOK
Mennyire tartalmaz az üzenetünk valóságos megoldásokat – amelyek a hallgató valóságos
kérdéseire, élethelyzetére adnak konkrét megoldást? Nagyon sokszor az evangéliumot
általánosságban fogalmazzuk meg: “térj meg!”, “add át az életedet Jézusnak!”, stb. stb. De miért?! És
egyáltalán mit jelentenek ezek a kifejezések?! Aki először találkozik az evangélium üzenetével,
sokszor ezt nem tudja. Ráadásul néha úgy tűnik, mintha az evangélistának lenne szüksége arra, hogy
a hallgatója megtérjen, hallottam én már húsz perces döntésre “hívást is”, ami már szinte lelki
terrorizálása volt a hallgatóknak, mert egy evangélizáción azért ciki, ha senki nem tér meg.
Szóval én azt hiszem, az ajánlattételhez sokkal inkább személyes beszélgetések sora, intim, szinte
lelkigondozói légkör szükséges, ahol a valódi élethelyzetek feltárulnak, a valódi problémák
kimondásra kerülnek, és nem csupán egy általános “az Úr Jézus szeret” választ kap a kereső, hanem
egy nagyon is valóságos, megoldásértékű, személyre szabott üzenetet. Valószínűleg ezért van az,
hogy missziós rendezvényeken a megtérők kilencven valahány százaléka baráti beszélgetések során,
személyes közösségekben tér meg, míg ez az arány a nyilvános evangélizációs alkalmakat tekintve 1%
alatt van. Nyilvánosan tehát nem ezt kellene erőltetni, inkább az útkészítést. Szerintem legalábbis.
És még valami: sok istentiszteleti és evangélizációs üzenet egyáltalán nem tartalmaz megoldásokat,
csak moralizálás az egész! Ebből viszont nagyon elege van az embereknek. Mintha az egyház mást se
tudna, mint mások hibáival és bűneivel vagdalkozni. És nem arról van szó, hogy ne beszéljünk a
bűnről – de talán nem azt kellene középpontba helyezni, hiszen mint Krisztus-centrikusak vagyunk, és
nem bűn-centrikusak! Sajnos ez sokszor egyáltalán nem látszik. A prédikációk nagy része a
problémával foglalkozik, és a végére jut egy kis kegyelem. Egyszer cseréljük meg, és próbáljuk ki, hogy
egy 30 perces üzenetet el tudunk-e úgy mondani, hogy a bűnről, a problémákról és a negatív
dolgokról nem beszélhetünk 10%-nál többet!
Szóval ne moralizáljunk – hanem megoldásokat adjunk az embereknek!
2. MOTIVÁLÁS
Mit jelent motiválni valakit? Bemutatni egy célt olyan módon, hogy aki hallgat bennünket, magától
akarjon odáig eljutni, sőt, másokat is megfertőzzön a lelkesedése. A motiválás egy nagyon erőteljes
pozitív érzelmi válasz az üzenetre, ami azonnal tettekre sarkall, változásokat idéz elő bennünk. A
legtöbb igehirdetés informális – vagyis tágítja az ismereteinket, de ritkán várjuk már a végét azért,
hogy rögtön hozzáláthassunk a megvalósításához! Sokszor pontosan a pozitív érzelmi válaszaink, és
az abból fakadó azonnali tetteink maradnak el az igehirdetés után.
Meg kell tanulnunk motiválni az embereket! A gyülekezet tagjait is, hiszen majd minden lelkész arról
panaszkodik, hogy nincs embere, akire számíthat, és a nem hívőket is motiválnunk kell, mert Jézus
nem csupán információt akar adni az üdvösségről, hanem üdvözíteni akar bennünket. Ebbe viszont
nagyon aktívan benne kell lennünk nekünk is!
3. A LEHETSÉGES KIFOGÁSOK KEZELÉSE
Ez apologetikai felkészültséget jelent, és a gyülekezet nagyon fontos feladata, hogy erre felkészítse a
“szenteket”. Nagyon sokan ugyanis azért nem tesznek bizonyságot a saját környezetükben, mert
nincsenek felkészülve – felkészítve – azokra a kérdésekre, amelyeket a keresők, a szeretteik, a
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munkatársaik feltennének nekik. Ez bizonytalanná teszi őket, a bizonytalanság pedig eltemeti a
lelkesedést és a bátorságot.
A jó értékesítő ismeri a vásárlók kérdéseit, kifogásait, és tudja kezelni őket. Ez nagyon fontos, mert
nem ér véget egy értékesítési folyamat azzal, hogy nincsenek válaszok. Nagyon rossz, amikor egy nem
hívő sarokba szorítja a hívőt a kérdéseivel – mert az felkészületlen. Nem arról van szó, hogy nem jó
hívő, csak a gyülekezete vezetői, tanítói nem készítették fel, mielőtt a csatába küldték. És az ilyen
kudarcélmények ráadásul egyre ellenállóbbá teszik az embert a legközelebbi missziós felhívásokkal
szemben is.
Vezetők: mielőtt misszióba küldjük az embereinket, készítsük fel őket a harcra! Ez vezetői
kötelességünk!
4. NE HALLGASSUK EL AZ ÁRAT SE!
Sokszor az evangélizáció elvtelen ígérgetéssé fajul a cél érdekében: térj meg, és minden rendbe jön,
meggyógyulsz, visszakapod a férjed, a feleséged, elmúlik a betegséged, a depressziód, találsz párt
magadnak, stb. stb.
Isten természetesen azt akarja, hogy bővölködő, vagyis gazdag és másokat is gazdagító életünk
legyen – de a megtérésnek, a “kereszténységnek” ára is van. Kezdve az önmegtagadástól, a
megtéréstől, a bűneinkből való megtisztulástól egészen olyan hétköznapi dolgokig, hogy adnunk kell
az időnkből, a pénzünkből, néha ingyen kell dolgoznunk, olyan dolgokat kell tennünk, amit korábban
sose tettünk, tanulnunk kell egy életen keresztül, stb. stb. Ezek is benne vannak a csomagban. És
persze mi tudjuk, hogy ezek nagyszerű dolgok, egyáltalán nem nyomasztó terhek – de érdemes
ezekről is őszintén beszélni.
Az utolsó tanácsom: beszéljünk őszintén és kérjünk elkötelezettséget! Ha az emberek
meggyőződtek az értékéről annak, amit felkínáltunk, nem fognak félni az elkötelezettségektől! A mai
emberek sokkal szívesebben kötelezik el magunkat a számukra értékes dolgok mellett, mint azt a
keresztény vezetők feltételezik!
Eddig az eredeti cikksorozat.
Ehhez még két gondolatot szeretnék hozzátenni, amelyek kimondva-kimondatlanul az eddigiekben is
elhangoztak már.
Tegyük fel még egyszer a magától értetődő kérdést: ha a tanítás valóban értékesítés, akkor egészen
pontosan mit is értékesítünk?
Ha az iskolában tesszük fel a kérdést, a válasz a következő:
Először is értékesítjük saját magunkat, mint tanárokat. A diákok ugyanis rajtunk keresztül fogják
megismerni a tantárgyat, és rajtunk keresztül fognak valahogyan viszonyulni magához a tanuláshoz
is. És akármennyire is ódzkodunk a felelősség felvállalásától, ez bizony legelőször mindig a tanáron
múlik. Szinte minden diák úgy működik, hogy szereti a tárgyat, ha szereti a tanárt is. Mert a jó tanár a
legszárazabbnak és legunalmasabbnak tűnő tantárgyat is fel tudja dobni, és meg tudja tölteni
érdekességgel, izgalommal, élettel. Emberek vagyunk, ami azt jelenti, hogy az érzéseinken és
kapcsolatainkon keresztül éljük és értékeljük az életet – ez alól csak nagyon kevesen kivételek. A
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tekintély, a tisztelet, a megbecsülés soha nem a tantárgyból fakad, hanem az azt tanító tanár
személyéből. A téma iránti érdeklődés, a tanulása iránt való elköteleződés pedig ugyan nem
kizárólagosan, de jelentős mértékben függ szintén a tanár személyétől.
Másodszor értékesítjük a témát és a tantárgyat, s ezen keresztül az iskolát, mint a tanulás közegét.
Valószínűleg egyetlen ember sem születik a matematika, a kémia vagy a mechanika iránti
vonzódással a szívében. Mégis lesznek olyanok, akik „beleszeretnek” egy-egy tantárgyba, és ennek
következtében lesznek informatikusok, gyógyszerészek vagy építészek. A jó tanár felébreszti az
érdeklődést és a vonzódást a témája iránt is. És ahol jó tanárok érdekesen új dolgokra tanítanak
bennünket, az minden bizonnyal jó hely.
Azt tapasztaljuk, hogy vannak diákok, akik utálják az iskolát, és vannak, akik kifejezetten szeretik.
Nem állítom, hogy kizárólag a tanár, a tanítás és az iskola minősége határozza ezt meg, de hogy
jelentős hatással van a diákok tanuláshoz való viszonyulásához, az egészen biztos! Elég, ha csak újból
visszautalok a tréning elején bemutatott Kölyök Gyülekezetre!
Harmadszor értékesítjük a tudást és a tanuláshoz való viszonyulást.
Akinek pozitív tapasztalatai, sikerélményei vannak a tanulással kapcsolatosan, aki átéli, hogy van
értelme és haszna annak, ha tanulunk, és azt lehet érdekesen és örömteli módon is tenni, az nyitott
és tanulni kész ember marad felnőtt korában is.
Kicsit olyan ez, mint az olvasás. Aki már kis korában nagyszerű könyveket kapott, és az olvasással
kapcsolatos élményei pozitívak, nagy eséllyel egész életében szívesen és sokat fog olvasni. Akit
viszont csak a kötelezőkre kényszerítettek, majd ahhoz csak egy rakás rossz felelés és dolgozat
kötődött már általános iskolás kora óta, az felnőttként sem fog sokat olvasni. És nem akarok egyenes
összefüggést hozni az oktatási kultúránk alacsony színvonalától addig a statisztikai tényig, hogy egy
felnőtt ember napi 14-17 percet olvas, azt is inkább az interneten, és a felnőttek jelentős százaléka
évente egyetlen (!) könyvet sem olvas el – de nagy valószínűséggel itt is találhatnánk
összefüggéseket.
Nézzük meg ugyanezt a hittan és bibliatanítással kapcsolatban!
Nekünk – lelkészeknek, tanítóknak, igehirdetőknek, vezetőknek – az a célunk és feladatunk, hogy
gondolatokat és üzeneteket értékesítsünk! És ezt nagyon hatékonyan kell tennünk, különben az
emberek nem térnek meg, nem kötelezik el magukat Krisztus mellett, nem változtatnak az életükön
és a jellemükön, és nem lesznek aktív tagjai a gyülekezeti életnek vagy a missziónak.
Ez tehát megköveteli az értékesítési szemléletet az igehirdetőktől és tanítóktól is! Ha ez nincs meg
bennünk, ha mindegy nekünk, hogy a hallgatóink vették-e az üzenetet, és megtudják, illetve meg is
akarják cselekedni Isten üzenetét, vagy ha csak fogalmunk sincsen arról, hogy mi a válasz ezekre a
kérdésekre, akkor nem vagyunk jó igehirdetők!
Valószínűleg groteszk gondolat, de eszembe jutott már, hogy vajon megváltozna-e az istentiszteletek
színvonala, ha az egyházban bevezetnék a „fejpénzt” a megtérők után. Mert az élet összes többi
területén az van, hogy ha jól csinálod a dolgod, akkor lesznek valóságos és mérhető eredmények is.
Ha jó előadóművész vagy, akkor eljönnek és megnéznek. Ha jó humorista vagy, akkor sokak örömére
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szerepelhetsz a Showder Klubban. Ha jó színész vagy, sokan megnézik a filmedet. Ha jó zenész vagy,
sokan elmennek a koncertedre. Ha jó értékesítő vagy, sokan vásárolnak tőled. Nekem úgy tűnik, hogy
lelkészek és bibliatanítók túl könnyen hivatkoznak arra, hogy az evangéliumot, vagy a megtérést nem
lehet mérni, mert az a Szentlélek munkája, ami „láthatatlanul történik a lélekben”. (Ez egyébként
köszönő viszonyban sincs a Biblia tanításával!) Talán inkább csak félnek szembenézni a maguk
eredménytelenségével, s azzal, hogy az egyház erőtlenedik, az elkötelezett keresztények száma egyre
zsugorodik, és hogy a bibliai értelemben is komolyan vehető, „életvitelszerűen” hívő emberek
arányát ma 0,4% körülre becsülik hazánkban. És hogy erről ők maguk is tehetnek.
De pontosítsunk: eredményeken még csak nem is elsősorban a megtéréseket kell érteni, mert az
valóban Isten munkája és a hallgató személyes döntése. Akkor vegyük számba becsülettel azt, hogy
hányan jönnek el egyáltalán meghallgatni az igehirdetésünket, mekkora arányban növekszik akár
csak látogatókkal a gyülekezetünk évente, vagy aki egyszer eljött, eljön-e még egyszer! Pálra az
Aeropágoszon óriási tömeg volt kíváncsi, mert Pálnak volt egy jó híre – bár nem sokan tértek meg! A
hatása és mozgósító ereje azonban tagadhatatlan volt.
Én azt látom, hogy az egyházban a lelkészek egy részét egyáltalán nem zavarja, hogy milyen az
eredménye a szolgálatuknak. Akinek viszont értékesítői szemlélete van, aki valóban értéknek,
méghozzá sorsdöntő értéknek tartja az evangéliumot, annak egyáltalán nem mindegy, hogy hány
„örökéletmentő” üzenetet sikerült „eladnia”. És ha nem megy a „biznisz”, akkor fejleszti a tudását,
még többet készül, még többet tanul, még többet imádkozik! MERT NEM MINDEGY A
VÉGEREDMÉNY!
A Szentlélek helyett mi nem tudunk semmit se tenni – de ami rajtunk múlik, abból mindent meg kell
tennünk – mert ez méltó Istenhez és Isten népéhez! A mi üzenetünk tétje ugyanis az üdvösség és
kárhozat közötti döntés.
Összegezve tehát:
aki a Bibliáról és Istenről tanít, először is értékesíti önmagát, mint vonzó keresztény embert, aki
ismeri Istent, ismeri a Hozzá vezető utat, és aki a többiek elé éli azt az alternatívát
gondolkodásmódban, értékrendben, beszédstílusban, magatartásban, munkamorálban, a többi
emberhez való viszonyulásában, kegyességben – amiről beszél és tanít. Mert enélkül hiteltelen lesz,
és nem fog tudni értékesíteni.
Másodszor értékesíti a gyülekezetét, a felekezetét, a hívő emberek közösségét, az egyházat. Azzal,
amit és ahogyan tanít. Jómagam nagyon sokat kérdőíveztem utcákon, azt vizsgálva, mit gondolnak az
egyházon kívül élők az egyházról. És egyvalami egészen egyértelműen bebizonyosodott: ami rosszat
gondolnak a kívülállók Istenről és az egyházról, azt mind az őt képviselő emberek hozzáállásából,
bűneiből és tetteiből vezetik le. Aki viszont vonzó életet él, és vonzó módon tud tanítani Istenről is,
attól előbb-utóbb meg fogják kérdezni: honnan jöttél és hová tartozol?
Harmadszor és voltaképpen az Istennel való közösséget értékesítjük. Amikor egy hittan tanár az
iskolában kiáll a gyerekek elé, egy lelkész fölmegy a szószékre, akkor vagy Istenre mutat, és Őhozzá
vezet – vagy Istent takarja el. És ez óriási felelősség – de egyben óriási lehetőség is!
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Az első benyomás ereje
Az értékesítés már az ajtóban megkezdődik – mielőtt még levegőt vennénk az első kimondott
szavunkhoz. Ez egyaránt érvényes az autószalonban, az iskolai osztályteremben és a gyülekezetben is.
A megfelelő környezetbe, az oldott, jó légkörbe való megérkezés nagyon lényeges eleme és
előzménye a kreatív és eredményes tanításnak! Sokan vannak olyanok, gyermekek és felnőttek
egyaránt, akiket az első benyomás alapvetően meghatároz. Nem mindenki ilyen (szerencsére), de
sokan igen – ami azt jelenti, hogy erre is figyelnünk kell! Hatalmas a verseny a figyelmünk, az
érdeklődésünk, az elkötelezettségünk megszerzéséért, ezért már a legelső pillanattól fogva le kell
nyűgöznünk azt, aki felé értékesíteni akarunk. De mit is jelent ez?
Nyitott vagy csukott ajtóval várjuk a tanulókat? Az előbbi nyitottságot és elfogadást sugall, az
utóbbi inkább érdektelenséget. Olyan ez, mint amikor vendéget várunk: ha nagyon számít
nekünk az illető, az ablakban állunk, ha viszont kevésbé, akkor csináljuk a dolgunkat, aztán
majd csak megjön. Ennek önmagában jelzés értéke van az érkező felé.
A legelső benyomást mindig a külsőségek adják: a terem berendezése, az illusztrációk a falon,
a tisztaság, a rend, az aktualitás és frissesség látszata, a kreativitás visszatükröződése – vagy
épp ezek hiánya.
Ezután jönnek a legelső személyes kontaktusok – egyelőre még csak felszínesen. Észreveszi-e
egyáltalán bárki, hogy megérkeztünk? Ránk néz-e a házigazda, megkeres-e bennünket a
tekintetével? Van-e bárki, aki fogad, köszönt, barátságosan beljebb invitál, örül, hogy
megérkezünk?
Minden közegnek és közösségnek van valamilyen légköre, atmoszférája. Ez széles skálán
mozoghat, a csöndes, passzív és közömbös légkörtől a dinamikus, befogadó, örömteli
légkörig. Teljesen másképpen viselkedünk és teljesítünk a kétféle közegben!
Az első benyomások következő állomása a tanító / igehirdető személyiségéhez kötődik – és
még mindig inkább a külsőségekhez: milyen az öltözködése, mosolyog-e vagy unott az arca,
érezzük-e rajta, hogy örömmel és várakozással tekint ránk, vagy inkább csak azt érzékeljük,
hogy ő is szeretne túl lenni mindenen.
Anne Forester és Margaret Reinhard a The Learner’s Way (Tanulók útja) című könyvükben az öröm
klímájának megteremtéséről beszélnek, mint a tanulási folyamat küszöbéről. Tulajdonképpen
ugyanezeket nevezik meg szükséges összetevőkként: a teremberendezése, a székek, a tanulók
egymáshoz képest való elrendezése, installációk, poszterek, a nyitott, befogadó légkör, esetleg halk
zene, miközben gyülekezünk…
ZENE
A zene is segíthet elérni, hogy a diákok oldott légkörben tanuljanak. Tudom, hogy ez sokaknak
nagyon meredek kijelentés, hiszen nyilván nem szólhat a háttérben a zene például történelem órán!
Tanórai alkalmazásban legalább háromféle „zenehallgatást” különböztethetünk meg – annak
felhasználási módja szerint:
Az egyik, amikor csak hangulatteremtő szerepe van a zenének. Például amikor megérkeznek a
diákok, hogy ne legyen csend, a háttérben, halkan valamilyen kellemes és megnyugtató zene szól.
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Vagy éppen rajz vagy technika órán alkotás közben, amikor amúgy is lehet beszélgetni vagy egyedül
alkotni is. Vagy csoportmunka alatt, akár témához kapcsolódóan, de ebben az esetben is csak
aláfestő zeneként. Ilyenkor a zene műfaja nem igazán fontos, sem a nyelve, sem a ritmusa, hiszen
nem vonja el a figyelmet, csak háttérként szolgál. Ezeknek a zenéknek a kiválasztásánál leginkább a
diákok zenei ízlését kellene figyelembe venni.
Ezen kívül van az a fajta zene, ami segíti magát a tanulást! Lozanov24 az 1950-es években végzett
kutatásokat az tanulás és a zene kapcsolatáról. Arra jutott, hogy mindenkinél létezik egy „optimális
tanulási állapot”. Ezt az állapotot (amikor a szívritmus, a légzés és az agyhullámok simán szinkronba
kerülnek, és az elme koncentrált állapotba kerül) elő lehet segíteni zenehallgatással. A kutatásai
során a barokk zenét találta a legalkalmasabbnak erre a célra. Tehát ha valamit memorizálni kell,
vagy koncentrációt igénylő feladatot kell megoldani, rá kell hangolódni a tanulásra, akkor a
zenehallgatás segíthet ebben! Kísérletezni mindenképpen érdemes ezzel! Azt azonban érdemes
megjegyezni, hogy vannak, akik egyszerűen nem szeretik a klasszikus zenét, így mivel zavarja őket,
pont az ellenkező hatást érhetjük el. Mások teljes csendben szeretnek tanulni, nekik nincs szükségük
a zenére az optimális tanulási állapot eléréséhez, őket is zavarhatja. Viszont ha valakinek zenére
(akármilyen zenére) könnyebben megy a tanulás, akkor nem értem az iskolában miért nem lehet
megadni a lehetőségét, hogy az önálló munkánál úgy tanuljon, ahogy neki a leghatékonyabb, akár
úgy, hogy csak az ő fülében szól a zene. (Csak ha otthon is így tanul, és ez növeli a hatékonyságot!)
A harmadik cél, amikor a zene a tanulás eszköze. Nem csak az ének-zene órákra gondolok, bár
természetesen az a leggyakoribb, hanem amikor énekek segítségével tanuljuk meg az ábécét, vagy
idegen nyelvű zenét hallgatunk, hogy a szavak jobban bevésődjenek.
JÉGTÖRŐ
Egy alternatív oktatási módszer a KIPP iskolák által használt program. (A név mögött angolul
Knowlege is Power Program - A tudás hatalom jelszó rejtőzik. A módszer magyar neve KIP: Komplex
Instrukciós Program). Ennek a lényege a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatása, főleg
csoportmunka és komplex feladatok problémamegoldása által. Magyarországon a hejőkeresztúri IV.
Béla Általános Iskolában alkalmazták először. Ennek a módszernek az egyik mozzanata csak, hogy a
gyerekek reggelente gondolkodást fejlesztő feladatot oldanak meg. Ez úgy néz ki, hogy egy gyerek
kiáll és kap egy feladatot. A többi diák és a tanár segítenek neki megtalálni a megoldást. És a helyes
kérdéseket, tehát az előre mutató gondolkodást. Nincs olyan, hogy valaki nem tudja megoldani,
lehetséges, hogy nem is egy konkrét megoldás van a feladatnak, nincs rossz jegy, ha lassabban megy
neki vagy ha hibázik (abból is tanul). A lényeg, hogy fejlődjön! És a többiek is tanulnak belőle közben!
(Ezek a feladatok valószínűleg a kompetenciaméréseken használt feladatokhoz hasonlítanak vagy a
matematika órai szöveges feladatok közül a komplexebbek közé tartoznak, vagy éppen egy
mindennapi példát hoznak fel! Ezek pontos szövegértelmezést és logikus gondolkodást kívánnak,
vagy éppen kreativitást!) Minden diáktól elvárják, hogy egy ilyen feladatot megoldjon reggelente. Ez
a kis gyakorlással töltött idő nem stresszeli a gyerekeket, hanem pont oldja a légkört, ráhangol a
tanulásra!

