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Fogalmazás alatt a tanulók részben önálló vagy önálló írásbeli szöveg-
szerkesztési műveleteit értjük. DEME LÁSZLÓ szerint „A szöveg nyelvi 
formába öntött objektivációja az egyéni pszichikai tartalom egy részletének, 
olyan terjedelemben és megformálásban, amely elegendő ahhoz, hogy adott 
helyzetben a kifejezés és/vagy tájékoztatás és/vagy befolyásolás feladatát 
ellátva, a teljesség és lezártság érzetét is felkeltse." 

A szövegről tehát feltételeznünk kell bizonyos lezártságot, kerek egységet, 
amely az egyén ismereteit, gondolatait, érzéseit, véleményét, állásfoglalását 
objektiválja egy adott beszédhelyzetben. Amikor a fogalmazás tanítása kere-
tében a tanulók rugalmas anyanyelvhasználatát helyezzük előtérbe, az előzetes 
ismeretek, pszichikai tartalmak közlését szánjuk megszerkeszteni a pilla-
natnyi beszédhelyzetben. Ez utóbbi pedig hatással van mind a megszerkesztett 
szöveg formájára, mind tartalmára. Ha elhangzó szövegről van szó, még 
az akusztikájára is. Ugyanis a szöveg (közlemény, üzenet) elválaszthatatlan 
a tanulók szóbeli kifejezőképességétől. Feltételezzük, hogy aki szóbelileg 
már helyesen, megszerkesztetten ki tudja fejezni gondolatait, érzéseit, ismere-
teit, annak nagyobb az esélye, hogy írásban is helyesebben képes őket rög-
zíteni. Ám az írásbeli és szóbeli közlés között nagy különbségeket is tapasz-
talunk: 

— A szóbeli közlés általában valamilyen életszituációban történik. Az 
írásbeli közlés is motiváltabb, ha egy szituációhoz kapcsolódik, de a beszéd 
minden esetben szituáltabb az írásnál. 

—• A szituáltságot a beszéd esetében fokozza egy vagy több partner 
jelenléte, aki reagálásával, szóbeli megjegyzéseivel, figyelmességével vagy 
ellenkezésével egyre újabb ingereket juttat el a beszélőhöz, befolyásolja a 
beszédmű tartalmát, meghatározza a beszéd menetét, a gondolatok kialaku-
lását. Az írásbeli közlés is valakinek szól, de a távollévő partnertől közvetlen 
stimulusokat nem kapunk. írás közben nem tapasztalhatjuk, hogyan reagál-
nak közléseinkre. A levél esetében van ugyan visszajelzés, de ez olyan későn 
érkezik, hogy nem lehet hatással a beszédműre. 
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— írásbeli fogalmazás közben nem tudjuk érvényesíteni a beszéd-
fonetikai eszközöket: a hangsúlyt, a hanglejtést, a beszédritmust, a hangma-
gasságot. Ugyanígy1 hatástalanok maradnak az extralingvális eszközök is. A 
beszédfonetikai eszközök hiányát írásban a szórend, az írásjelek, a kiemelések 
igyekeznek pótolni. 

— A beszéd jóval pongyolább, felületesebb, mint az írásbeli fogal-
mazvány, mert a címzett, a beszédpartner a mondatfonetikai és extralingvális 
eszközök révén teljes információt kaphat. írásban ezért teljesebb, megszer-
kesztettebb közlésformákra kell törekednünk. 

— írás közben több idő áll rendelkezésünkre. Módunkban áll meg-
-megállni, keresni a legmegfelelőbb szót és kifejezést, alakítani és átalakítani 
mondataink szerkezetét. A szöveg tagolása révén világosan érzékeltethetjük 
gondolatmenetünket. 

a) Az írásbeli kifejezőképesség megalapozása 

Ahhoz, hogy a tanuló belső tudattartalmait és érzéseit írásban ki tudja 
fejezni, teljesen megszilárdult kézírással kell rendelkeznie. Tantervi felté-
telezés, hogy az átalános iskola 1—2. osztályában megtörténik az írott betűk 
elsajátítása, megnyugtató szintű bevésésük és használatuk készség szintjére 
emelése. Ezekben az osztályokban tehát elsősorban az írásnak mint eszköznek 
a tanítása folyik. A fő oktatási feladat azonban nem zárja ki, hogy már ebben 
az időszakban a tanulók az akaratlagos, illetve kreatív írásgyakorlatok kereté-
ben ne készüljenek fői a tulajdonképpeni fogalmazástanítás feladatainak 
megoldására. 