24

Gordon Dryen és Dr. Jeanette Vos: A tanulás forradalma (2. rész)
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INSPIRÁLÓ TANULÁSI KÖRNYEZET
A prezentáció 107-114-es diáin bemutatunk néhány példát a kreatív és inspiráló tanulási környezetre
– érdemes azokhoz lapozva tovább olvasni:
107 – a mai gyerekek és tinédzserek már digitális bennszülöttek, ami azt jelenti, hogy a mobiltelefont,
a tabletet, a számítógépet és az internetet teljesen természetesen használják, hiszen ilyen világba
születtek bele, ezek között az eszközök között nőttek fel, ugyanolyan magától értetődően sajátítják el
a megismerésüket és mindennapos használatukat, mint a beszédkészséget. Ez azt jelenti, ha
kihagyjuk ezeket az eszközöket a tanulási folyamatból, főleg, ha egyenesen megtiltjuk a
használatukat, akkor megfosztjuk őket az egyik „kezüktől”, érzékszervüktől – ami azt jelentené,
mintha tőlünk, felnőttektől azt várnák el, hogy beszéd és írás nélkül tanuljunk.
A 21. században a digitális kultúra soha nem lehet sem ellensége, sem riválisa a tanulásnak, hanem a
tanítás és tanulás egyik legfontosabb segédeszköze. Ne tiltsuk a használatát, hanem építsünk rá!
Ráadásul ezt megtehetjük teljesen lazán is, ahogy a képen is látjuk. A padokban egymás hátát
bámulva, merev szabályok között soha nem lesznek annyira oldottak és kreatívak a tanulók, mint a
földön hasalva, babzsák foteleken ülve, vagyis kényelmes és szabad testhelyzetben. Ha nem is mindig
kell így csinálni, a tanulási élmény változatosabbá és vonzóbbá tehető, ha néha helyszínt és
testhelyzetet változtatunk.
108 – színes székek – esetleg padok. Kifejezik azt, amiről már sokat beszéltünk a tréning során: hogy
nem vagyunk egyformák. A sokszínűségük kreativitásra ösztönzi a diákot és a tanítót egyaránt azáltal,
hogy vizuálisan is folyamatosan emlékeztet erre az alapigazságra.
109 – vizuális üzenetek a folyosókon, a tanterem falán, stb. Ezek akkor működnek jól, ha egyrészt
egyszerű és érthető üzeneteket tartalmaznak, másrészt kivitelezésükben igényesek, s végül elég
kreatívak ahhoz, hogy felfigyeljünk rájuk és tetsszen nekünk, mai szóval élve lájkoljuk.
110 – Rendezzünk be olvasósarkot! Néhány polc, kanapé, fotel vagy szőnyeg, és persze könyvek – de
ne csak olyanok, amik konkrétan a tananyaghoz kapcsolódnak! Az osztályteremben folyton együtt
vannak a gyerekek, s van, akinek ez az életeleme, a nagy társaság, de olyanok is vannak köztük, akik
szeretnek néha visszavonulni picit. Legyen erre lehetőségük! Nem utolsó szempont az ilyen
könyvsarok olvasóvá nevelő hatása sem. A másik képpel azt akartuk illusztrálni, hogy legyenek olyan
elemek a dekorációban, amik a diákokhoz kapcsolódnak: az ő alkotásaik, vagy az ő feladataik, az ő
felelősségük, vagy valami, amit ők választhatnak. A lényeg, hogy úgy érezzék, ők is részei a
közösségnek, „számon vannak tartva”.
111 – Ezen a dián egy jelenetet nézhetünk meg a Császárok klubja című nagyszerű filmből – ez a 008as videófájl. A jelenetben egy figyelmes, a diákjai felé tiszteletet sugárzó tanárt ismerünk meg, aki
néhány perc alatt fel tudja kelteni a diákok érdeklődését a tantárgya felé úgy, hogy közben
személyessé teszi és el is mélyíti az üzenetet, s mindezt egy inspirálóan berendezetett
osztályteremben. Az összhatás nagyon motiváló!
112 – Ez a dia már a vasárnapi iskolai környezetre utal, a képzés elején vetített film színpadát mutatja
be. A filmjelenetből emlékezhetünk, hogy az a tanulási környezet mennyire lelkesítette a gyerekeket
a tanulásra.
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113 – A Fiatalok Krisztusért felekezetközi missziós szervezet (Youth For Christ) forgalmaz egy három
éves tananyagot, amelyet kifejezetten felső tagozatos, tehát 10-14 év közötti, gyülekezeten kívül
felnövő tiniknek fejlesztettek ki. A tananyag a dinamizmusra és a kreativitásra építve mutatja be a
Biblia legfontosabb tanításait – és mivel magam is éveken keresztül oktattam ezt az anyagot,
tapasztalatból állíthatom, hogy a gyerekek rajonganak érte. Ajánlom minden hittan tanár szíves
figyelmébe – a program honlapjáról minden további információ, valamint letölthető mintaanyagok is
elérhetők: http://biztosszikla.hu
114 – Végezetül egy példa az inspiráló és kreatív templom-berendezésről is. Az ilyen típusú
templombelsők elsősorban az úgynevezett emergence mozgalom, és a posztkeresztényeket elérni
kívánó angolszász gyülekezetekre jellemző. Mivel nem ennek a képzésnek a témája, itt csak egy
gondolatébresztő megjegyzésem lenne: ha a saját otthonainkban kényelmes fotelekben ülünk, ízléses
berendezésekre törekszünk, ha a barátainkkal való mély és tartalmas beszélgetéseinket szívesebben
folytatjuk le meleg és hangulatos környezetben, akkor miért ragaszkodunk a kényelmetlen padokhoz,
a rideg környezethez akkor, amikor Isten közösségében vagyunk együtt a hittestvéreinkkel?! Miért
kell külsőségekben is több száz évet hátraugrania az időben annak, aki 2014-ben Istent keresi?

KREATÍV MÓDSZER #17.

Inspiráló, kreatív tanulási környezet
berendezés
az érkezők fogadása és köszöntése
légkör és hangulat
zene
installációk, illusztrációk
kényelem
megfelelő technológiai környezet (számítógép, wifi, projektor, hangosítás, stb.)
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Ragadjuk magunkhoz a figyelmüket!
A kreatív tanítás következő lépcsője a figyelem megragadása.
A modern technológia óriási mértékű információs zajt generál körülöttünk – hírek, e-mailek,
facebook üzenetek, sms-ek sokasága áraszt el bennünket szinte percről percre. Számtalan tévé és
rádiócsatorna ontja az információkat, a Google gyakorlatilag mindent elérhetővé tesz, és ki se tudunk
menni az utcára anélkül, hogy óriásplakátok és hirdetések ne tolnának az arcunkba valamilyen
értékesítési üzenetet. Minél nagyobb ez az információs „hangzavar” körülöttünk, annál nehezebben
halljuk meg azokat a valóban fontos és értékes üzeneteket, amelyekre muszáj odafigyelnünk, mert
objektíven is sok múlik rajtuk. A sikeres kommunikációhoz és tanításhoz tehát legelőször is át kell
ütnünk ezt a zajt a saját üzenetünkkel.
Amikor a gondolatainkat formába öntjük, tehát megfogalmazzuk az üzeneteinket, akkor ennek van
egy klasszikus formája – ezt tanítják az iskolában is irodalom órákon:

Nos, a 21. század felgyorsult és túlságosan zajos kommunikációs környezetében ez a haranggörbe
már egészen egyszerűen nem működőképes. Ezen az úton nem jutunk el a csúcspontig, mert a lapos
felvezetés eleve nem ragadja meg a hallgatónk egyik részét, a másikat pedig elveszítjük azért, mert
túl lassan jutunk el a csúcspontra, a mondanivalónk lényegéig. A modern kommunikációs eszközök,
és különösen a közösségi média 2005 utáni robbanásával a fenti ábra jelentősen megváltozott – és
ma valahogy így néz ki:
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Az üzenet lényegét muszáj a kommunikációs folyamat legelejére tennünk – különben nem hogy
elveszítenénk, de meg se szerezzük a hallgatóink figyelmét!
Érdemes végiggondolni a következőket:
Az online marketing kutatások alapján egy interneten szörfölő hét másodperc alatt dönt egy számára
még ismeretlen oldal esetében arról, hogy marad-e az oldalon, tovább olvas-e ott bármit, vagy már
megy is tovább egy másik honlapra. Hét másodpercnyi ideje van egy honlapnak arra, hogy meggyőzze
a látogatóit arról, hogy érdemes maradni.
A forgatókönyvírókat és a rendezőket is megtanítják a filmművészeti akadémiákon arra, hogy
különösen a televíziós műfajban az első nyolc perc kulcsfontosságú. Ha az első nyolc percben nem
ismerjük meg a főszereplőket, a kerettörténetet, a konfliktusokat és legalább kétféle megoldási
irányt, és ráadásul ez nem lehengerlően érdekes és izgalmas, akkor legkésőbb nyolc perc múlva a
nézők átkapcsolnak egy másik csatornára.
Az újságírásban teljesen elterjedt a lead fogalma – ez az a bizonyos vastagon szedett, egy-két
mondatos összegzése a cikknek, ami rögtön a cím alatt, esetleg a címoldalon található. Ugyanez
érvényes a blogokra is, csak ott ezt kivonatnak hívják. Egy Pulitzer-díjas újságíró azt nyilatkozta, hogy
ha van két órája egy cikk megírására, akkor abból másfelet a cím és a lead „megalkotására” fordít, a
maradék elég a cikkre. De az a helyzet, hogy a mai korban az olvasók a szöveget a szemükkel
„szkennelve” olvassák és dolgozzák fel. Ez pedig úgy történik, hogy először leszkennelik a címeket,
azok alapján elolvassák az őket érdeklő leadeket vagy kivonatokat, és ha azok is elég meggyőzőek,
lapoznak vagy kattintanak a cikkre. Ha nem jó a cím és a lead, senki nem lesz kíváncsi a cikkre sem –
ma ez így működik.
Ha láttunk már híradót, akkor tudjuk, hogy a legelején egy mondatban és egyetlen villanásnyi
jelenettel bemutatják, miről lesz szó a következő negyed órában. Rögtön a legelején – mert ha nem
tennék, senki nem nézné végig, ugyanis a mai kor kommunikációs szokása az, hogy már rögtön a
legelején tudni akarjuk, érdemes-e maradni, vagy sem.
Tehát egy „kommunikációs rendszerváltás” történt az elmúlt egy évtizedben – ezért sem a
tanórákon, sem a szószékeken nem csinálhatunk úgy, mintha még mindig a nyolcvanas években
(hogy ne rögtön a 19. századot említsem!) élnénk, és élnének a hallgatóink!
Az érdeklődés felkeltésének egyik eszköze tehát a LEAD – legyen most ez az összefoglaló neve
ennek a technikának.
Meg kell tanulnunk minden egyes tanórára és igehirdetésre úgy felkészülni, hogy egy kreatív
címválasztással, egy rövid összefoglalással az első pár percben magunkhoz tudjuk ragadni az
érdeklődésüket és a figyelmüket.
Ennek érzékeltetésére és gyakorlására a tréningjeinken el szoktunk végezni egy feladatot, amelynek
keretében minden résztvevőnek címet és/vagy leadet kell írnia a következő cikkhez:
„Kiss Ádám, az Eötvös Lóránd Gépipari Szakközépiskola igazgatója ma
bejelentette, hogy a tanári kar jövőhét csütörtökön Debrecenbe utazik az új
pedagógia módszereket bemutató szakmai konferenciára.
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Az előadók között lesz Tim Ferris, akit sokan a világ egyik legkreatívabb
emberének tartanak, és más nemzetközi előadók, akik többek között a KIPP
Kísérleti iskolák oktatási módszereit is bemutatják a tanároknak.
Végre hazánkban is megnyílt a lehetőség egy olyan teljesen újszerű oktatási
rendszer kipróbálására, amelyben a diákok nem kizárólag egymást követő 45
perces tanórák keretében tanulhatnak, hanem a kifejezetten intelligencia- és
gondolkodásfejlesztő, problémamegoldást segítő tréningek a hagyományos
tantárgyak oktatásának is szerves részeivé válnak.
Ez teljesen új, kreatív, sokszínű oktatási módszerek bevezetését jelenti, amelyben
megvan az a lehetőség, hogy a diákok is szívesebben vesznek részt az órákon,
elkötelezettebbé válnak a tanulás iránt, és jelentősen javulhat a tanárok és
diákok közötti kapcsolat és bizalom is. Reméljük, mindebből a mi iskolánk is
sokat fog profitálni – a tanári kar kész a változásra és a megújulásra!”
Fontos információ még a feladathoz, hogy a cikk egy diákújságban fog megjelenni, tehát a cél, hogy a
tanulók olvassák el. Ezen kívül még Tim Ferris-t szoktuk néhány mondatban bemutatni, őt tartják a
kreatív tanulás egyik őstehetségének, illetve beszélünk a KIPP iskolákról is, amiről volt már szó itt a
tréninganyagban is.
Ezek után írjunk egy olvasásra inspiráló címet és/vagy leadet a fenti cikkhez!

CÍM VAGY LEAD:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

A tréningjeinken általában sokféle és sokszínű válaszokat szoktunk kapni – négy év alatt, a több száz
résztvevőnk közül eddig egyvalakinek sikerült „kitalálnia” a tökéletes címet – ugyanis ez egy
klasszikus mintafeladat, amit több újságírást oktató egyetemen használnak. De mielőtt elárulnánk az
„igazi” megoldást, érdemes pár gyakori választípust megemlítenünk, amik szinte mindig előjönnek
ennél a feladatnál:
aki a megoldásában megemlítette Tim Ferris nevét, vagy a KIPP iskolákat, az a tudás átkába
botlott bele – ugyanis ezek a kifejezések egy tanárnak esetleg mondanak valamit, de egy diák
nem ismeri őket.
sokan a tanárként, a tanárok szemszögéből fogalmazzák meg a cikk lényegét – ami megint a
tudás átkához kapcsolódik. Nagyon nehéz beleélnünk magunkat a mai tinédzserek
helyzetébe és érdeklődési, kifejezési stílusába, mert sem tinik nem vagyunk, ráadásul amikor
azok voltunk, még teljesen más volt a világ, így az emlékeinkre sem hagyatkozhatunk.
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Az „igazi” megoldást a PowerPoint 120. diáján találjuk meg – a kísértések elkerülése végett nem is
írom itt le. Csak azután nézzük meg, miután megírtuk a saját változatunkat!

KREATÍV MÓDSZER #18.

Lead
Néhány példa a Lead használatára:
Hittan / igehirdetés: Jézus nagypénteki váltsághalálának címe, különösen az
Ézsaiás 53:3-5 figyelembe vételével: „Jézus HIV-pozitív volt?”25
Fizika: lézerkardok és lézerpuskák a Star Wars filmekben (fénytan)
Történelem: Kálvin és a Swatch – avagy hogyan lett egy teológus a svájci óraipar
megteremtője (reformáció)

A jósgépünk becsődöltetése és a nemtudás kínja
Ez a figyelem megragadásának a másik nagyon kreatív és hatásos eszköze.
Mielőtt tovább olvasnál, gondolj a saját településedre, ahol élsz, és válaszold meg ezt az egyszerű
kérdést:
Hány templom van a városodban?
Sokszor vagyunk úgy, hogy feltesznek nekünk egy kérdést, aminek a válasza teljesen magától
értetődő a számunkra. És ha megszólítanak, akkor bármikor, rutinból vágjuk rá a választ. De ha
kiderül, hogy erre a teljesen banális kérdésre helytelen a válaszunk, ha a válasz rácáfol arra, amit
olyan magabiztosan tudni véltünk – az teljesen letaglóz, kizökkent, és figyelemre késztet!
A kérdésre adott válaszod ugyanis szinte biztosan téves!
A kreatív üzenetek mindig tartalmaznak valami meglepő, váratlan elemet, ami magához láncolja az
érdeklődésünket. De lehet-e generálni a „váratlant” – és ha igen, akkor hogyan?!
Az ember úgy működik, hogy van egy bizonyos jósgépe, ami a saját ismeretei és tapasztalatai alapján
működik. Amikor valami váratlan történik, és meglepődünk, akkor az történik, hogy a jósgépünk
csődöt mond, és ezt a kudarcot nekünk muszáj valahogy feldolgoznunk. Innentől kezdve feszülten és
nyitottan figyelünk! És tanítóként mi pontosan ezt akarjuk elérni!
Miért működik ez?
EGYRÉSZT: az ilyen kudarcok mindig emlékezetesek maradnak,

25

Ezzel kapcsolatban ajánlom ezt a cikket: http://www.apcsel29.hu/%E2%80%9Ejezus-hiv-pozitivvolt%E2%80%9D
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MÁSRÉSZT: a meglepetés arra késztet bennünket, hogy megválaszoljuk, miért lepődtünk meg!
Másképp fogalmazva tudni akarjuk, hogy miért is vallott kudarcot a jósgépünk!
És nekünk pontosan ezt kell elérnünk: hogy a hallgatóink jósgépe becsődöljön – és akarják tudni a
helyes megoldást! Ez tulajdonképpen a kíváncsiság felcsigázása – ami a tanulni akarás talán
legfontosabb belső mozgatórugója.

Nézzük meg a 122. dián lévő reklámspotot – ez a 009-es jelenet a DVD-ről!
Indítsuk el a jelenetet – majd állítsuk meg a 35. másodpercnél!
Ha ezen a ponton ki kellene találnunk, mit reklámoz a spot, mit válaszolnánk?
Aki nem ismeri ezt a reklámot, annak mindenképpen megdöbbentő lesz a folytatás!

Természetesen ez a reklám nem csak felültet minket, de jópofa, humoros is. Ugyanis a humor éppen
ugyanettől az élménytől működik: egy hétköznapi szituációban valami egészen más történik vagy
hangzik el, mint amit mi várunk. Mi történik? Becsődöl a jósgépünk.
Az első tanítási napon az anyuka bemegy a fia szobájába:
- Ébresztő fiam, el fogsz késni az iskolából, rögtön az első tanítási napon! Hogy
gondolod ezt?!
- Hagyjál anyu, nem akarok felkelni, itthon akarok maradni!
- Ne szórakozz már fiam, öltözzél, mosakodjál! Különben is, miért akarnál itthon
maradni – mondjál csak két nyomós okot, miért ne menj ma iskolába!
- Rendben anyu! Azért nem akarok menni, mert az összes gyerek utál, és mert
ráadásul az összes tanár is utál. Na de akkor mondjál te is két nyomós okot,
miért kéne ma iskolába mennem!
… és itt következik majd a vicc poénja – ami máris érdekel bennünket. Mert a
történet felkeltette a kíváncsiságunkat: vajon milyen érveket mond az anya a
gyereknek?

Mi a kíváncsiság definíciója?
Meglepően egyszerű – és ezt nagyon jegyezzük meg, ha fenn akarjuk tartani a hallgatóink figyelmét:
A kíváncsiság akkor keletkezik, amikor rést vagy hiányt fedezünk fel a saját tudásunkban. Ráadásul
ez a hiány egyfajta lelki fájdalmat szül – amit muszáj enyhíteni. Mivel tudjuk enyhíteni? A hiány vagy
rés megszüntetésével. Ehhez azonban feszülten figyelnünk és keresnünk kell a helyes megoldásokat!
Tehát az érdeklődést úgy lehet felkelteni, hogy réseket nyitunk a már meglévő tudáson – majd
betöltjük. A felismerés pedig katarzist és sikerélményt jelent, ami pozitív töltetet ad a tanulási
élményhez.
A trükk tehát, amivel meg tudjuk győzni az embereket arról, hogy szükségük van az üzenetünkre, a
tudásra, amit a tanulás révén szerezhetnek meg az, hogy először rá kell mutatnunk arra a speciális
tudásra vagy tapasztalatra, amivel nem rendelkeznek! Vagyis először szükséget kell ébreszteni!
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A kíváncsiság hiányelmélete arra a lehetőségre épül, hogy megmutathatjuk az embereknek, hogy
vannak dolgok, amiket nem tudnak, vagy rosszul tudnak. Ők jelenleg egy megelégedett és magabiztos
pozícióban ülnek, és ahhoz, hogy egyáltalán felfigyeljenek ránk, ki kell löknünk őket ebből a magas
székből.
Valószínűleg mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor az igehirdető felolvassa az alapigét – és mi
már nagyjából tudjuk is, hogy miről fog szólni a prédikáció. Így van? Ez is a magabiztosság egyik
formája – és az életünk tele van ilyenekkel, mert óhatatlanul is rengeteg felszínes vagy egyenesen
téves információval rendelkezünk, és még több szükséges tudással pedig egyáltalán nem, mert még
nem ismertük és tanultuk meg őket. Ha ezt a „nemtudást” felszínen tartjuk a hallgatóinkban, majd az
ebből fakadó kínt és tudni akarást szakszerűen és inspiráló módon betöltjük, voltaképpen
megszerettetjük a tanulást magát.
És akkor a válaszok:
1.) A vicc befejezése – az anyuka két nyomós érve, hogy miért is menjen a fia iskolába:
- Azért fiam, mert 47 éves vagy, és mert te vagy az igazgató!
2.) A válasz a bevezető templomos kérdésre:
Bibliai szóhasználattal annyi „templom” van a városunkban, ahány hívő ember! Ugyanis a
Bibliában azt olvassuk: „A ti testetek a Szentlélek temploma” (1Korintus 6:19). Isten nem lakik
emberkéz alkotta templomokban – és ebből a kérdésfelvetésből, illetve a kérdésre adott
helytelen válaszunkból nagyon maradandó tanítást lehet adni a misszióról és az emberi élet
értékéről.

KREATÍV MÓDSZER #19.

A jósgépünk becsődöltetése
Mindig legyen valami váratlan a tanításunkban, lehetőleg már a legelején, ami
megszüli a tanulókban a nemtudás kínját – és vágyat ébreszt bennünk a
tanulásra!
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Felejthetetlen illusztrációk
Az ebihalas illusztráció, amivel a „Miért tanítunk?” fejezetet bevezettem, lassan húsz éve kísér.
Egyszer hallottam, azóta számtalanszor jutott eszembe, és biztosan már legalább száz alkalommal
idéztem, és ezzel osztottam meg másokkal a tréningjeink során. Ez egy nagyszerű illusztráció:
aranyos, vicces, rövid, könnyen megjegyezhető, és hihetetlenül kifejező.
Az alábbi gondolatok Spurgeon-től származnak, akinek igehirdetései és tanításai több mint egy
évszázada klasszikus mintái a hatékony prédikálásnak, és különösen ezek az instrukciói hasznosak
nem csak igehirdetők, de tanárok és tanítók számára is:
„Az alapvető tanítások az oszlopok a prédikáció épületében, a példázatok azonban az ablakok,
amelyek fényt bocsátanak be az épületbe. Amíg egy-egy kisebb történetet elmondunk, hallgatóink
kipihenik magukat, lélegzethez jutnak, képzelőerejük mozgásba jön, s felkészülnek a komolyabb
munkára, amikor majd a mélyebb magyarázatainkat kell követniük. Egyszer a keleti grófságban
vonaton utaztunk a harmadik osztályon és hosszú ideig lámpa nélkül, amikor az egyik utas lámpát
gyújtott. Látni kellett volna, hogyan fordult egyszerre mindenki a fény irányába. Így van ez a jó
illusztrációkkal is. Egy találó hasonlat ugyanis megvilágítja az egész témát s megörvendeztet minden
szívet. Amiképpen azonban minden normális épületen csak meghatározott számú ablak van,
ugyanúgy nem kell az illusztrációból sem túl sok a prédikációba. Különösen jó szem előtt tartani,
hogy az illusztráció van a prédikációért és nem a prédikáció az illusztrációért. Az ablaknak bele kell
illeszkednie, simulnia az épület rendjébe és struktúrájába. Lehetetlen felállítani szabályt arra nézve,
mennyi díszítőelem legyen egy beszédben. A ruházkodásban való jó ízlést sem lehet könnyen
definiálni, s ugyanígy az irodalmi jó ízlést sem. Sok prédikációt hallva azonban az jut eszembe, talán
vissza kellene állítani az ablakadót, illetve a „hasonlatadó”t. Nyolc metaforánál, hasonlatnál több
semmiképpen sem lehet egy prédikációban. Virágcsokrok egy ünnepi lakoma asztalán csak emelik a
fényt, de mit szólna a vendégsereg, ha menü helyett a virágokat kapnák ebédre?!
Az ablakadók idején én még láttam nagyapám parókiáján félig csukott ablakokat, amik vidéki szokás
szerint át voltak húzva gipsszel, s bizonyos virágminták voltak rájuk rajzolva. Nos, ilyen vakablakok
azok az illusztrációk a prédikációban, amelyek semmit sem világítanak meg, sőt, saját maguk
szorulnak magyarázatra. Nekünk úgy kell lefestenünk Krisztust az emberek előtt, mintha közöttünk
feszíttetett volna meg. Nem szabad tehát, hogy képeink, szónoki figuráink, illusztrációink eltakarják
Krisztust a gyülekezet elől! Az illusztrációk akkor jók, ha természetesek, s szinte magából a tárgyból
nőnek ki. Üdvözítőnk példázatai oly egyszerűek, természetesek és szépek, mint a völgyek liliomai.
Nem használt legendákat a Talmudból, sem tanmeséket Perzsiából, képeit nem a tengerentúlról
hozta, hanem népe között járva, olyan egyszerű stílusban beszélt, ahogyan még senki rajta kívül a
világon. Jézus példázatai nem voltak kényszeredettek, fantasztikusak vagy művésziek. Azok az
illusztrációk a legjobbak, amelyek a mindennapok jelenségeiből vehetők le, ahogyan azokat a
földműves, vagy gyári munkás látja.”26
Igazán „ütős” illusztrációk felkutatása ugyanolyan nehéz, mint a jó idézetek kiválogatása a milliónyi
lehetséges közül. A kiváló példák, hasonlatok és illusztrációk megtalálása és kidolgozása általában
26

Charles Haddon Spurgeon: The Art of Illustration, Pilgrim Press, 1986.
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időigényes, és nem ritkán komoly előkészületeket is igényel – de az igazán nagy eredmények sosem
jönnek könnyen!
Hadd mutassak be két felejthetetlen illusztrációt.
1.) 37 gramm telített zsírsav
Létezik egy nemzetközi szervezet, a Center for Sience in the Public Interest (CSPI) – amely többek
között a helyes táplálkozásért kampányol. Az egyik munkatársuknak, Art Silverman-nek volt az a
feladata, hogy valamilyen üzenettel megértesse, mennyire egészségtelen a popcorn. Laboratóriumi
vizsgálatok kimutatták, hogy egy liter (!) popcorn 37 gramm telített zsírt tartalmaz. Az USDA (USA
Mezőgazdasági Minisztériuma) meghatározása szerint egy felnőtt ember számára a napi telített zsír
bevitel maximuma 20 gramm – tehát minden literes popcornnal ennek majdnem a dupláját esszük
meg.
Tehát a feladat a következő volt: ezt az üzenetet, hogy „a 37 gramm telített zsír ártalmas az
egészségre!” olyan módon kell megtanítani az embereknek, hogy ez a száraz tudományos adat
felkeltse az érdeklődését az átlagembereknek is, komolyan vegyék, ráadásul meg is változtassák
miatta az étkezési szokásaikat. De hogyan lesz „szenzáció” abból, hogy a popcorn zsíros – olyan hír,
amiről az emberek beszélni fognak, amit egy életre megjegyeznek, ami bekerül a híradóba, és amit
muszáj elmesélni mindenkinek?!
Art Silverman annyira átütő illusztrációt talált ki, ami megváltoztatta az egész iparágat, ugyanis
akkora hatást gyakorolt elsősorban a mozilátogatókra, hogy a zsírsavakért felelős kókuszolajat
kénytelenek voltak a gyártók lecserélni.
A kommunikációs tréningjeinken én ezt az illusztrációt „elő szoktam adni”. Meg kell mondanom, ez
az egyik legbonyolultabb és legköltségesebb illusztráció, amit egy egyszerű üzenet átadása
érdekében magam is felvállaltam – de a résztvevők megdöbbent csodálkozása megéri a befektetést.
Először is szükség van egy mikrohullámú sütőre. Volt olyan tréningünk, amelynek a helyszínén nem
volt konyha, így nekem kellett otthonról elvinnem az ország másik felére a saját mikrónkat, egy alig öt
perces illusztráció kedvéért.
Ezután felmutatok a résztvevőknek egy zacskó mikrós popcornt: ki készített már magának ilyet?!
Berakom a popcornt a mikróba két percre, és elkészítem. Miután megvan, kiöntöm egy tálba,
lerakom az asztalra. Mennyi időbe telne megenni egy liter popcornt? Pár perc talán…
Ezután az asztal másik oldalára elkezdek kihalmozni kétnapi teljes ételsort: reggeli, tízórai, kétfogásos
meleg ebéd, uzsonna, meleg vacsora. 10-12 tányér étel, köztük leves, pörkölt, rántott hús. Art
Silverman is ezt csinálta a média előtt, egy sajtótájékoztatón.
Minden liter popcorn elfogyasztása ugyanazt a zsírbevitelt jelenti, mintha ezt itt mind megennénk
egyszerre, mondjuk 10 perc alatt! Ez az illusztráció üzenete. -. S ezek után előveszek egy öt literes
mozis popcornos dobozt. Gondoljunk bele, mit ennénk meg egy mozifilm alatt! Száz tányér étel!
Döbbenetes!
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Nyilván, így leírva vagy elmesélve, közel sem olyan hatásos, mint úgy, hogy ezt látjuk és átéljük. Mert
EZT LÁTNI KELL! ÁTÉLNI! Így valószínűleg otthon ez volt az első dolog, amit elmeséltek a tréningről,
hogy képzeld el, a tréner behozott egy zacskó kukoricát meg egy mikrót, és aztán kihalmozott mellé
két napi komplett ételsort! Ezután kivesz egy olyan három tasakos mikrós popcornos dobozt a
konyhaszekrényből, felmutatja, majd megkérdi: tudtátok, hogy ez egy heti teljes ételmennyiség?!
Ahhoz, hogy a gondolataink megragadjanak, komoly munkára, felkészülésre, előkészületre,
befektetésre van szükség!
2.) A „konónia” szó jelentése
Nézzünk egy keresztény példát: hogyan tudunk megmagyarázni egy teológiai üzenetet?
A kifejezés egy fontos görög szó, illetve újszövetségi fogalom: a koinónia.
Nézzünk két szótári meghatározást – ezt a tréningen ki is vetítem:
1. VARGA ZSIGMOND: ÚJSZÖVETSÉGI GÖRÖG SZÓTÁR
konónia: közösség, szoros kapcsolat, testvériség; közösségi érzés, részvétel, részvét,
segítség. Az Újszövetségben: 1. Közösség, szoros benső kapcsolat; 2. Közösségi

érzés, közösségvállalás, részvét, önzetlenség; 3. Közösség, közösségi érzés,
közösségvállalás tanúsítása (az úrvacsorára vonatkozó szavakban); 4. A
közösségvállalás, a részvétel (aktusa), közös birtoklás
2. BALÁZS KÁROLY: ÚJSZÖVETSÉGI SZÓMUTATÓ SZÓTÁR
A „koineó” ige jelentése: KÖZÖSNEK-lenni. Közösséget vállal, részesül a közös
dolgokból, amelyek lehetnek testi-lelki-szellemi javak v. közös sors stb. Zsid 2,14;
hozzájárul ahhoz, hogy mások hiányát csökkentse, Róm 12,13. A KOINÓNIA az
ebből képzett főnév: közösség személyekkel Gal 2,9; közösségvállalás
dolgokban, Filem 6; hozzájárulás mások szükségének enyhítéséhez, Róm 15,26.
A definíció a tanítás tartópillére – jöjjön az ablak, ami megvilágosítja a lényeget:
Veszek egy nagy üvegtálat, ami tele van vízzel. Ez szimbolizálja a gyülekezetet – az edény a gyülekezet
közössége, a víz benne az emberek.
Kihívok egy önként jelentkezőt, és a kezébe adok egy poharat, amiben szintén víz van, majd
megkérem, szimbolikusan csatlakozzon a gyülekezethez.
A segítőmnek két lehetősége van: vagy belerakja a tálba a pohár vizet – vagy beleönti a pohárból a
vizet a tálba. Mindkettőre volt már példa, amikor használtam ezt az illusztrációt. A kettő közötti
különbség mutatja meg a koinónia lényegét. Amikor ugyanis a poharat teszem a tálba, az nem
koinónia a Biblia szerint – nem valódi közösség. Az ugyanis akkor jön létre, ha beleöntöm a pohárban
lévő vizet a tálba. A koinónia teljes és szétválaszthatatlan közösséget jelent – amikor beleadom
magam a közösbe.
A koinónia egy nagyon magas minőségű közösséget jelent, amit az újszövetségi görög nyelv kizárólag
három pontosan meghatározott közösség-típusra használ – ezek a „koinónia minőségű” közösségek:
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a házasság, az Istennel való közösség, és a hívők egymással való közössége, a gyülekezet. Ez a három.
Ezeknek a közösségeknek tétje van!
Amikor itt tartok, a segítőmet, aki beleöntötte a pohárból a vizet a tálba, megkérem, hogy most
merje ki ugyanazt a pohár vizet, amit az előbb a többihez öntött.
Nem lehet. Mert pontosan ez a koinónia lényege – az eggyéválás! Ez teljesen más, mint amikor
kiveszem – beteszem a poharam a tálba. Az nem is igazi koinónia. A valódi közösségből nem lehet úgy
kijönni, ahogyan belementél – ha képes vagy rá, sosem adtad bele magadat valójában! Sokan a
gyülekezetbe, a házasságba, a megtérésbe is csak így, „poharastól állnak bele” – és csodálkoznak
azon, hogy miért nincs jelentése és jelentősége a közösségüknek. Mert igazából sosem voltak benne!
Nos, így segíti az illusztrálás az üzenet megértését.

KREATÍV MÓDSZER #20.

Felejthetetlen illusztrálás

KREATÍV MÓDSZER #21.

Youtube – modern példabeszédek
A 129-es dián két rövidfilmet találunk, 010-es és 011-es videók, amelyek mai
példabeszédeket tartalmaznak, s amelyek forrása a Youtube. Használjuk ilyen jeleneteket az
üzeneteink megvilágosítására!
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Vonjuk be az érzelmeiket is!
A reklámipar egyik legfontosabb tétele, hogy a hirdetett terméket szeretni és akarni kell.
Egy nagyon érdekes értékesítési megfigyeléssel kezdeném a téma kifejtését: felmérések alapján a
vásárlási döntésének 50 százalékát a pillanatnyi érzelmek határozták meg. Ugyanakkor egy másik
felmérés, a Forrester Research kérdőívéből az derült ki, hogy a résztvevők közel 90 százaléka
semmilyen személyes kötődést nem érez azon márkák irányában, amelyek termékeit megvásárolta27.
Vagyis az érzések és az élmény nem a termékhez, hanem a vásárlási folyamathoz (reklám, kirakat,
bolt, eladók viselkedése, kedvezmények, stb.) kapcsolódnak!
A tanításban sincsen ez másképpen – hiszen a mi szemléletünkben ez is az értékesítés egy formája.
Ha alkalmazzuk a fenti megállapítást a tanítással kapcsolatban, akkor ez azt jelenti, hogy a diákokat
nem feltétlenül maga a tananyag, hanem sokkal inkább a tananyag átadásának folyamata fogja
érzelmileg is motiválni.
De hogyan vonhatjuk be a tanulókat érzelmileg is a tanulás folyamatába?
Erre négy kreatív eszközt fogok mutatni:

KREATÍV MÓDSZER #22.