A tulajdonképpeni fogalmazástanítás a 3. osztályban kezdődik. Ekkor 
a tanulók fokozatosan megismerkednek az írásbeli közlés szerkesztési alapel-
veival, műfaji jellemzőivel, elsajátítják az alapvető stilisztikai ismereteket. 

Az írásbeli fogalmazás megalapozását elsősorban az anyanyelvi nevelés 
keretében végezzük. Közreműködik ebben a munkában az olvasás, a szöveg-
elemzés, az íráshasználat, a nyelvtan és a helyesírás tanítása. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy a többi tantárgy keretében nem tartjuk szem előtt 
a fogalmazástanítással kapcsolatos didaktikai feladatainkat. A természet- és 
társadalomismeret keretében alkalmazhatunk akaratlagos és kreatív írási 
feladatokat, amelyek támogatják általános törekvéseinket. 

Az alapozást szolgáló tevékenységek megtervezésére nagy gondot kell 
fordítania a tanítónak munkaterve kidolgozásakor. A lehetőségek gazdag 
tárházából kiemelünk néhányat: 

1. B e s z é d f e j l e s z t é s a szó i l l e tve a m o n d a t s z i n t j é n 

— tárgyak, dolgok, jelenségek megnevezése írásban; 
— szógyűjtés adott szempont szerint (Mit csinál a mérges kutya? Mit 

eszik a cica? Mit ad a tehén?) 
— szópárok alkotása 
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a) nemfogalom — fajfogalom: 

körte — gyümölcs 
pad — bútor 
gólya — madár 

b) ellentétes kifejezések: 

kicsi — nagy 
hideg — meleg 
fehér — fekete 

c) kicsinyítő képző alkalmazása: 

könyv — könyvecske 
fiú — fiúcska 
fa — fácska 

— mondatalkotás 

a) mondat kiegészítése ellentétes jelentésű szóval 

Peti szorgalmas. — Peti lusta. 
Tegnap meleg volt. — Tegnap hideg volt. 

b) mondat kiegészítése megadott szavak alapján 

A róka 
(lusta, ravasz, buta) 

c) mondatok kiegészítése 

Rügyeznek a 

Melegebben süt a 

A kivirágzott. 

d) mondatalkotás megadott szavakból 

sajt A volt kerek 
A sajt kerek volt 

e) mondatalkotás megadott szóból 

kakas 
A kakas kukorékol. 

— mondatalkotás képek segítségével; 

— válasz megfogalmazása kérdések alapján; 
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Felelj a kérdésekre! 
Ki talált egy szem rozsot? 
Ki nem akart dolgozni? 
Ki ette meg a kenyeret? 

2. A k i f e j e z ő k é p e s s é g f e j l e s z t é s e a s z ö v e g s z i n t j é n 
a) Történetalkotás képsorok segítségével. 
b) Történetalkotás egyetlen kép segítségével. Az előzmény és a követ-

kezmény fogalmának tisztázása. 
c) A cselekmény átalakítása beleéléssel: 

— Valaki úgy mondja el az olvasmányt, mintha mindent látott és 
hallott volna! 

d) A szöveg egy-egy gondolatának értelmezése, okkeresés, indoklás, 
képhatású kifejezések magyarázata: 

— Magyarázd meg, miért mondta Dani: „piros fejkendős házikó"! 
— Miért erősebb a tél a kutyánál? 
—• Miért haragudott meg a vízitündér? 
— Mikor mondjuk: Ravasz, mint a róka? Mondj egy példát ezzel 

a szólással! 

e) Az olvasmány tartalmának elmondása. 
f ) Párbeszéd alkotása ismert olvásmány dramatizálásával. 
g) Párbeszéd alkotása a téma megjelölésével. 
h) Párbeszéd alkotása a téma és a szereplők megjelölésével. 