Személyes történet - bizonyságtétel
Sajnos nagyon sok tanító és igehirdető egyszerűen kimarad a tanításból – úgy tanít, mintha a
tananyag semmilyen módon nem kapcsolódna hozzá – sem az élettörténetéhez, sem a
mindennapjaihoz. A hallgatók pedig éppen e sterilitás miatt nem tanulják meg alkalmazni a
tanultakat a saját életükben – mert csak tényeket, adatokat, információkat kaptak, történeteket
arról, hogy ezt hogyan lehet megélni, nem. Pedig ez is hozzá tartozik a tanulási folyamathoz, és ugyan
kitől kellene hallaniuk a legelső személyes sztorikat azzal kapcsolatban, amit épp tanulnak, ha nem
attól, aki épp tanítja! Még kritikusabb, amikor az igehirdetésben maga az igehirdető, a másokat
tanító keresztény vezető marad ki személyesen a saját prédikációjából, és úgy hív másokat az életük
megváltoztatására, hogy a sajátjának változásáról semmit nem mond el.
Elmesélek egy rövid személyes történetet – ami egyben példa az érzelmek bevonására is. Tekintsük
úgy, hogy a tanítás „elméleti részén” már túl vagyunk, tehát mindenki tudja, mi a jelentése és a
jelentősége a témánknak – a „tananyagunk” pedig legyen ismét egy jól ismert passzus Jézus Hegyi
beszédéből:
„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó
cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”
Máté 5:16
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Én, mint tanító, szeretnék egy személyes történetet megosztani, ami azt mutatja meg, hogy egyrészt
mit jelent egy hétköznapi példán keresztül meg is élni ezt a jézusi tanítást, másrészt hogy milyen
következményekkel járhat, ha megtesszük. A személyes, tanítói célom ezzel a bizonyságtétellel, hogy
érzelmileg is bevonjam és inspiráljam a hallgatókat – ami egyébként általában szokott is sikerülni,
ugyanis ez is egy olyan történet, amit az évek során már sokaknak meséltem el.
A húszas éveim elején ifjúsági vezető voltam a gyülekezetemben, és az ifiórákon
én gitároztam a közös éneklés alatt. Két fontos háttér információt érdemes tudni
még: egyrészt Pesterzsébeten laktam, a kerület azon részén, amely egy nagy
egybefüggő roma-telep, az imaházunk és az otthonom közötti utcák
gyakorlatilag teljesen romák lakta terület volt, s mint ilyen, sokak számára
félelmetes helynek számított. Én itt éltem, megszoktam. Értek attrocitások már,
de még az elviselhető kereteken belül. Másrészt az ifjúsági órák késő estig
tartottak, az utána lévő beszélgetések is elhúzódtak, így nem egyszer éjfél körül
indultam csak haza, keresztül az említett környéken. Az egyik alkalommal,
amikor gitárral a kezemben éjfél körül hazafelé tartottam, elém került egy roma
fiatalember, egyik kezében egy szipus zacskóval, és kicsit kötözködően
megállított. Nem szívhatott még túl sokat, mert nem volt teljesen kába, mint
amilyenek a szipusok szoktak lenni. Gyakorlatilag azonnal a lényegre tért:
„Főnök, add nekem a gitárodat!”
Egy ilyen szituációban alapvetően két dolgot lehet tenni. Az ember vagy lehajtott
fejjel, némán megpróbál minél gyorsabban tovább menni, mintha meg se
hallotta volna a „kérést”, figyelmen kívül hagyva a másikat, vagy nekiáll dumálni
– s ilyenkor majdnem mindegy, hogy agresszíven vagy védekezően megy bele a
játékba, csak keservesen fog tudni megszabadulni. Ne felejtsük, gettó, éjfél,
szipus roma srác, én pedig egyedül, kissé kiszolgáltatott helyzetben.
Én odanyújtottam a gitárt a fiúnak az egyik kezemmel, a másikat pedig kérőn
kinyújtottam felé:
- Ha ideadod a ragasztós zacskót, és egy hétig nem szipuzol, akkor odaadom
neked a gitárom, de csak kölcsönbe. És egy hét múlva, pontosan éjfélkor
ugyanitt találkozunk, és te visszahozod nekem.
Nyilván ő sem erre számított. Némi habozás után odaadta a zacskóját, én pedig a
vállára akasztottam a gitártokot, bátorítóan megpaskoltam a vállát, és
otthagytam az utcasarkon.
Huszon egynéhány éves voltam, szerintem a srác pár évvel idősebb is lehetett
nálam. És csak a félreértés elkerülése végett: a szüleim sem voltak milliomos
vállalkozók, egy gitárom volt, amit nagyon szerettem, és tudtam, hogy ha ez
rosszul sül el, nem lesz másik helyette.
Vasárnap elmeséltem pár barátomnak a sztorit a gyülekezetben, és azok után,
hogy mindenki leidiótázott, az ifi elkezdett gyűjtést szervezni nekem új gitárra,
hogy tudjunk a jövőben is énekelni a bibliaórákon. Én pedig egy héttel később
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teljes nyugalommal visszasétáltam arra a bizonyos utcasarokra. Nem mondom,
hogy száz százalékig biztos voltam abban, hogy visszakapom a gitárom, de
reméltem. És a cigány fiú eljött. A gitáromat is visszahozta. Aztán leültünk az
útpadkára beszélgetni. Elmondta, hogy csak poénból kötött belém egy hete, és a
környezetében senki nem akarta elhinni, hogy csak úgy kapott egy gitárt egy
vadidegentől az utcán, mindenki azt hitte, hogy lopta. Elmesélte, milyen jó bulit
csaptak a gitárral a bátyja tiszteletére. Elmondta azt is, hogy még soha senki nem
bízott meg benne, főleg egy idegen nem, és hogy ezzel egészen egyszerűen nem
tud mit kezdeni, ilyet még sosem élt át, és a családjában is mindenki értetlenül
állt az eset előtt. Végül azt is hozzátette, hogy ebben az egy hétben nem
ragasztózott.
Én elmeséltem neki, hogy milyen ember voltam megtérésem előtt, és pár szóban
elmondtam neki az evangélium üzenetét is. És hogy éppen a jó cselekedetekről
tanultunk a múlt héten, mielőtt találkoztunk volna. Ő pedig úgy döntött, hogy a
következő vasárnap eljön az istentiszteletre.
Nos, ennyi a bizonyságtételem. Ez „csak” egy személyes történet – de általában „megérinti” az
embereket. Ahogy engem is megérintenek mások hasonló történetei. És éppen ez a célja, ez is a célja
a tanításnak, hogy az érzelmeinkre is hatva olyan döntéseket hozzunk meg a tanultak alapján, amit
egyébként nem biztos, hogy magunktól meghoznánk.

KREATÍV MÓDSZER #23.

Inspiráló filmrészletek
A filmekről és jelenetekről már sokszor volt szó, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a mai
generáció audiovizuális módon tanul. Láttunk már dokumentumfilmet, reklámot, modern
példázatokat a youtube-ról – ezen a helyen csak jelezzük, és a prezentációban két jelenettel
példázzuk is, hogy a filmekben rengeteg nagyszerű, érzelmileg is megindító tanítási segédanyagot
találhatunk – legyen szó egy mozifilm jól kiválasztott jelenetéről, vagy egy szinte sokkoló prédikációs
kisfilmről.

Nézzük meg a 133. dián lévő filmrészletet – ez a 012-es jelenet a DVD-ről!
A részletet a Minden héten háború című Al Pacino filmből vágtuk ki. A jelenetben az
edző egy nagyon inspiráló beszédet mond a csapatának arról, mi is az élet értelme, és
mekkora jelentősége van az összetartozásnak. A jelenet kifejezetten alkalmas
osztályfőnöki órákra, ahol az osztályközösségről beszélgethetünk a jelenet megnézése után.

Ugyanezen a dián a 013-as jelenet
Ez egy prédikációs példa: ha az elragadtatásról, a Máté 24,7-ről szeretnénk prédikálni,
ennek a kisfilmnek a levetítése érzelmileg teljesen megragadja a gyülekezetet, és egy
egészen másfajta lelkiállapotban fognak figyelni, mint nélküle.
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KREATÍV MÓDSZER #24.

Interjúk, saját dokumentumfilm készítése
Óvodában vagy alsó tagozatban alkalmanként szoktak olyat csinálni, hogy egészségügyi vagy a
biztonságunkat érintő témákban meghívnak mentősöket, tűzoltókat vagy rendőröket, akik kiszállnak
az autóikkal, az egyenruhájukban, és az előadásuk után lehet velük beszélgetni, lehet tőlük kérdezni,
sőt, esetleg még az autóikba is beszállhatunk. A gyerekek egészen másképpen érzik magukat, ha
személyesen átélik az ilyen találkozásokat, mintha minderről csak a tanító néni mesélne nekik. A
tanulás ebben a formában élménnyé válik – amihez rengeteg pozitív érzés társul, ami segíti a
megértést és a bevésődést egyaránt.
Ennek a módszernek a lényege a szakértők és érintettek közvetlen bevonása a tanításba. Ennek
ugyanis nagyon erős hitelesítő ereje van.
Egy átlagos iskolai osztály 30 fős tanulói közössége számára, ha csak szigorúan a szülőket nézzük, a
többi rokontól és közvetlen családi ismerőstől el is tekintve, legalább 50-60 különböző szakember áll
rendelkezésre, akiket meg lehet interjúvolni, hiszen szinte minden szakma kapcsolódik valamilyen
formában ahhoz, amit az iskolában tanítunk. Egy-egy interjúalany meghívása rögtön színt visz a
tanulási folyamatba, és egyfajta talkshow keretében érzelmileg bevonja a gyerekeket a közös
tanulásba. Sőt, lehet ezt fokozni azzal, hogy magát az interjút is diákok vezetik le, ők gyűjtik össze a
kérdéseket, ők lesznek házigazdái a vendégnek. Ebben a formában ez már egyben egy szituációs játék
is, az plusz érzelmi töltetet azonban a kívülálló tekintélyforrás fogja megadni. És minél híresebb vagy
jelentősebb személyt sikerül akár csak tíz perc erejéig becsábítanunk a tanterembe, annál nagyobb
élményt fog jelenteni a diákok számára.
A másik érzelmi hatóanyag ebben a módszerben, ha az interjú egyfajta személyes és közvetlen
kutatásként kapcsolódik a tanuláshoz. Ez azt jelenti, hogy tanulunk egy témáról, és a tanár elmondja,
amit ő tud, és ahogyan ő látja az adott tananyagot, majd a diákok „kirajzanak”, hogy saját maguk
közvetlen válaszokat és tapasztalatokat szerezzenek azoktól, akikről épp tanultak.
Ha a 134-es dián a 014-es videót megnézzük, akkor egy elég megdöbbentő
riportfilmet láthatunk arról, hogy mit gondolnak az Isten nélkül élő emberek az
egyházról. Ebből a perspektívából a tudás átka miatt mi magunk már sosem leszünk
képesek az egyházra tekinteni, és egy ilyen interjúsorozat elkészítése nem csak
informálisan fog sok új információval szolgálni, de érzelmileg is hatni fog ránk. Ha pedig a már
idősebb tanulóinknak adjuk ki feladatként, hogy készítsenek el egy ilyen riportsorozatot, a
személyesen is átélt élményeik még erőteljesebb hatással lesznek majd rájuk.

KREATÍV MÓDSZER #25.

Szimuláció
Végezetül a negyedik, egyben legösszetettebb tanítási módszer a szimuláció.
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A neveléstörténet egyik legismertebb és legnagyobb hatású szimulációja28 egy Jane Elliot nevű
általános iskolás tanítónőhöz köthető, aki 1968. április 5-én, egy kizárólag fehérek lakta iowai
kisváros harmadik osztályos kisdiákjaival próbálta megértetni, hogy miért ölték meg egy nappal
korábban Dr. Martin Luther Kinget, és voltaképpen mit is jelent a faji megkülönböztetés, ami ellen ő
harcolt. Ezeknek a gyerekeknek ugyanis a faji diszkrimináció csupán egy elméleti fogalom volt,
aminek még a megnyilvánulásaival se találkoztak soha – a „lecke” megtanulása ugyanakkor
túlságosan is fontossá vált a polgárjogi aktivista lelkész meggyilkolás után.
A BARNA SZEMŰEK ÉS A KÉK SZEMŰEK
A tanítónő azzal kezdte a napot, hogy hivatkozva egy tudományos kutatásra, kijelentette a diákoknak,
hogy akiknek kék szeme van, azok jobb emberek, mint a barna szeműek. Ezért a barnáknak
megkülönböztető gallért kellett hordaniuk a nap hátralévő részében, hátra is ültették őket a
tanteremben. Csak a kék szeműek után mehettek ebédelni, rövidebb szüneteket kaptak órák között,
és a két csoport tagjai a játék közben sem keveredhettek egymással!
A nap második felére a kék szeműek elkezdtek hatalmaskodni a barnák felett, agresszívvé,
lekezelővé, felsőbbrendűvé váltak velük szemben, mindenféle módon ki is fejezték azt a „tényt”, amit
megtanultak a nap elején, hogy ők jobb és magasabb rendű emberek, mint a barna szeműek.
Másnap azonban a tanítónő a kezét tördelve fogadta őket az osztályteremben, és egy töredelmes
bocsánatkéréssel és vallomással kezdte meg a napot, amelyben elmondta, mennyire sajnálja, de az
előző napon emlékezetből hivatkozott a kutatásra. Este, amikor előkereste és újból átolvasta,
megdöbbenve vette észre, hogy rosszul emlékezett a lényegre, és pont fordítva van, mint ahogy
tegnap mondta: a barna szeműek a magasabb rendű emberek, nem a kékek.
A tanítási nap hátralévő részében durván megváltozott a helyzet. A barna szeműek óriási
üdvrivalgással tépték le a nyakukból a megkülönböztető gallért, és minden elképzelhető módon
bosszút álltak az előző napi gúnyolódásokért és sérelmeikért a kék szeműeken, akik teljesen
megtörve viseltek el minden sorscsapást.
A harmadik napon azután mindent a helyére tett a tanítónő, elmondta a gyerekeknek, hogy az
egészet csak kitalálta, de most a saját bőrükön is tapasztalhatták, mit jelent mindenféle ürüggyel
embereket megkülönböztetni.
Az igazi pedagógiai érdekessége a szimulációnak az volt, hogy a kísérlet alatt még a két csoport
tanulmányi eredménye is megváltozott!
A tanárnő olvasási feladatokat végeztetett el a gyerekekkel mindkét napon. Amikor a barna szeműek
voltak a selejtes, másodrendű emberek, akkor öt és fél perc alatt végezték el a feladatot, amikor
azonban ők voltak „felül”, és abban a hitben voltak, hogy jobb emberek, mint a többiek, ugyanahhoz
a feladathoz mindössze két percre volt szükségük! Amikor a tanárnő megkérdezte, mi lehetett a
különbség, azt mondták: állandóan a gallérok jártak a fejünkben, és ez szinte megbénított
bennünket!
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A legfontosabb tanulság a számunkra ebből a kísérletből az, hogy nagyon sokat számít a tanulás
eredményességét tekintve az, hogy közben a tanuló hogyan érzi magát!
Végezetül a sztori utóélete: ugyanezeket a diákokat tizenöt évvel később meghívták egy televízió
műsorba is, ahol arról faggatták őket, hogyan befolyásolta az életüket és karrierüket ez a
gyermekkori, akkorra már klasszikussá vált kísérlet. Az egykori kisdiákok pedig sorban elmondták,
hogy teljes mértékben meghatározta a sorsukat ez a kilenc évesen elvégzett kétnapos szimuláció.
Sokan közülük polgárjogi aktivisták, ügyvédek, jogvédők lettek, és sokkal előítélet-mentesebben élték
az életüket, megértőbbek lettek, mint a kortársaik.
A szimuláció brutálisan konkréttá tette az üzenetet, és egy életre bevéste a résztvevők életébe!
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Változtassuk meg a kontextust!
Ez azt jelenti, hogy a témánkat ágyazzuk bele a tanulóink világába!
Nagyon lényeges, hogy ez nem a tananyag megváltoztatását jelenti, hanem a tananyag átadásának
kereteit, formáit, módját, eszköztárát!
Valószínűleg jól ismerjük Jézus tálentumokról szóló példázatát. Ha fellapozzuk a Máté
evangéliumának 25. részét, akkor az erről szóló példázatot így kezdhetjük olvasni:
„Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik
vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinekkinek képessége szerint, és elment idegenbe.”
Ez egy példázat, tanmese, kétezer évvel ezelőttről – az akkori emberek ismeretéhez, kultúrájához,
szokásaihoz igazítva. Ha azonban kinyitjuk például a Maximazers című vezetésfejlesztő tréning
kézikönyvét, akkor ott ugyanezt így találjuk leírva (természetesen a megfelelő bibliai utalásra való
hivatkozással együtt):
Volt egy barátom, egy nagyon komoly és éles eszű üzletember. Keresni akart magának egy utódot, aki
majd a helyébe léphet, és vezetheti a vállalatot. Kiszemelt tehát három tehetséges vezetőt a
cégvezetés három önálló gondolkodású osztályáról. Úgy tűnt, mindhárman képesek lennének
betölteni a pozíciót. A barátom mindenképpen olyan utódot akart, aki tud kezdeményezni, hozzá
hasonlóan bátor, akit nem bénít meg a kudarctól való félelem. Mindhárom osztályba egy kis tőkét
fecskendezett, az osztály méretével arányosan: a legkisebb osztály vezetőjének tízezer dollárt utalt át,
hogy fektesse be, a másiknak ötvenezret, a harmadiknak pedig százezer dollárt…29
A szerző fogott egy történetet, és átültette egy teljesen más kontextusba. Mivel ő üzletembereket
tanít, ezért az ő világukra szabta át a történet elemeit, miközben a lényeg semmit nem változott.
Nézzünk meg egy alkalmazási lehetőséget irodalom órára – hogyan lehet a diákok világába ültetni
például Reményik Sándor Ha nem lesz többé iskolánk című versét:

Ha egyszer nem lesz többé iskolánk,
Nem lesz üvegház gyönge palántáknak,
Ha nem lesz tanterem,
Hol a tanító nyíló ajakán
Az ige-virág magyarul terem,
Ha nem lesz többé szentesített mód
Oktatni gyermekünk az ősi szóra,
Ha minden jussunkból kivettetünk:
Egy Iskola lesz egész életünk,
S mindenki mindenkinek tanítója.
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Bölcsek leszünk, szentek leszünk,
Hogy gyermekeink lelkéhez közel,
Mindig közel legyünk.
Nem leszünk semmi más:
Hitben, hűségben, tisztaságban
Egymásnak folytonos példaadás.
És esküszünk
Mindenre, ami szent nekünk:
így, iskolátlanul
Egymásból olyan nemzedéket nevelünk,
Hogy mind az idők végezetéig
Megemlegettetünk.
A verset felolvashatjuk, elszavalhatjuk – lesz valamilyen hatása, attól függően, mennyire hatásosan
adjuk elő.

A másik lehetőséget nézzük meg a 138-as diáról, vagy a 013-as videóklip
megnyitásával.

A magyarul verselő hollywoodi sztároknak ma már saját facebook oldala van30, és már nem csak a
bulvársajtó foglalkozik velük, hanem irodalmi fesztiválokat is ilyen klippekkel nyitnak meg.
MINECRAFT
Egy másik nagyon szemléletes példa a kontextusváltásra (a prezentációban és a tréningjeinket ezeken
kívül is hozunk példákat) – ez pedig a Minecraft nevű online sandbox játékot érinti.
A Minecraft grafikájában nagyon leegyszerűsített játék. Blokkok, kockák alkotnak mindent. Mintha a
számítógépen legóznánk. Kétféle játékmód létezik a Minecraftban. Kreatív módban minden
nyersanyag azonnal a rendelkezésünkre áll, korlátlan mennyiségben, nem halunk éhen, nem
bántanak a szörnyek és még repülni is tudunk. Ebben a módban hihetetlen dolgokat vagyunk képesek
építeni, csak a fantázia és a játékra fordított idő szabja meg a határt. Egész városokat, élethű
maketteket hoztak már létre a fiatalok ilyen módon! A másik játékmód az úgynevezett „túlélő mód” ebben a karakterünkkel elindulhatunk felfedező útra, építkezhetünk, nyersanyagot gyűjthetünk,
bányászhatunk, növényeket termelhetünk, állatokat tenyészthetünk, barkácsolhatunk,
találkozhatunk másokkal, beszélgethetünk, és persze harcolhatunk a különböző szörnyek ellen a
különböző világokban. A túlélésért küzdünk, mert ennünk kell bizonyos időközönként, muszáj
menedéket építeni, hogy a szörnyek ne tudjanak legyőzni minket.
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https://www.facebook.com/pages/Nem-is-%C3%ADgy-volt-Magyar-versek-amerikaifilmekre/271336059696140
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Egy svéd iskola31 bevette a tantervébe a játékot, és egyre több tanár kísérletezik a tanórai
felhasználásával. A Minecraft kitalálói és forgalmazói készítettek egy külön verziót kifejezetten iskolai
használatra, ez a MinecrafEDU32. Ehhez készítettek már tananyagokat például történelem, biológia,
fizika, földrajz témakörben is! Az ilyen tanóráknak a lényege, hogy az összes gyerek és a tanár a
játékon belül mozog, (tehát mindenki a gép előtt ül,) és ott mutatja meg az oktató a feladatot, a
játékon belül oldják meg, próbálják ki vagy gyakorolják be a tananyagot!
Valószínűleg sokan felháborodnak ezt olvasva, hiszen a gyerekek így is sokat gépeznek, játszanak,
nehogy már az iskolában is erre tanítsuk őket! A helyzet az, hogy a Minecraft olyasmi, ami leköti őket,
amit szeretnek, amit napi szinten használnak. Ha valamit szeretnénk megmutatni, akkor sokkal
könnyebb elmagyarázni nekik egy olyan világban, ahol otthonosan mozognak, ami érdekli őket. A
Minecraft ráadásul nem egy primitív öldöklős játék, hanem nagyon kreatív, komplex és izgalmas
oktatási keretté válhat, ha ennen megfelelően használjuk. S hogy milyen készségeket, képességeket
fejleszt? Milyen tananyagtartalmakat lehet közvetíteni általa? Egy gyors felsorolás, zárójelben leírva,
hogy a játékon belül ez mi mindenben valósulhat meg - a lista nem teljes, sokan sokféle témában
felhasználták már:
kreativitás (építkezés, világok megalkotása, problémamegoldás…)
vizuális nevelés, esztétika (építészet, színkeverés és festékek, skinszerkesztés, festmények,
lakberendezés, kertépítés…)
gondolkodási képességek, logika (mit hova építsünk, mit termesszünk, mit szeretnénk
barkácsolni, ahhoz mire van szükség…)
stratégia (időgazdálkodás, szörnyek elleni harc…)
közösségépítés, vezetési képességek (csoportok, „lakóközösségek” kialakítása…)
biológia, élettan, állatgondozás (növénytermesztés, állattenyésztés, szelídítés, gondozás…)
földrajz (biomok, fafajták, virágok, kőzetek, ásványok, térképészet, anyagismeret…)
fizika (elektromosságtan, szerkezetek építése, anyagismeret…)
technika (szerkezetek építése…)
matematika (alapműveletek, logika, koordináta geometria…)
közgazdaságtan, pénzügyek (vásárlás, cserekereskedelem, adózás, vállalkozás indítása…)
erkölcstan (segíteni a szomszédnak, lopások, csalások…)
magyar és történelem (kvízek, kommunikációs képességek fejlesztése a csetelésben…)
történelem (kvízek, történelmi városok…)
angol (elnevezések, parancsok…)
informatika (parancsok, programozás…)
politika, jog (csoportok szervezése, falvak, önkormányzatok, választások…)
kémia („potik”, szérumok, mérgek készítése…)
ének-zene (hangdoboz, CD-k, zongora építése…)
stb.
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http://ipon.hu/hir/minecraft_egy_sved_suliban/23767
http://bits.blogs.nytimes.com/2013/09/15/minecraft-an-obsession-and-an-educationaltool/?_php=true&_type=blogs&_r=1
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Nézzük meg a 140. diáról megnyitható 016-os videófájlt, amelyben a Minecraft
segítségével magyarázza el a digitális és analóg jel közötti különbséget egy játékos.

KREATÍV MÓDSZER #26.

Kontextus-váltás
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A lenyűgöző tartalom ereje
A tartalommarketing egy több mint száz éve létező marketingtechnika, amely a célcsoport számára
készített értékes tartalom terjesztésével kíván hatást gyakorolni. A kulcs az értékes tartalom –
ugyanis nem minden tartalom értékes, mély és tartalmas. Az internet hihetetlen mennyiségű
tartalommennyiséget generál, aminek számos kétségbevonhatatlan haszna van, de ennek
mellékhatásaként átláthatatlanabbá, ellenőrizhetetlenebbé és felszínesebbé tette az információkat a
felhasználók számára. Érdekes volt látni, hogy a wikipédia-láz fellángolása következtében 30%-kal
csökkent a kereslet az olyan klasszikus enciklopédiák iránt, mint például az Encyclopedia Britannica.
Azonban ahogy teltek az évek, egyre többször derült ki, hogy a wikiben talált információk nem
minden esetben pontosak, főleg nem elégségesek, és mára a tudományos igényű és nagy tekintélyű
lexikonok iránt ismét erősödő a kereslet. Ennek hatására a wikipédia is bevezette a lektorálási
rendszert, így akárki már nem tölthet fel bármilyen szócikket – és ezzel sokat javul az online
enciklopédia felhasználhatósága is.
A tanuláság mindebből: a hiteles, mély, tartalmas tudásanyag egyre nagyobb érték.
A 143. dián láthatunk két szendvicset. Vajon melyik a különlegesebb, extravagánsabb, és egyben
drágább szendvics – a jobb, vagy a baloldali?
A tréningjeinken legtöbben a jobb oldali, 2-es számú szendvicset tartják különlegesebbnek. Ezt az
interneten keresgélve találtam egy magyar gasztroblogon – a megnevezése: „Kígyó szendvics
gyerekzsúrra”, az elkészítési költsége pedig 1000-1500 Ft. Érdekesen néz ki, bár tényleg inkább csak
gyerekeknek való.
A másik szendvics a képen látszólag teljesen egyszerű és átlagos, amolyan reptéri vagy benzinkutas
előre csomagolt „háromszögkenyér”. Azonban ez a világ legkülönlegesebb és legdrágább szendvicse,
a Von Essen Platinum Club Sandwich, amelyet mindössze néhány étteremben lehet kapni a világon,
és darabja 200 dollár – vagyis közel ötvenezer forint.
Mitől ennyire különleges? Természetesen a tartalmától! Van benne fürjtojás, feketelábú Bress-i
csirke melle, pontosan két és fél évig érlelt Iberico sonka, olasz szárított paradicsom, fehér
szarvasgomba. Ezek nem akármilyen összetevők!
Az egyik legjobb eszközünk az eredményes tanításban az átlagon felüli minőségű tartalom.
Nézzünk ismét egy bibliai példát – ezúttal a Jelenések könyve egyik nagyon ismert passzusát:
„Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg
volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg:
kiköplek a számból!”
Miről szól ez az igeszakasz – mi az üzenete?
Bibliaiskolákban, igehirdetésekben és különböző tréningeken több mint tíz éve használom ezt a
textust, és 99%-ban mindig ugyanazt a választ kapom erre a kérdésre: az igevers azt jelenti, hogy
Istennek megfelelnek az Őt szenvedélyesen szolgáló „forró” keresztények, a Tőle távol élő, „hideg”
bűnösök, de amit nem visel el, az a sok álszent keresztény, a „langyos hívők”, akik csak testben
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vannak a templomban, de lélekben nem, akik képmutatók, csak látszat-keresztények, stb. stb. Isten
ezeket jobban utálja még a leghitványabb gazembereknél is.
Akkor most felkeltem az érdeklődést a jósgépünk becsődöltetésével, ugyanis ez a magyarázat egy
hatalmas hülyeség! Nem csak hogy semmiféle igei alapja nincs ennek a durván moralizáló
magyarázatnak, de egy vérlázítóan igazságtalan és következetlen Isten képét mutatja fel nekünk, ami
természetesen köszönő viszonyban sincsen azzal az Istennel, aki a Szentírásban bemutatkozik
nekünk. Tehát röviden és tömören: ez az igeszakasz semmi ilyesmit nem jelent!
Mit csináltam most? Rést ütöttem az ismereteitek és az abból fakadó magabiztosságotok falán –
vagyis szembesítelek benneteket azzal, hogy valamit nem tudtok, vagy nem jól tudtok.
Ezután adok egy összegzést, egy lead-et arról, miről is fog szólni a tanításom:
Megmutatom nektek, mi a különbség a vallásosság és a bibliai Jézus-hit között – úgy, hogy közben
megmutatom azt is, hogyan érthetitek meg a Biblia valódi, mély üzeneteit, amik a felszín alatt
vannak. Nem utolsósorban pedig leleplezzük együtt a kereszténység egyik legostobább tanítását is,
ami pont ennek az igeszakasznak a félreértéséből született meg! Készen álltok rá?!
Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, mélyre kell ásni a tartalomban – és tapasztalatom szerint amikor
ezt megtesszük, akkor az mindig lenyűgözi a hallgatóinkat, és olyan tanulási élményt és maradandó
tudást ad nekik, amit azután önként és örömmel fognak megosztani a környezetükben.
Nézzük a „tanítást”:
Laodicea városát a Kr.e. 3. században alapította II. Antiokhosz király és a feleségéről nevezte el
Laodikeiának. A város Kr.e. 133-ban lett a Római Birodalom része, gyorsan fejlődött és rendkívüli
gazdagságra tett szert, mivel az Európát Ázsiával összekötő úgynevezett selyemút mentén feküdt. A
város híres volt fekete gyapjújáról, amelyből a birodalom leggazdagabb emberei számára készítettek
ruhákat, illetve az orvostudományáról és orvosi iskolájáról is, akik különösen az ókorban nagyon
elterjedt szembetegségeket tudták eredményesen kezelni. A város hatalmas gazdagsága miatt fejlett
bankrendszerrel is rendelkezett és az ókori világ egyik legnagyobb pénzügyi központjává vált.
Laodicea városa olyan helyre épült, ahol nem volt forrásvíz, ami az ókori világban egy város számára
létszükséglet volt. Az alapítók nem arra figyeltek, hogy olyan helyre tegyék a város alapkövét, ahol
éltető víz van, csak a kereskedelmi és gazdasági szempontok voltak fontosak. A várostól északra, 10
km-re feküdt Hierapolisz, ahol forró termálforrás volt. Laodicea lakói építettek egy kővezetéket, és
elvezették a gyógyvizet saját maguknak is. Csakhogy a távolság már túl nagy volt, elegendő ahhoz,
hogy a forró víz kihűljön, és így mire Laodiceába ért, langyossá vált, és nem volt jó arra, hogy
gyógyítson. Szinte ugyanolyan távolságra délre feküdt Kolossé, ahol kitűnő ivóvízforrás fakadt. Mivel
Laodicea éppen ebben is nélkülözött, ide is építettek egy kővezetéket, és elvezetették a hideg, friss
vizet saját városukba. Csakhogy ez a távolság a hideg vizet felmelegítette az amúgy is meleg
éghajlaton, és a hidegből megint csak langyos lett, mire a városba ért, és nem volt jó arra, hogy
igyanak belőle. Ha a víz forró, akkor gyógyítani tud, ha hideg, szomjat oltani – ha langyos, akkor nem
jó semmire. És a városnak – illetve az ilyen keresztyéneknek is – az a nagy tévedésük, sőt bűnük, hogy
életük alapját nem a forrásnál, azaz Jézus Krisztusban, az élő víz forrásánál fektették le, hanem ott,
ahol pozíciót, gazdagságot, sikert reméltek. Nekik szól a reformáció mindig érvényes jelszava: „ad
fontes” – azaz „vissza a forráshoz – vissza Jézushoz!”
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Erről szól ez az igeszakasz.
Ahhoz, hogy az üzenet valódi és mély tartalmát megértük, vissza kellett utaznunk az időben,
lexikonokra és térképekre volt szükségünk, kellett egy kis archeológiai kutatást tennünk, hogy
megismerjük, hogyan építettek vízvezetéket az ókorban, és máris érdekes, tartalmas, a valóságnak
megfelelő és hasznos tanításhoz jutottunk. A tartalmat nem az adatok felsorolása jelenti, hanem az
összefüggések és mozgatórugók megértése, az események örökérvényű igazságának megtalálása, és
ennek az alapigazságnak a mi életünkbe való átültetése adja. Ezt hívják egyébként kérügmamódszernek is – lásd a prezentáció 149. diáját!
Tehát taníts lenyűgöző mélységben és tartalommal – és a diákok megszeretik a tanulást!

KREATÍV MÓDSZER #27.

A lenyűgöző tartalom
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Kreatív tanulási módszerek
Ebben a fejezetben hat különböző kreatív módszert fogunk röviden bemutatni.

KREATÍV MÓDSZER #28.

Elmetérkép - mindmap
Az első módszer az elmetérkép. Ennek titka, hogy a jobb és a bal agyfélteke működésének
összehangolásával egyszerre mozgósítja a racionális gondolkodást és a kreativitást. A lényege egy
központi fogalom köré csoportosuló gondolatrendszer képi ábrázolása. Általában szavakból és
képekből, valamint az ezeket összekötő vonalakból és nyilakból áll olyan módon, hogy az elmetérkép
felépítése tükrözze az egyes fogalmak hangsúlyosságát és egymáshoz való viszonyát.
A hatékonyságának demonstrálására nézzünk ismét egy példát!
Gyűjts össze konkrét ötleteket a következő igevers hétköznapi megvalósítására:
„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a
ti mennyei Atyátokat!” Máté 5:16
Sok tréningünkön kezdtük ezt a feladatot hagyományos módon – elmondtam a feladatot, és szóban
vagy írásban rendelkezésre állt öt perc, hogy minél több megfelelő példát és szituációt gyűjtsünk
össze. Mivel a feladat túlságosan tág, a gondolkodásunkat inkább bénítja, mintsem mederbe terelné
az, ha nem kapunk a megoldáshoz kereteket – és általában kevés számú jó válasz született a
rendelkezésre álló idő alatt.
Ezután elkezdtünk felrajzolni egy elmetérképet – minden egyes ágánál megállva egy pillanatra. Mivel
így már konkrét fogódzkodókat kaptunk az ötleteink összegyűjtésére, pár perc alatt az alábbi
elmetérkép felrajzolásával az eredeti számnak a sokszorosát sikerült összegyűjtenünk:
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Néhány hasznos tanács az elmetérkép használatához:
használjunk színeket – és az egyes ágakat jelezzük különböző színekkel, hogy vizuálisan is
vezesse a tekintetünket az ötlet-fa
használjuk különböző betűnagyságokat – akár kézzel papíron, akár programban dolgozunk.
Az azonos kategóriájú, de eltérő pilléreket azonos nagyságban írjuk, ez is segít a lehetőségek
gyors áttekintésében
használjunk ikonokat, piktogrammokat, ezek szintén segítenek a gyors áttekintésben. Az
elmetérképhez nem kellenek fotók és profi grafikai megoldások
az elmetérkép tipikusan hosszú lefolyású tanulási eszköz, nem öt perces feladatmegoldásra
találták ki. Akkor tudjuk igazán elmélyíteni, ha szüneteket hagyunk, s akár egy-két órát
kihagyva visszatérünk rá, hogy további ötleteket, ágakat rajzoljunk hozzá
nincsenek rossz ötletek – mindent érdemes beleírni az elmetérképbe, ami csak eszünkbe jut.
Majd később mérlegelünk közöttük.
végül, ha úgy érezzük, készen vagyunk, akkor elkezdhetjük feldolgozni az alkotásunkat. Ez azt
jelenti, hogy bekarikázzuk, vagy más módon megjelöljük azokat a válaszokat, akár komplett
megoldás-ágakat, amelyekkel a továbbiakban foglalkozni fogunk.
További három nagyszerű iskolai példát nézhetünk meg az elmetérkép használatára a prezentáció
153-155. diáin.
MINDMEISTER
Online elmetérkép programként a mindmeister.com szolgáltatását tudjuk ajánlani – a fenti minta is
ezzel a programmal készült. Ez nem szoftver, nem kell sem megvásárolni, sem feltelepíteni a
számítógépünkre, hanem online szolgáltatás, amelynek keretében három elmetérképet ingyenesen
készíthetünk és használhatunk, csak az afölöttiekért kell fizetni egy szerény, jelenleg kb. 1400 Ft-nak
megfelelő havidíjat.
Hamarosan elkészítjük ennek a tréningnek a kiegészítő DVD-jét, amelyen bemutatjuk többek
között a mindmeister használatát is oktatóvideók formájában.

KREATÍV MÓDSZER #29.

Laterális gondolkodás
A laterális gondolkodás fogalmát dr. Edward de Bono alkotta meg, 1970-ben megjelent „Lateral
Thinking” című könyvében33. Ez tulajdonképpen egy ötletgeneráló és problémamegoldó technika,
amely arra épül, hogy a vertikális gondolkodás megpróbálja legyőzni a problémát, a laterális
gondolkodás viszont megpróbálja kikerülni azt egy radikálisan más megközelítés segítségével.
Más megközelítésben egy adott válaszhoz két alapvető módon juthatunk el: vagy elemzés útján
(dedukció), amikor kiindulunk egy elvből, tényből, megállapításból, és összegyűjtünk minden ahhoz
33

Magyarul: Edvard de Bono: A kreatív elme – HVG Kiadó, 2009.
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kapcsolódó információt és alkalmazási lehetőséget – vagy tapasztalati úton (indukció), ami ennek a
fordítottja, az adott kérdésre megtalálható számtalan válaszból közelítünk egy végkövetkeztetés felé.

A laterális gondolkodás ezekhez képest teljesen más, látszólag semmiféle kapcsolattal nem
rendelkező irányból keres válaszokat, amelyek az adott problémával kapcsolatban azért nem szoktak
eszünkbe jutni, mert a gondolkodásunkat meghatározza és egyben beszűkíti maga a probléma vagy
kérdés.
Bono klasszikus példája ennek illusztrálására a következő:
Sokan panaszkodnak, hogy az irodaházakban lassú a lift, és így sokat kell várni. A logikus (vertikális)
gondolkodás megpróbálja a liftet valamilyen formában gyorsítani, a várakozást csökkenteni. A
Kézenfekvő megoldás lenne egy új, korszerű lift beszerelésére. Bemutatnánk az irodát üzemeltetők
részére a problémát, a megoldást, versenyeztetni a liftgyártókat, és végül kiválasztani a
költséghatékony ajánlatot.
A laterális gondolkodás ezzel szemben megpróbál oldalirányban gondolkodni és például tükröket
elhelyezni a liftben, a lift környékén, hogy az emberek tudják magukat, másokat nézegetni. Zenét
sugározni a liftben, tájékoztatókat, díjtalan újságokat elhelyezni a várakozók közelében, és ezzel
„csökkenteni” a várakozási időt. Tehát nem magával a lifttel foglalkoztunk, hanem kreatív
megoldásokat kerestünk az általa kiváltott problémára. Ezeket a várakozáscsökkentő ötleteket azóta
már számtalan helyen bevezették – s mi talán nem is tudjuk, hogy ebben mekkora szerepe volt
Edward de Bono laterális gondolkodásának!
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Nézzük a tréningen is szereplő feladatot – a 158. diától!34
Gondolj egy számra 1 és 60 között!
Ezután a következő dián szereplő 60 szó közül azzal, amelyiknek a számára gondoltál,
fogalmazz meg egy választ az előző feladatunknál is használt igeszakaszra – tehát mondj egy
olyan jó cselekedetet, amellyel Istent tudjuk dicsőíteni embertársaink előtt (Máté 5:16).
A laterális gondolkodásban lévő kreatív potenciál éppen abban van, hogy egy ilyen kérdés
után senkinek nem jutna eszébe olyan megoldásokat keresni, amelyek káposztával, szeggel,
sörrel vagy felhőkkel kapcsolatosak. Egyszerűen ilyen szavak eszünkbe sem jutnának
magunktól, mert maga a kérdés teljesen más, egyébként sablonos és általános válaszok felé
terelne bennünket.
És a válaszok – szinte gondolkodás nélkül, a fenti, véletlenül kiválasztott szavakkal:
Káposzta – főzök egy ételt (töltött káposztát) egy hajléktalannak vagy szegényebb
sorsú embernek a környezetemben, és elviszem neki
Szeg – megszerelek valamit, ami már régóta rossz a szomszédban, a gyerekem
iskolájában vagy a gyülekezetben – külön kérés nélkül, és ingyen
Sör – egy baráti vagy rokoni találkozón, esetleg esküvőn felajánlom a sofőrnek, hogy
nyugodtan igyon alkoholt, majd én lemondok róla, és vezetek hazafelé
Felhő – esős időben a boltban odaadom az esernyőmet valaki másnak, akinek
nincsen, és inkább megázok én helyette

KREATÍV MÓDSZER #30.

Hat gondolkodó kalap
A módszer szintén Edward de Bono „találmánya”.
Mivel a módszer nagyon hasznos és jól alkalmazható, kimondottan projekt-jellegű oktatásban (amit
egy következő fejezetben mutatunk be), részletesebben is foglalkozunk ezzel – felhasználva a
módszer wikipédián elérhető részletes leírását35.
A hat gondolkodó kalap lényege az ún. párhuzamos gondolkodás – szemben a vitatkozással. A
módszer kifejezetten mesterkélt, szándékosan természetellenes, ugyanakkor nagyon hatékony.
Referenciái között ismert multinacionális vállalatok is szerepelnek, olyan adatokkal, hogy a módszer
alkalmazásával a korábbi egész napos értekezletek helyett negyedórás megbeszélés elég a
döntéshozatalhoz.

34

Bonó fent jelzett könyve tulajdonképpen a módszer részletes bemutatása, rengeteg példával és
segédanyaggal!
35
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hat_gondolkod%C3%B3_kalap
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A MÓDSZER HÁTTERE
Vitáink során nagyon kevés olyan igazsággal van dolgunk, mint hogy „2×2=4”. Az esetek többségében
különböző érveket, értékrendeket, szempontokat, premisszákat ütköztetünk – többnyire teljes
zűrzavarban. A hat kalap módszer alapja az a teljesen banális tény, hogy az ember egyszerre
egyvalamire tud koncentrálni. Aki épp lelkesedik egy ötletért, nem nyitott ugyanabban a pillanatban
alternatív ötletekre. Akit aggaszt, hogy egy más által mondott megoldási javaslat szerinte ilyen és
ilyen ártalmas hatást fog kifejteni, az ugyanabban a pillanatban nem tud elgondolkodni a kérdéses
megoldás esetleges előnyeiről. Aki épp meta-szinten igyekszik eligazodni, hogy most épp hol is tart a
vita vagy megbeszélés, az ugyanabban a pillanatban nem tud mit kezdeni a témát érintő új, konkrét
információk áradatával. Edward de Bono a következő képpel mutatja be a problémát:
Négyen nézzük egy ház négy különböző oldalát. Egyszerre mindegyikünk csak az
egyik oldalt látja, és noha ugyanazon házról beszélünk, mégsem tudunk dűlőre
jutni, mert amiről a másik ember beszél, az nincs a többiek figyelmének
fókuszában. Ha körbe is járjuk a házat, az sem változtat a helyzeten, mert mire a
vitapartner az én pozíciómból kezdi szemlélni, addigra én már máshonnan
nézem. A hat kalap módszer végletesen egyszerű: mind a négy ember gyűljön
össze a ház egyik oldalán, így ugyanabban a pillanatban mind a négyen ugyanazt
látják. Aztán közösen együtt sétálják körbe a házat. E módszert használva
mindegyik szempont érvényesülhet, de hatékonyan – nem pedig egymás mellett
elbeszélve.
A MÓDSZER BEMUTATÁSA
A hat színes kalap az emberi agy hat tevékenységét szimbolizálja. Azért van szükség a szimbólumok
használatára, mert egyszerűbbé teszi az üzemmódok ki- és bekapcsolását. Annak a mondatnak az
égvilágon semmi hatékonysága nincs, ha azt mondjuk valakinek: „Ne legyél már olyan negatív, nézd a
dolgok előnyös oldalát!” Ezt egyszerűen nem lehet így megvalósítani. Ezzel szemben ha azt mondjuk:
„OK, ezek korrekt fekete kalapos észrevételek voltak. Most azonban vegyük fel egy kicsit a sárga
kalapunkat, és nézzük meg úgy a kérdést!” – akkor ezzel már lehet mit kezdeni. A fogalmazásmód
látványosan mesterkélt – és épp ez a módszer lényege. A cél az, hogy spontán és diffúz
közlésfolyamok helyett a kommunikációban részt vevő összes fél összes szempontja szépen,
egyenként rákerülhessen a közös mentális térképre – és ha minden össze lett rakva, akkor közösen
lehessen megtalálni az optimális (vagyis a lehetőségek szerinti legjobb, tehát nem feltétlenül az
ideális) megoldást. A módszer használatával a kommunikáció immár nem vita, hanem a megoldás
közös keresése.
A módszer gyakorlati alkalmazásához szükséges tényezők:
a módszer ismerete,
fegyelem,
némi (minimális) nyitottság a játékosságra.
Ha valaki annyira komolyan veszi magát, hogy derogál neki gondolatban színes kalapokat le- és
felvenni, az megfosztja önmagát a módszer előnyeitől.
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A módszerrel ismerkedés első fázisában gyakori félreértés, hogy a kalapokat ki kell osztani a
résztvevők között. („OK, én fekete kalapban leszek!”) Erről szó sincs. A hat kalap módszer lényege,
hogy megbeszélés közben a résztvevők agyának különböző üzemmódjai nem összevissza
kapcsolódnak ide-oda, vagy – ami talán még rosszabb – egy-egy résztvevő nem fixálódik egyetlen
szerepben (pl. ötletelő vagy ördög ügyvédje), hanem a megoldáskeresés különböző fázisaiban
mindenki egyszerre vesz részt, vagyis egyazon pillanatban mindenkinek a fején ugyanolyan színű
kalap van.
AZ EGYES KALAPOK
FEHÉR KALAP: TÉNYEK
A fehér kalap a tények szimbóluma. Ha fehér kalap van rajtunk, akkor nincs mellébeszélés, nincs
értelmezés, nincsenek ötletek vagy aggályok: csak a tiszta tényeket gyűjtjük össze. A „tény” szó
persze különböző dolgokat jelenthet. Vannak elsődleges tények, amelyeket bizonyítékok, adatok
támasztanak alá (ill. maguk az adatok), és vannak másodlagos tények, amely szerint X-nek ez és ez a
véleménye. Pl. „Dezsőke szerint ez a film nézhetetlenül unalmas.” Itt a tény nem arra vonatkozik,
hogy a film milyen (ez vita tárgya), hanem arra, hogy Dezsőke mit állít róla – ami viszont objektív
valóság.
PIROS KALAP: ÉRZÉSEK
A piros kalap az érzéseké. E szó itt mást jelent, mint az ún. erőszakmentes kommunikációban: érzések
alatt nemcsak a tényleges emóciókat értjük, hanem mindazt, ami nem racionális: a benyomásokat,
intuíciókat, sejtéseket. Piros kalapban elmondható, hogy „szerintem az ötlet úgy pocsék, ahogy van”
vagy „ha ez nem válik be, akkor semmi”. Piros kalapban nem kell, mi több, nem is szabad indokolni.
FEKETE KALAP: ELLENVETÉSEK
A fekete kalap nagyon ismerős mindannyiunknak, mert egész nyugati vitakultúránk erre alapul: ez az
ellenvetések kalapja. Amikor a társaság tagjai fölteszik a fekete kalapot, akkor mindenki (a terv
kezdeményezője és legnagyobb támogatója is!) elmondhatja, hogy milyen aggályai vannak a jövőre
nézve: hogy a tervet miért és mennyiben látja károsnak, veszélyesnek, milyen rejtett buktatói
lehetnek stb. A fekete az óvatosság kalapja, a fék az autóban.
SÁRGA KALAP: ELŐNYÖK
A sárga kalap a derűs napsütést hivatott eszünkbe idézni: ez a pozitív gondolatok kalapja. Sárga
kalapban azt szedjük össze mindannyian (az ötlet legnagyobb ellenlábasa is!), hogy egy ötlet miért jó,
milyen előnyei vannak, mitől fog működni, kinek kedvező, mely vonatkozásokban lesz nyereséges,
stb. A sárga az optimizmus kalapja, de nem a vak hurráoptimizmusé, hanem a tapasztalatokkal
megalapozott reményeké, akkor is, ha kicsinyke reményről, apró esélyről van csak szó csupán.
ZÖLD KALAP: KREATIVITÁS
„Egyszerűen figyelmen kívül hagytam egy axiómát” – mondta állítólag Einstein. Amíg sárga kalapban
létező megoldások előnyeit vesszük sorra, zöld kalapban új utakat keresünk: mindenütt. Ott is, ahol a
józan ész szerint nem is létezhet út. Zöld kalapban bármilyen ötlet bedobható, a legképtelenebb is.
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Ha aztán valamelyikkel elkezdünk foglalkozni, fehér kalapban összegyűjtjük a szükséges tényeket,
sárgában felkutatjuk a reálisan várható előnyeit, feketében pedig a hátrányait.
KÉK KALAP: FOLYAMAT
A kék kalap biztosítja a kereteket, ez fogja össze az egész folyamatot. Kék kalapban kezdhetjük az
egész megbeszélést, és abban is zárhatjuk le, megállapítva, hogy hova sikerült eljutni. Kék kalapban
határozzuk meg, hogy milyen sorrendben vesszük fel a többi kalapot. A kék kalap biztosítja, hogy
amit csinálunk, az ne öncélú locsogás legyen, hanem valóban haladás valamilyen irányba.
A KALAPOK SORRENDJE
A gyakorlat több használható protokollt dolgozott ki a sorrendre, attól függően, hogy épp milyen
problémát kell megoldani. Más sorrend hatékony két személy konfliktusának kezelése során, más egy
vállalat kármentő akciójánál, ismét más egy civil mozgalom elindításakor stb. A kidolgozott sorrendek
azonban javaslatok, nem előírások.
Egy lehetséges protokoll a következő:
Kék kalapban megbeszéljük, hogy milyen céllal jöttünk össze, és megállapodunk a további kalapok
sorrendjéről.
Megyünk egy kört piros kalapban, ekkor mindenki elmondhatja egy-két mondatban, hogy hogy érzi
magát a bőrében, hogy milyen (jó vagy rossz) érzései vannak a tárgyalt problémával kapcsolatban.
Indoklás nincs!
Fehér kalapban összegyűjtjük a tényeket, de szigorúan tartózkodunk azok értékelésétől, olyan
szinten is, hogy a másik által bedobott információ releváns-e, vagy sem. Odafigyelünk az elsődleges
és másodlagos tények különbségére.
A megbeszélés vezetője egy pillanatra fölveszi a kék kalapot, és javasolja, hogy 3 percig mindenki
ötleteljen magában.
Ezt követően ki-ki elmondja zöld kalapban, hogy milyen ötletek jutottak az eszébe a problémára
vonatkozóan. Megkötés nincs, a legképtelenebb gondolat is bedobható, és tilos a másik ötletének
minősítése. Az összegyűlt ötleteket felírjuk.
Egy gyors piros kalapos körben elmondhatjuk, hogy a bedobott ötleteket hallva hogy érezzük
magunkat, ill. hogy – még a megbeszélés előtt – „szagról” miként vélekedünk egyik vagy másik
ötletről.
Kék kalapban megállapodunk abban, hogy az ötletek közül melyek azok, amelyeket részletesen meg
akarunk vitatni. A döntést nyilvánvalóan befolyásolja a felbukkant ötletek száma, ill. a rendelkezésre
álló idő, valamint (kevésbé nyilvánvalóan) az, hogy az imént piros kalapban valamelyik ötletről
nyilvánvalóvá vált-e, hogy valakinek kifejezetten a szívügye. Ha megvan a sorrend, akkor az egyes
ötleteket egyenként szemrevételezzük, az alábbiak szerint:
Sárga kalapban mindenki (!) mond egy vagy több olyan előnyt, amelyet előzetes tapasztalatai alapján
az adott ötlettől remél. (Kizárt dolog, hogy egy ötlet egyértelműen, minden vonatkozásában és
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százszázalékosan pocsék, kontraproduktív és használhatatlan legyen, ezért a legnagyobb ellenlábas
is, ha korrektül játszik, megfogalmazhat valamilyen előnyt.)
Fekete kalapban mindenki (!) elmondja, hogy szerinte előzetes tapasztalatai alapján milyen hátulütői
lehetnek az ötletnek. (Kizárt dolog, hogy egy ötlet egyértelműen, minden vonatkozásában és
százszázalékosan fenomenális, zseniális és előnyös legyen, ezért az eredeti ötletgazda is, ha korrektül
játszik, megfogalmazhat valamilyen averziót.)
Ha szükséges, az adott ötlet kapcsán fehér kalapban összegyűjthetünk további objektív
információkat, tényeket, adatokat.
Piros kalapban ki-ki elmondja, hogy szubjektíve miként viszonyul az ötlethez. Indoklásnak e ponton
nincs helye!
Kék kalapban a vezető összefoglalja, hogy mire jutottunk a megbeszélés során.
Ekkorra a résztvevők közös mentális térképére már fölkerült minden fontos tényező: az adatok, az
ötletek, az azokhoz kapcsolódó előnyök és hátrányok, illetve a szubjektív érzések. Mindezek nem
ömlesztve, hanem strukturáltan kerültek a térképre: az egyes elemek fölhelyezésekor mindenki
ugyanazt látta. Hogy aztán a tényleges döntés ezek alapján miként születik meg, az értelemszerűen
az adott csoport sajátosságaitól függ: szavazással, a vezetők közötti további egyeztetésével,
egyszemélyes döntéssel, közfelkiáltással vagy más úton. A hat kalap módszer célja nem a szervezetek
átalakítása, nem a döntés módjának standardizálása, hanem a döntéshez vezető út lerövidítése az
információk hatékony csoportosítása révén.

104

A kérdezés művészete
Az értékesítési szakmában van egy régi közmondás: aki kérdez, az irányítja a beszélgetést.
Szókratész szerint egy emberről a válaszai alapján meg tudod mondani mennyire okos, a kérdései
alapján pedig, hogy mennyire bölcs. A kérdezés nagyszerű eszköze a tanításnak, azonban kevesen
használják ki a benne rejlő lehetőségeket, mert csak a legáltalánosabban ismert néhány kérdéstípust
alkalmazzák.
A leggyakoribb kérdezés-technikai hibák a következők:
rutinkérdéseket teszünk fel – a diákok nem csak a választ tudják már akkor, amikor levegőt
veszünk, hanem magát a kérdésünket is ki tudják találni, s így a kérdés nem készteti őket
gondolkodásra és fejlődésre
hiányos a kérdésünk – nem adjuk meg a pontos célt, a hátteret, a válaszhoz szükséges
információkat, ezért nem is lehet rájuk megfelelő választ adni. Ez csalódást és kudarcélményt
fog jelenteni a tanulóknak – amiért kizárólag a tanár a hibás!
felesleges kérdést teszünk fel – mert vagy annyira magától értetődő, hogy nem is érdemes
válaszolni rá, vagy a kérdésbe beleszőjük a választ is, így feleslegessé téve a kérdezést

Milyen kérdéseket tehetünk fel?
Ehhez a témához a tanári szettben egy külön kártyacsomagot mellékeltünk segítségképpen, amely az
alábbi 21 kérdés-típust tartalmazza:
1. KÖZVETLEN KÉRDÉS – a személyhez fordulok, és konkrétan tőle kérdezek, az ő véleménye számít

Megszólítás
2. KÖZVETETT KÉRDÉS – megadja a lehetőséget arra, hogy a kérdésre bárki válaszolhasson

 „…valaki?”
3. NYITOTT KÉRDÉS – párbeszédet, vitát, interaktivitást generál. Ezzel jutunk a legtöbb
információhoz – de ebből kifolyólag időigényes!

Mit gondoltok…? Mi a véleményetek…? Hogyan lehetne…?
4. ZÁRT KÉRDÉS – közvetlen, direkt kérdezési eszköz, a tényekre fókuszál, nem az egyéni
véleményekre

Mi történt? Mikor…? Hány…? Ki…?
5. SZŰRŐ KÉRDÉS – célja az információk megválogatása, a prioritások felállítása, vagy a nem fontos
mellékvonalak lezárása

Melyik / hogyan… ezek közül?
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6. HIPOTETIKUS KÉRDÉS – jó lehetőség a beszélgetés kereteinek kitágítására

Mi lenne, ha…? Tegyük fel…
7. PROVOKATÍV KÉRDÉS: célja a motiválás, a komfortzónából való kimozdítás, a kihívás és a
mobilizálás. A provokatív kérdés ráébreszt, hogy valami nem stimmel!
8. KÖLTŐI KÉRDÉS – nem várunk rá választ, mert az benne van a kérdésben. Célja a hatáskeltés.
9. ELGONDOLKODTATÓ KÉRDÉS – célja hogy a választ a kérdezett maga fejtse ki, vagy saját magára
alkalmazza

Szerinted miért… hogyan…?
10. IRÁNYÍTÓ KÉRDÉS – a kommunikációs stratégia eszköze, amivel irányítjuk a gondolkodást vagy
beszélgetést.

Ugye, milyen szép…?
11. BEFEJEZETLEN KÉRDÉS – az információszerzés direkt eszköze, felhívja a hallgatót arra, hogy
fejezze be a gondolatot, mondatot. A szünet egyben figyelemfelhívó hatású is.

És ekkor az történt, hogy…
12. EGYSZAVAS KÉRDÉS – jellegéből fakadóan nyitott és kényszerítő erejű kérdés

Tényleg? Miért? Hogyan?
13. TISZTÁZÓ KÉRDÉS – célja, hogy érthetővé és egyértelművé váljanak az információk

Hogyan érted azt, hogy…? Pontosítanád azt, hogy…?
14. SZÉTTARTÓ KÉRDÉS – nyitott kérdéstípus, célja a lehető legtöbb válaszlehetőség összeszedése,
egyfajta listakészítés, bárki hozzáteheti a véleményét. Időigényes!

Hogyan lehetne elvégezni ezt…? Milyen lehetőségek jutnak eszetekbe…?
15. ÖSSZETARTÓ KÉRDÉS – célja az egyetértés, a konszenzus, a közös válasz vagy megoldás elérése
és megtalálása

Nos, akkor ezt vagy azt válasszuk?
16. VISSZATERELŐ KÉRDÉS – visszairányítja a figyelmet a válaszadó által taglalt és elkanyarodó
témáról a kérdező által választott témára!

Térjünk vissza az eredeti témánkra – akkor most hogyan, miért, mikor…?
17. TAGADÓ FORMÁJÚ KÉRDÉS – meg akar győződni arról, hogy a válaszadó biztos-e a válaszában

Miért nem lehet…? Ugye nem gondolod komolyan, hogy…?
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18. VAGY-VAGY KÉRDÉS – döntésre kényszerítjük a hallgatókat a felkínált alternatívák közül. Ez lehet
tisztázó vagy ellenőrző kérdés is.

Melyiket válasszuk: vagy ez… vagy az?
19. BEUGRATÓS KÉRDÉS – (pozitív) célja az érdeklődés felkeltése / a figyelem visszaszerzése / a
magabiztosság összetörése / a nemtudás kínjának felgerjesztése
20. ELDÖNTENDŐ KÉRDÉS – meghatározott számú, konkrét (leggyakrabban két) válasz közül lehet
választani

Most akkor igen vagy nem? Piros vagy kék?
21. VÁLASZTÓ KÉRDÉS – irányítja a beszélgetést / problémamegoldást, szűkíti a lehetőségeket,
prioritásokat állíthat fel

Mi legyen a helyes sorrend? Melyiket csináljuk először?
A kérdések nem csak a tananyag egy-egy állításának vagy részletének megvizsgálására alkalmasak, de
akár a teljes óravázlatot vagy prédikáció vázlatát is összeállíthatjuk kizárólag megfelelő kérdések
felhasználásával36.
A módszer felhasználására példaképpen a korábban már megismert laodiceai levélrészletet vegyük
elő ismét – ehhez fogok tizenegyféle kérdést feltenni mintaképpen:
„Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg
volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg:
kiköplek a számból!”
1. KÖZVETLEN KÉRDÉS – a személyhez fordulok, és konkrétan tőle kérdezek, az ő véleménye számít:
- Kedves Attila, szerinted / számodra miért aktuális ma is ez az igevers?
könnyen érthető, világos a kérdés célja
lehetővé teszi a személyes válaszadást
figyelmet, érdeklődést mutat egy konkrét személy felé, és ezzel megbecsülést ad
nyomást gyakorol a kérdezettre – mert tőle várunk választ
2. ZÁRT KÉRDÉS – közvetlen, direkt kérdezési eszköz, a tényekre fókuszál, nem az egyéni
véleményekre
- Tudjátok hol van Laodícea? IGEN / NEM?
egy szűk dologra fókuszál - szűkítenek
kizárja a mellébeszélést
tényszerű kérdéseknél használják
általában a mi, ki, mikor, hol, mennyi kérdőszavakkal dolgozik a kérdező – a válaszok
limitáltak és konkrétak
3. NYITOTT KÉRDÉS – párbeszédet, vitát, interaktivitást generálnak. Ezzel jutunk a legtöbb
információhoz – de ebből kifolyólag időigényes!
- Honnan tudhatjuk meg? (Szedjük össze a szóba jöhető forrásokat!)
36

Ez utóbbira Spurgeon és Cseri Kálmán prédikációi között számos példát találhatunk.
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4. SZŰRŐ KÉRDÉS – célja az információk megválogatása, a prioritások felállítása, vagy a nem fontos
mellékvonalak lezárása
- Az előbb felsorolt több forrásból melyik áll per pillanat a rendelkezésünkre?
vitát válthat ki, ha mások úgy érzik, nem a megfelelő információkat zártuk ki!
5. BEUGRATÓS KÉRDÉS – (pozitív) célja az érdeklődés felkeltése / a figyelem visszaszerzése / a
magabiztosság összetörése / a nemtudás kínjának felgerjesztése
- Ki a forró és ki a hideg?
6. PROVOKATÍV KÉRDÉS: célja a motiválás, a komfortzónából való kimozdítás, a mobilizálás. A
provokatív kérdés ráébreszt, hogy valami nem stimmel!
- Tényleg azt meritek állítani, hogy egy „jéghideg” prostituáltnak JOBB, mint egy „langyos”
kereszténynek, aki mindenvasárnap templomban ül, és „csak” annyi a bűne, hogy vallásos?!?!
A provokatív kérdés KIHÍVÁST JELENT a válaszadók számára
gondolkodásra, az eddigi nézeteik felülvizsgálatára kényszerít
érzelmi reakciókat is kiválthat
7. VÁLASZTÓ KÉRDÉS – irányítja a beszélgetést / problémamegoldást, szűkíti a lehetőségeket,
prioritásokat állíthat fel
- Mi a fontosabb számunkra: egy tanítás hagyományos és megszokott értelmezése VAGY a biblikus
értelmezése?!
8. VISSZATERELŐ KÉRDÉS – visszairányítja a figyelmet a válaszadó által taglalt és elkanyarodó
témáról a kérdező által választott témára!
- Térjünk vissza a kiindulási kérdésünkre – mit is jelent ez az igevers?!
lezárja az elkanyarodó beszélgetéseket, vitákat és visszaterel az eredeti kérdéshez
semlegesíthet kényelmetlen témákat vagy válaszokat / válaszadókat
újra felvehetjük az eredeti fonalat
9. TISZTÁZÓ KÉRDÉS – célja, hogy érthetővé és egyértelművé váljanak az információk.
- Tehát mit jelent a hideg, a forró és a langyos víz?
10. HIPOTETIKUS KÉRDÉS – jó lehetőség a beszélgetés kereteinek kitágítására!
- Vajon miért költözhettek a laodiceaiak forrás nélküli helyre?
alkalmasak a kreativitás felélesztésére
új szempontokat és lehetőségeket hozhatnak be
11. ELGONDOLKODTATÓ KÉRDÉS – célja a várt válasz saját magára történő alkalmazása és
elmélyítése
- Képletesen a 10 km-es távolságon belül te most, a jelenlegi élethelyzetedben milyen távolságra
lennél a forrástól?

KREATÍV MÓDSZER #31.

Kreatív kérdések
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Adjunk motiváló célokat!
A jó üzeneteket megértik az emberek – a még jobbakat meg is csinálják!
Sokszor beszéltünk már arról, hogy a tanulás célja nem az önmagában felhalmozódó tudás, hanem a
helyes tudásnak megfelelő cselekvés.
Van egy nagyon általánosan ismert tétel azzal kapcsolatban, hogy mennyit jegyzünk-tanulunk meg a
különböző érzékszerveink használata, illetve a tanulási folyamatban való részvételünk mélysége
alapján:
10%-át annak, amit olvasunk
20%-át annak, amit hallunk
30%-át annak, amit hallunk és látunk is
50%-át annak, amit olvasunk, hallunk és látunk is
70%-át annak, amit ezek után magunk is elismétlünk (hangosan elmondunk)
90%-át annak, amit mindezek mellett megcsinálunk és begyakorolunk
Sajnos az általános oktatási és istentiszteleti kultúrában is legfeljebb az első két szintig jutunk el. A
legtöbb fizikai és kémiai kísérletet a mai diákok már nem látják, csak olvasnak róla. Földrajz órán egyegy ország természeti adottságait maximum egy kisméretű ábrán szemlélhetik meg, mert nincs idő
több száz színes, kivetített képen keresztül átfogó képet bemutatni. Az, hogy a megtanult tananyagot
mindenki „tovább tanítja” egy másik tanulónak, hogy a felsőbb éveseket bevonjuk az alsóbb
tagozatosok korrepetálásába, csak elvétve fordul elő iskolákban. A tanultak kipróbálása, alkalmazása
és készségszintre emelése pedig szinte teljesen hiányzik. És megjegyzem, a bibliaoktatással
kapcsolatban sincsen ez másképpen!
Sokszor előfordul, hogy a tanulót egyáltalán nem érdekli az, amit tanul, vagy amit tanítanak neki!
Ilyenkor nem a saját tanulási stílusának felfedezése vagy a különféle kreatív technikák lesznek
segítségünkre, hanem valamilyen motiváló célt kell találni számára, hogy értelmes és hasznos
időtöltésnek lássa a tanulást! Olyan célt, amit ő is elismer, amit fontos értéknek tart, és amit lesz
kedve meg is csinálni.
Kérjünk elkötelezettséget!
Amikor olyan cél lebeg a szemünk előtt, ami fontos és értékes a számunkra, akkor szívesen áldozunk
az időnkből, az energiánkból, a pénzünkből, és megteszünk minden szükséges erőfeszítést, ami annak
eléréséhez kell.
„Az emberek felülmúlják azokat a célokat, amelyeket saját maguk tűznek ki önmaguknak!”
(Dordon Dryden)
Ha sikerül elérni, hogy a tanulók elkötelezetten vegyenek részt a tanulásban, akkor szükséges
ellenőrzési pontokat is beépítenünk a folyamatba, hogy lássuk hogyan haladunk, jó irányba tartunk-e,
és milyen gyorsan közeledünk a célunk felé. Az ilyen ellenőrzési pontok azonban nem azonosak a
dolgozatokkal és a tananyag visszakérdezésével, legalábbis nem kizárólag erről kellene szólniuk! A
számonkérésnek inkább a tanultak ALKALMAZÁSÁT kellene mérnie és kérnie, hiszen a célunk még
mindig nem önmagában a tudás, hanem az abból fakadó helyes cselekvés, a tudás alkalmazása.
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Tehát adjunk motiváló célokat a tanulóknak – amit kezdhetünk egy érdekes és inspiráló feladattal!
Nézzünk egy példát!
Keressük meg az alábbi labirintusban a legrövidebb utat a START-tól a gyülekezetig:

A legtöbb tanuló szívesen végigszenvedi a labirintust fentről lefelé a templomépületig, mert ez
legalább egy érdekes feladat. Érdekessé akkor válik, amikor elmondjuk nekik, hogy mégsem az a
legrövidebb út, ugyanis a gyülekezet nem a templomépület, hanem az emberek közössége – ami
közvetlenül a START mellett található!
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KREATÍV MÓDSZER #32.

Beugratós feladat
Akkor jó, ha AHA-élménnyel társul, és rögzül a helyes megoldás!

TANULÁSI SZERZŐDÉS
Az elkötelezettség kérésének van egy különleges formája: a tanulási szerződés. Amikor a diák látja,
hogy miért van szükség egy téma megértésére és feldolgozására, akkor el tudja dönteni, hogy neki
személy szerint ez mennyire fontos a céljai eléréséhez. A tanulási szerződésben a diák előre
meghatározza, hogy milyen érdemjegyet szeretne kapni, (menniyre mélyen szeretné beleásni magát
a témába), és ehhez milyen feladatokat szeretne megoldani, megbeszéli a tanárával, és a közös
megállapodásukat egy aláírt szerződésben rögzítik. A feladatok között vannak a tanár által kijelölt
kötelező, és a tanuló által szabadon választott feladatok is. A feladatok sokszínűsége és a választás
lehetősége segít, hogy mindenki megtalálja és testre szabja az érdeklődésének megfelelő tananyagot.
Természetesen ez a fajta oktatás több munkát és odafigyelést igényel a tanár részéről, de
igazolhatóan nagyobb eredményeket is lehet így elérni.
Nézzünk egy példát a tanulói szerződésre:
Tantárgy: Földrajz
Témakör: Egy adott ország megismerése
Kötelező feladatok:
1. Készíts egy térképet, amin jelölöd az ország határait, a vele határos országokat. És a
következő folyókat, hegységeket, városokat: ….
2. Készíts ki a táblázatot, amiben az ország legfontosabb adatait találod (népesség,
terület, hivatalos nyelv…) stb.
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Választható feladatok:
3. Készíts egy kis füzetet, amibe a legfontosabb tudnivalókat írod bele, hogyha oda
akarnál utazni!
4. Válassz ki egy várost vagy egy nevezetességet, és mutasd be. Miért oda szeretnél
elmenni, vagy miért azt szeretnéd megnézni?
5. Hasonlítsd össze hazánkkal! Készíts táblázatot, vagy írj egy esszét róla!
6. Gyűjts fényképeket, amikből biztosan kitalálható, hogy melyik országról van szó!
7. Írj egy beszámolót, blogbejegyzést, ha már jártál ebben az országban, vagy írd meg
úgy, mintha már jártál volna ott!
8. Milyen híres szülöttei, híres ételei, híres termékei vannak ennek az országnak?
Készíts róluk prezentációt!
9. …
Az ötösért öt választható feladatot kell elkészíteni, a hármasért hármat, a kettesért kettőt,
természetesen a kötelező feladatokon kívül.
A végén valódi szerződést írnak alá a gyerekek, valami ilyesmit:
A következő feladatokat fogom elvégezni: …………………., …..… dátumig, és …... érdemjegyet szeretnék
kapni. Dátum, aláírás
KIHÍVÁSOK
Az elkötelezettségnek egy másik formája, amikor kihívásokat állítunk a diákok elé! Ezek azért
lehetnek motiválóak a számukra, mert a feladatok nehézsége és súlya komoly kihívás elé állítja őket,
és mivel benne van siker illetve a kudarc lehetősége is, még inkább szeretnék a legjobbat kihozni
magukból! Kihívás lehet egy tananyagra épülő nyomozós játék, vagy több tantárgy kombinálásával
megoldandó (szakkifejezéssel élve interdiszciplináris) feladatsor, önálló tanulást és kutatómunkát
vagy éppen csapatmunkát igénylő feladatok. Bármi, amihez több kell, mint az átlagos iskolai és órai
munka. Fontos, hogy legyen TÉTJE a feladatnak – ettől válik egy feladat kihívássá! És fontos az is,
hogy a kihívások nem egymással való versenyt jelentenek, hanem saját magukat kell legyőzniük!
Az inspiráló kihívásokra egy informatika órai példát hozunk fel. Egy tanár ismerősünk összeállított egy
olyan tanmenetet, amelyben a diákoknak a témákhoz kapcsolódó rejtvényeket kell megoldaniuk, így
jutnak el a tanév végére egy nagyon összetett, komplex feladvány megfejtéséig. A tanév során
számos feladat és kihívás közül lehet választani, és a diákok maguk dönthetik el, hogy hányat
szeretnének megoldani, azzal együtt, hogy természetesen meg van határozva, mennyi a minimum a
továbbhaladáshoz, és az elégséges osztályzathoz! A megoldott feladatokra és küldetésekre a tanév
során pontokat kapnak, és az egyes év végi érdemjegyekhez előre meghatározott pontszámokat kell
gyűjteniük! Az egész olyan, mintha egy számítógépes játékban gyűjtenénk a pontokat a
szintfejlődéshez – és ez tanulási rendszer a diákokat hallatlanul ösztönzi és inspirálja.
Kihívás lehet még például ének-zene órán:
Zene keresése (műfaj szerint, témakör szerint, vershez-könyvhöz kapcsolódva, hangulathoz –
érzelmekhez kapcsolódva, filmjelenethez választani)
Zenéhez illusztráció, szituáció írása, háttértörténet
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Idegen nyelvű zenét próbáljanak megfejteni először csak a zene, hangulat alapján, aztán
nézzék meg a fordítást (vagy fordítsák le, ha olyan nyelven tanulnak), és hasonlítsák össze a
kettőt
A verseny is lehet kreatív módszer, de valószínűleg túl gyakran alkalmazzuk az oktatásban rosszul,
amikor a tanulókat szükségtelenül is egymáshoz hasonlítjuk. Vannak, akiket ez motivál, de vannak
olyanok, sokkal többen egyébként, akiket nem, sőt, akiket ez kifejezetten frusztrál és elkedvetlenít.
Alkalmazhatunk versenyeket, de semmiképpen ne vigyük túlzásba! Sokkal eredményesebb és
inspirálóbb az, amikor a tanulókat saját magukkal versenyeztetjük – például testnevelés órán nem a
többiekhez mérjük a teljesítményét, hanem a saját korábbi idejét, pontszámát, eredményét kell
legyőznie!

KREATÍV MÓDSZER #33.

Kihívások, versenyek

PROJEKT OKTATÁS
A projekt oktatás egy kifejezetten hatékony tanulási forma – valószínűleg a jövő oktatásának egyik
legfontosabb eszköze és módszere lesz.
Mielőtt részletesebben belemennénk a módszer ismertetésébe, tisztázzuk, mit is értünk
projektmódszer alatt, mert gyakran összekeverednek olyan fogalmak, amik zavart okozhatnak ezen a
területen.
Van olyan tanóra, amikor a tanagyagot egy projektként fogják fel, és projektmenedzsmentből
átemelt módszereket alkalmaznak, ami nem a hagyományos frontális oktatás, hanem nagyon
változatos, beszéltető, cselekedtető, dolgoztató, gondolkodtató elemekből épül fel. Ezt mi inkább
projektórának, vagy órai projektnek nevezzük. Ez egy tanóra típus, ami lehet akár egyetlen tanóra
időtartamú is, de előfordulhat, hogy több tanórát összevonva tartanak ilyet. A lényeg, hogy a
projektóra egy konkrét téma köré épül fel. Például rajzórán, az első órán látvány után rajzoltatunk
egy tárgyat, következő órán „redukáljuk” kétdimenziósra, majd a harmadikon motívumot gyártunk
belőle, és sormintát vagy montázst készítünk a segítségével, végül a negyediken felhasználjuk
dekorációként egy adott tárgy díszítéséhez. Ez a projektóra.
A másik változat, amikor egy projekttel (témakörrel) foglalkoznak többféle tantárgy keretein belül.
Erre a hivatalos kifejezés a projektorientált oktatás. Ez azért hasznos, mert a diákok átfogó képet
kapnak a tananyagról. Erre példa, amikor a felvilágosodás korát tanulják párhuzamosan
történelemből, irodalomból, művészettörténetből, ének-zene és vizuális kultúra órákon.
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A projektmódszer fontos jellemzői:
Nem egyetlen tantárgyhoz kapcsolódik, hanem többféle tantárgyat ötvöz
Nem a hagyományos tantárgyi időbeosztáshoz igazodik, nincsenek „órák”, az időbeosztás
alapja a tevékenységek és a programok köré épül (csoportmunka, kutatómunka, előadások,
projektek kivitelezése, tervezés, kirándulás…)
sok esetben az osztályok és akár a korosztályok keveredése is része az ilyen oktatásnak
Nincsen hagyományos értékelése a projekteknek, még csak nem is a tanár értékeli a diákok
munkáját, hanem az önértékelésnek, a társak értékelésének, és/vagy valamilyen zsűri
értékelésének a kombinációjából tevődik össze egy végleges eredmény
A tanár nem az oktató szerepkörét tölti be elsődlegesen, hanem inkább mentor, tanácsadó,
és segítő szerepet vállal magára
Nagyon fontos kritériuma a módszernek, hogy a projektek témáját, a probléma
meghatározását magukra a diákokra bízza, vagy legalábbis részt vesznek a döntésben! A cél,
hogy az ő kérdéseikre, az ő problémáikra találjunk választ, mivel ez egyúttal az
elkötelezettségük alapja is!
A projekt eredménye egy produktum, amit általában négy csoportra osztanak:
o gyakorlati feladat (építés, tárgy létrehozása, tervezés stb.)
o esztétikai élmény (színmű előadása, meseírás közösen, festmény, műalkotás
elkészítése stb. pl. Cup Song)
o egy probléma megoldása (környezetvédelmi problémák, társadalmi problémák
megvitatása, pl. hogyan lehet újrahasznosítani valamit)
o valamilyen tudás elsajátítása (felelős állattartás, erről tabló, kiselőadás, PowerPoint
bemutató)
A projektmódszerben a projektmunka lépései nagyon fontosak! Első a probléma
meghatározása majd egy elérendő cél meghatározása. Ezután jön a tervezés, a lépések, a
részcélok kidolgozása, majd a feladatok leosztása és a források hozzárendelése.
Lényeges, hogy mindenki megtalálja a helyét a csapatban a tehetségének, a tudásszintjének,
az életkorának és az érdeklődésének megfelelően. A projektmódszer előnye, hogy olyan
készségek és képességek is megmutatkozhatnak, amik a hagyományos oktatásban nem
kapnak túl jelentős szerepet (mint például a kreativitás, esztétikai érzék, vezetési képességek,
kooperációs készség).
A projekt megvalósításában a tanulók közösen vesznek részt, majd a projektet valamilyen
formában bemutatják. Ezt követi az értékelés, ami után általában még van lehetőség a
korrigálásra!
A legvégső fázis a projekt közzététele, amikor annak a produktumát bemutatják a
nagyközönségnek is: a szülőknek, az egész iskolának, akár a városnak, például kiállítást vagy
előadást szervezve.
A tanórák vagy a projektek értékeléshez a gyűjtőmappában található egy segédlet: a tenyér-értékelő
lap. A módszer lényege, hogy a tanulók körberajzolják a saját kezüket, és az előre megbeszélt és
megtanított szempontok alapján gyorsan és tartalmasan képesek értékelést írni akár egy tanóráról,
projektről, vagy a saját munkájukról!
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Végül egy konkrét példa a projektmódszerre – amit egyébként már több iskola is megvalósított:
Tegyük fel, hogy az iskolánknak most készült el a honlapja. Büszkék vagyunk arra, hogy ide járunk, itt
tanítunk, ide jár a gyerekünk – és szeretnénk ezt megmutatni másoknak is! A probléma (amit
projektként fel lehet vetni), hogy mások nem tudják, mennyire szuper iskolánk van! Hogyan
mutassuk ezt meg nekik a honlapunkon keresztül? A produktum, ami a projektünk célja, egy
valamilyen digitális formában elkészített reklám (zene, videó, PowerPoint, fotógaléria…), ami az
iskolai holnapon is bemutatható. Biztos vagyok benne, hogy ez egy izgalmas projekt lenne minden
iskolában, és a mai generációnak egy nagyon izgalmas és érdekes kihívás, aminek a teljesítésére
szívesen el is köteleznék magukat – mivel csináltunk ilyet, ezt tapasztalatból is állíthatjuk!
Ennek a képzeletbeli feladatnak a megvalósítása a 179-es dián található videó,
amely a DVD-n a 017-es számot viseli. Ebben a videóban egy egész iskola, valamennyi
diákja és tanárja betanult egy dalt (Cup Song). Minden szakkör és sportkör, minden
osztály és minden munkaközösség szerepelt a videóban, és kivette a részét az
előadásból! A projekt eredménye egy motiváló, vidám videó, amitől az az érzésünk támad, hogy ez
egy nagyon klassz iskola és közösség, ahová öröm tartozni. S miközben ez a projekt megvalósul, a
tanárok és diákok számtalan nagyon gyakorlati és hasznos dolgot tanulnak meg közösen:
megtanulnak egy éneket, fejlődik a ritmusérzékük, megtanulnak egymáshoz alkalmazkodni,
fókuszálni, tanulnak önfegyelmet, kreativitást – és mindezt úgy, hogy élvezik, mert egy nagyszerű
dolgot hoznak létre közösen. Nos, ilyen egy jó projekt!

KREATÍV MÓDSZER #34.

Projektmódszer
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Tervezzünk tanulási folyamatot!
Mindannyian láttunk már izgalmas tévésorozatokat, vagy olvastunk több részes regényeket. Hogyan
épülnek fel az ilyen sorozatok?
Általában van egy átívelő szál, ami összeköti az adott epizódokat egyetlen, lassan kibomló
történetté. Az egyes részekben pedig adott egy konkrét szituáció, ami vagy különálló, a témából
fakadó esetet vagy problémát mutat be, vagy valamilyen módon az átívelő szálhoz (is) kapcsolódik. Ez
a részkonfliktus, amit aktuálisan végigizgulunk, a rész vége előtt néhány perccel általában meg is
oldódik, az utolsó képkockákon pedig megjelenik egy újabb szereplő, kialakul egy újabb szituáció,
felvetődik egy újabb probléma – majd jön a zárófőcím, és mivel előre vetítettek valamit, amit még
nem tudunk, várhatunk a következő részig, míg a belénk plántál hiány és kíváncsiság kielégítődhet.
Ezek a sorozatok valahogy így épülnek fel:

Ha egyetlen témára vagy leckére alkalmazzuk ezt a képletet, akkor arra érdemes figyelni, hogy
használjuk ezt a felépítést az érdeklődés folyamatos fenntartására. Egy negyvenöt perces tanórai
anyagot is fel lehet építeni konfliktus – megoldás – katarzis – fordulópont sorozatokra. Általános
hiba a kommunikátoroknál és tanítóknál, hogy ezt a lehetőséget „kidobják” azáltal, hogy egy hosszú
bevezetés után ők maguk közlik problémát és a rá adott a megoldást is, a hallgatóknak pedig meg se
kell erőltetniük magukat azzal, hogy maguk találják meg a megfelelő válaszokat. Mivel kimarad a
munkába való befektetés, nem lesz katarzis és sikerélmény sem, és nem lesz miért izgatottan és
folyamatosan figyelni!
Nagyon fontos megtanulnunk tehát az információkat helyesen adagolni! Ha jól adagoljuk, akkor
folyamatosan fenn tudjuk tartani a figyelmet! Ebben pedig a fordulópontok adagolása a kulcs, mert
minden fordulópont kérdéseket tesz fel, s ezáltal felkelti kíváncsiságot, illetve az ebből fakadó
nemtudás kínjának betöltésére irányuló vágyat, tehát tanulni akarást szül!
Milyen kérdéseket tesz fel egy jó fordulópont?
mi fog most történni?
hogyan folytatódik a történet?
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hogyan reagál, vagy hogyan változik a főszereplő?
hogyan győzi le az új akadályt?
hogy fog ez az egész elsülni?
A jó filmek tele vannak ilyen fordulópontokkal, amik ráadásul folyamatosan becsődöltetik a
jósgépünket, ami rásegít az érdeklődés fenntartására.
TANULÁSI FOLYAMAT
A másik felhasználása a fenti alapelvnek az, amikor nem egyetlen órán, hanem egy hosszabb
időtartamon, akár egy féléven vagy tanéven keresztülívelő tanulási folyamatot építünk fel. Ha úgy
tekintünk az egyes órákra, mint egy izgalmas sorozat részeire, és megtervezzük nem csak az egyes
részeken belüli folyamatokat, hanem azt a bizonyos átívelő szálat is, összekötve az egyes órákat úgy,
hogy az éppen véget érő előkészítse a következőt, olyan kérdéseket vetve fel, amik rögtön
kíváncsiságot és érdeklődést szülnek a hallgatókban, akkor a következő alkalommal már „készen
kapjuk” a figyelmüket és a tanulásra való felkészülésüket.
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Tanulási folyamat
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Kooperatív tanulás
Az ember társas lény – még azoknak is fontos és hasznos a kooperatív tanulás, akik alapvetően nem
interperszonális beállítottságúak. A kooperáció, vagyis az a készség, hogy a közös cél érdekében
együtt végezzünk eredményes tevékenységet, az egész életünket átszövi – sajnos az életünk első két
évtizedét alapvetően meghatározó iskolai oktatásra azonban még mindig nem jellemző. Mivel
életünk korai, és nevelési szempontból legfontosabb szakaszában kevés a tudatos kooperatív
tevékenység, kár csodálkozni azon, hogy felnőttkorban sem megy könnyen az alkalmazkodás, a
bizalomra épülő közös munka, a türelem és megértés mások iránt. Felnőttként sokkal nehezebb
beépítenünk a szemléletünkbe és életvitelünkbe azt, amit az iskolai évek alatt olyan végzetesen
elmulasztanak megtanítani és begyakoroltatni velünk.
A KOOPERATÍV TANULÁSSZERVEZÉS ALAPELVEI A KÖVETKEZŐK37:
Építő egymásrautaltság
Egyéni felelősség
Egyenlő részvétel
Párhuzamos interakciók elve
Nézzük ezeket részletesebben is:
1. ÉPÍTŐ EGYMÁSRAUTALTSÁG
Építő egymásrautaltságról akkor beszélünk, ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése
pozitívan összefügg egymással; ha az egyik diák fejlődéséhez szükséges a másik diák fejlődése, ha az
egyik csoport sikere egy másik csoport sikerétől függ. Ha az egész csoport sikere mindegyik tag
sikerének a függvénye, vagyis egy tag „bukása” mindenki „bukását” jelenti, akkor az
egymásrautaltság nagyon erős. Ekkor a csoporttagok maximálisan érdekeltek társaik sikerében. Ilyen
eset például az, ha a csoportsiker annak a függvénye, hogy:
minden egyes csoporttag feladatmegoldásának „hibátlannak” kell lennie,
valamennyi csoporttagnak tudnia kell válaszolni bizonyos kérdésre,
minden tagnak tudnia kell egy adott szabályt,
el kell tudni mondani a közösen végzett kísérlet lefolyását,
valamennyi tagnak le kell írnia a közös tevékenység vázlatát a projektnaplójába, stb.
Az egymásrautaltság erősödésével a kooperatív magatartás is fejlődik, kialakulásával párhuzamosan
születik meg a diákokban a kooperatív viselkedésre késztető bajtársiasság érzése is. A negatív
egymásrautaltság viszont versengést szül. Ami az egyiknek nyereség, a másiknak veszteség; ha az
osztályátlaghoz viszonyítva osztályozunk, és csak egy-két dolgozatot emelünk ki a sok közül „ez a
legjobb” megjegyzéssel, ha a jelentkezők közül mindig csak egyet szólítunk fel, vagy amikor mindenki
a maga munkafüzetében, a maga tempójában, a többiektől teljesen függetlenül dolgozik, ha a diákok
érdemjegyei is teljesen függetlenek mindenki másétól, akkor negatív egymásrautaltságot hozunk
létre.

37

Az alábbi összefoglalás forrása: http://hu.wikipedia.org/wiki/Kooperat%C3%ADv_tanul%C3%A1s
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2. EGYÉNI FELELŐSSÉG
Az egyéni felelősségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek sikeréhez. Az erős
egymásrautaltságot létrehozó feladathelyzetekben mindenki felelős a saját munkájáért és egyben az
egész csoport teljesítményéért. A csoportcélt csak az egyéni teljesítmények optimális elvégzése
hozhatja létre. A csoportcélok erősítik az egyéni felelősséget, erőteljes javulást eredményeznek a
tanulási teljesítményben. Az olyan módszerek, amelyek csoportcélt tűznek ki és csoportos
értékeléssel jutalmaznak, de nem teszik az egyes diákokat felelőssé azért, hogy hozzájárulnak-e a
közös cél eléréséhez, nem hoznak javulást a tanulási teljesítményben.
3. EGYENLŐ RÉSZVÉTEL
A részvétel a tanulási siker egyik fontos feltétele. Magától nem jön létre az egyenlő részvétel, amint
azt hagyományos frontális vagy önkéntességen alapuló csoportmunkánál feltételezni szokták. Az
egyenlő részvételt általában a részvételi normák szabályozásával (pl. szóforgó vagy csoportinterjú)
vagy munkamegosztással lehet elérni. A munkamegosztás leginkább feladatok felosztásával érhető el
(például az egyik diák az író családjával, gyerekkorával, a másik az életpályájával kapcsolatos
adatokat, a harmadik a tanulmányait gyűjti össze, a negyedik a kiemelkedő műveit stb.). A
munkamegosztás mindenkit a feladat egy részletéért tesz felelőssé, erősíti a személyes felelősséget,
kiegyenlítettebbé teszi a részvételt.
4. PÁRHUZAMOS INTERAKCIÓK ELVE
A kooperatív tanulás során a diákok között egyidejűleg zajlanak interakciók. Az ún. „egy szálon futó,
hagyományos módszereket” alkalmazó tanórán legtöbbször egyszerre csak egy ember beszél. A diák
csak akkor, ha felszólítják. Elmondja a mondandóját, a tanár reagál, de interakció még köztük, a felelő
és a tanár között is csak ritkán jön létre. A diákok közti interakciók (a beszélgetés, a súgás)
büntetendők. A kooperatív tanulási technikák biztosítják, hogy a pár vagy a csoport tagjainak szükség
esetén azonos lehetőségük legyen a kommunikációra.
KOOPERATÍV TANULÁS JELLEMZŐI
Az értelmezés, tudatosítás mellett lehetőség van a kommunikációra, az átélésre, a megtapasztalásra,
ebből kifolyólag szociális ismereteket közvetlenül tanít.
Humánus, közvetlen irányítás mellett érvényesül a tanári segítő együttműködés, mely a proszociális
nevelés szempontjából pozitív mintát közvetít és elősegíti a motiváltabb tanulást.
Érvényesül az egyidejű, párhuzamos interakció alapelv, amely mindenkire kiterjed, és több szálon
futó kommunikáció folyik a tanulók között, összefüggésben az érzelmi tényezőkkel, tapasztalatot
szerezve a kontaktusteremtésben, a konfliktuskezelésben, az érdekérvényesítésben, a segítésben és
együttműködésben.
Egyenlő arányú részvétel megteremtésére törekszik, ahol mindenki egyenrangú félként dolgozhat.
Cél, hogy mindenki szerepelhessen, érvényesíthesse önmagát a munka, az ellenőrzés a prezentáció
és az értékelés során.
Építő, pozitív egymásrautaltság érvényesül, mindenki érdekelt az előremenetelben, a csoport sikere
érdekében. A tanulók sokkal érintettebbek, ezáltal aktívabbak és motiváltabbak lesznek.
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Segíti az egyéni és a közös felelősség kialakulását, a számonkérés lehetőségét.
A mások és a csoport érdekeit is figyelembevevő attitűd jellemzi.
Állandó együttműködés, kölcsönös támogatás van a csoport tagjai között. Mindezt rendszeresen
átélik és gyakorolják.
Érvényesül az empátia, a tolerancia, a kölcsönös bizalom. Nincs kirekesztés, elmagányosodás, mert a
csoport felkarol, segít. Nagyobb az egymásra figyelés. Fejlődik a tanulók szociális érzékenysége
társaik iránt.
A fejlesztő, segítő értékelés van túlsúlyban, amelyre a változatosság, pozitivitás, többszintűség
jellemző, a tanár ehhez igazítja a tanulást, a tanulási folyamatot. Elkülönül a tudás és a szociális
ismeretek értékelése és nem csak a jegy a fontos, hanem az egyéni és közös eredmény és
feladatmegoldás. A tanulóknak a közösen megfogalmazott szabályokhoz, és értékekhez kell igazodni.
Oldott, vidám légkör jellemzi, érvényesül az érzelmi motiváció, ráhatás, mely pozitív hatással van a
tanulók aktivitására, a szociális értékek elsajátítására. A tanulók pszichikai megerősítést kapnak, ez
segíti az emocionális fejlődést.
KOOPERATÍV TANULÁS FELTÉTELEI
Az együttműködő tanulási forma megteremtéséhez elengedhetetlenül fontos mind a külső, mind a
belső feltételek megteremtése. Ilyen külső feltétel pl. a megfelelően kialakított tér, a csoportok
kialakítása, a csoportfejlesztés, a tanulók felkészítése az együttműködésre, a feladatok biztosítása,
illetve a tanulásszervezés. A belső feltételek körébe a személyközi viták, a megbeszélések, a belső
személyes konfliktusok, a felfedezési vágy, a kíváncsiság, az információk belsővé válása, az
információk továbbadása, illetve a megvalósuló kompetenciák és készségek tartoznak.
A tanulók számára olyan lehetőségeket kell teremteni, amelyek segítik a kooperatív tanulást.
Alapfeltétel a megfelelő tér kialakítása. A tanulók egymással szembefordulva csoportokban üljenek
úgy, hogy a csoport tagjai jól lássák a táblát, elérjék a szükséges anyagokat, könnyen át tudják adni
egymásnak az eszközöket, könnyen beszélhessenek egymással, úgy, hogy a halk beszéddel is
megértsék egymást. Jó, ha az asztalok mozgathatók és van tér a teremben a rendezkedéshez és a
szabad játékos feladatok lebonyolításához. Ebben a térben az oktató, a tanító szerepe is megváltozik,
teljesen más lesz, mint frontális oktatás esetén. Itt a tanulás terepei válnak hangsúlyossá. Fontos,
hogy a tanári asztal ne kerüljön központi helyre. Legyen az osztály otthonos, ingergazdag. Legyenek
növények, kisállatok az osztályban. Az osztályterem egyik falát a gyerekek munkáinak kiállítására
használjuk. A kooperatív tanulás során a gyerekek kettő-, négy-, hatfős csoportokban dolgoznak. A
csoport tagjai közös célt képviselnek, ezért felosztják egymás között a feladatokat; mindenki felelős a
saját munkájáért, együtt dolgoznak, ha szükséges, segítik egymást. A csoportmunkával kapcsolatban
kezdettől azt a normát állítjuk fel, hogy a csoport minden tagjának feladata és felelőssége, hogy
mindenki elkészüljön a feladattal, megtanulja az aktuális ismeretet. A diákok feladatköreinek
megismerését szerepkártyák segítségével biztosíthatjuk.
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KOOPERATÍV TANULÁS HATÁSA
A kooperatív tanulás sokkal hasznosabb a csoportosan végzett munkával, ugyanis itt a tanulók
együttműködésén van a hangsúly, amely által könnyebb a dolgok elsajátítása. A munkában egyenlő
eséllyel vehetnek részt a hátrányos helyzetű tanulók, valamint a lassabban haladók is. A kooperatív
tanulás megtanítja, hogyan kell egymást segíteniük, elfogadni egymást, toleránsan viselkedni,
háttérbe szorul a versengés, nem engedi mások kiszorítását a munkából. A tapasztaltak szerint a
diákok örömmel dolgoznak együtt, aktívabban tanulnak, mint más helyzetekben. A helyes alkalmazás
feltétele a nyitott, elfogadó pedagógiai attitűd, amely az alkalmazás során egyre jobban jellemzőjévé
válik a pedagógusnak. A módszer fejleszti a tanulók figyelmét, empátiáját, felelősségvállalását,
önzetlen segítőkészségét, kommunikációját, szervezőkészségét, toleranciáját, tehát elengedhetetlen
a későbbi munkára való felkészítéshez. A kooperatív tanulási módszerek nem csupán a tanórán
alkalmazhatóak, hanem az iskolán kívüli tevékenységekbe is tökéletesen beépíthetőek.

KREATÍV MÓDSZER #36.

Kooperatív tanulási eszközök
1.) Diák kvartett
A diák kvartett a diákok spontán együtt-tanulásának, együttgondolkodásának csoporton belüli
eszköze. Egyszerűen hagyjuk, hogy a csoporttagok egy feladat kapcsán közösen gondolkodjanak a
megoldásokon, közösen jegyzeteljenek, s végül ellenőrizzék, hogy mindenki számára világos-e a
közösen talált megoldás.
2.) Csoportforgó
Egyenlő esélyű megnyilatkozás a közös tanulás során. A csoportfogó olyan csoportok közötti eszköz,
amely egyenlő esélyű megnyilatkozást tesz lehetővé a csoportok között. Általánosan tekintve azt
mondhatjuk, hogy a módszernek köszönhetően a csoportok sorban, egymás után, képviselőik útján,
azonos időben, azonos formában nyilatkoznak meg. A kiscsoportok csoporton belül végzett
munkájának közös ellenőrzésére vagy részvételeiknek, kérdéseiknek összegzésére használhatjuk
tehát különféle helyzetekben.
3.) Csoport mozaik
A csoportmozaik olyan kiscsoporton belüli módszer, amelynek lényege, hogy a tartalmi célokat
szolgáló források (tananyag, könyvek, jegyzetek, tanulási segédeszközök stb.) mint egy egész
témához tartozó részegységek, a csoporton belül szétosztva jutnak el a csoporttagokhoz. Vagyis úgy
kell az együtt-tanuló kiscsoportoknak csoporton belül összerakniuk a rendelkezésükre álló anyagokat,
mint a mozaik részeit. Azaz a csoportmozaik- a részegységek szétosztása után- mindig egyéni
feldolgozással kezdődik, amelynek során a csoport tagjai más-más forráson, részegységen dolgoznak
önállóan, és amelyet a későbbi lépések során adnak át a többieknek.
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4.) Szakértői mozaik
Kiscsoportok közötti együttműködés a közös tanulás során. A szakértői mozaik olyan kiscsoportok
közötti módszer, amely a tartalmi célokat szolgáló források („tananyag”) csoportok közötti
felosztására épül. A közös feldolgozásra elsajátításra szánt tartalmi rész felosztása annyiképpen
lehetséges, ahány kooperatív projektterv készül.

Vizuális tanítási segédeszközök
A PowerPoint, a Prezi és az infografikák elkészítéséhez nagyszerűen használható vizualize.me
szolgáltatásokról külön oktató DVD-t jelentetünk meg, amelyben képernyővideók segítségével
mutatjuk be és tanítjuk meg a fenti alkalmazások használatát – ezért ebben az anyagban részletesen
ezekkel az eszközökkel nem foglalkozunk!

Zárszó helyett
Egy kreatív tanításról szóló segédkönyv sosem lesz befejezve – mivel a kreativitás lényege, hogy nem
maradhat zárt határok között, új és újabb lehetőségek, eszközök és módszerek után kutat. Talán
hamarosan mi is jelentkezünk a folytatással. Zárszó helyett hadd álljon itt egy utolsó idézet a
Szentírásból:
„Ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van szükségetek, hogy titeket tanítson
valaki…” (Zsidókhoz írt levél 5:12)
A tanítás, ha igazán eredményesen csináljuk, tanítványozássá alakul. Igazság szerint még a mottónk
sem teljes enélkül, mert a tanítás célja nem is csupán a tudásból származó helyes cselekvés, hanem
ennek a helyes cselekvésnek a mintaként történő bemutatása és továbbadása. Minden mag
meghozza a maga gyümölcsét – s ha komolyan vesszük a „saját fajtája szerinti” kitételt, akkor a jó
tanító gyümölcse nem a jó tanuló – hanem egy másik jó tanító! Egy olyan tanuló, aki egyszer csak
eléri a tudás azon szintjét, amikor akár tudatosan, akár önkéntelenül, de már maga is megosztójává
válik annak a tudásnak, szemléletmódnak, készségrendszernek, ami az ő életét is átformálta és
gazdagabbá tette. Voltaképpen ezért tanítunk. És ez már több is, mint pedagógia – ez a tanítványság
lényege, amire Jézus a Nagy Misszióparancsban mindannyiunkat elhívott, és amelyhez a saját
természetfeletti hatalmát ajánlotta fel nekünk támogatásképpen.
Érdemes kihasználni, ha már így alakult!
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