3. A f o g a l m a z á s t e c h n i k a k ö z v e t l e n m e g a l a p o z á s a 
a) Tagolatlan szöveg mondatokra bontása. 
b) A címadás gyakorlása: 

•— címértelmezés, 
— megadott cím átalakítása, 
— címadás látott vagy felolvasott történethez. 

c) Vázlatkészítés képek segítségével. 
d) Vázlatkészítés az olvasmány részeinek megszámozásával. 
e) Vázlatkészités hiányos vázlat kiegészítésével. 
f ) Vázlatkészítés vezérszavak segítségével. 

Ha a tanító az első két osztályban a beszéd- és íráskészség fejlesztésével 
kapcsolatban állandóan szem előtt tartja a fogalmazástanítási feladatokat, 
a 3. osztályban különösebb nehézség nélkül foghat az anyanyelvi nevelés új 
területének műveléséhez. A tanulók íráskészsége annyira megszilárdul, hogy 
képesek lesznek ismereteik, érzéseik írásbeli kifejezésére. Másrészt a beszéd-
készségben el kell jutniuk a szabatos mondatszerkesztés, a gondolatok logikus 
elrendezésének szintjére. A beszédfejlesztési gyakorlatokkal kialakítottuk az 
elemi jártasságot egyes események elmondásához (időrend), illetve tárgyak, 
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élőlények leírásához (a mondatok elrendezése a megfigyelési szempontok 
szerint). 

A módszertan tulajdonképpen ésupán rendszerezési szempontból hatá-
rolja el az 1—2. és a 3—4. osztályban folyó fogalmazástanítási feladatokat. 
A gyakorlatban elmosódnak a határok. Sőt a jobb képességű, kedvezőbb 
előmenetelű évfolyamokkal már a 2. osztályban összetettebb fogalmazási 
feladatok is megvalósíthatók. 

b) Az alapvető írásbeli beszédművek megszerkesztése 

A szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlődése dialektikus egységet 
alkot. Egyik működtetése és fejlesztése elősegíti a másik fejlődését is, ezért 
a fogalmazástanításban e két terület arányos fejlesztésére törekszünk. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a beszédmű megszerkesztésében 
rendszerint a szóbeli és írásbeli formát egyaránt kimunkáljuk. Az írásbeli 
tevékenység általában egy lépéssel követi a szóbelit. Az alapvető írásbeli 
beszédmüvek rendszerszerű feldolgozásakor a kifejezőképesség mindkét for-
máját foglalkoztatjuk. A soros téma keretében az adott feladatok és a tanulók 
fejlettségi szintje dönti el, hogy a kifejezési formák közül melyik milyen 
arányban kerül kiművelésre, melyikre fordítunk több időt. Ha a tanulók 
írásbeli szerkesztőképessége fejletlenebb, több időt fordítunk az önálló 
fogalmazási gyakorlatok és az anyanyelvi nevelés más ágazataiban is a beszéd-
fejlesztésre. Ugyanakkor szem előtt tartjuk a differenciált oktatás elvét is, 
azaz egy-egy tanuló vagy tanulócsoport fejlesztési munkájában is teret biz-
tosítunk a kifejezőképesség két területe arányainak módosítására. 

Minden témán (műfajon) hetekig, hónapokig dolgozunk a fokozatosság 
elvének szigorú szemmel tartásával. Kezdetben inkább előnyt biztosítunk 
a szóbeli beszédművek megszerkésztésének. E tevékenység keretében fokoza-
tosan fejlesztjük a tanulók szókincsét, mondatalkotási készségét, szerkesz-
tőképességüket. A differenciálás elvével összhangban a jobb képességű tanulók 
példát nyújthatnak a gyengébb képességűeknek, átvehetnek tőlük helyes 
megoldásokat. A beszédfejlesztés közben állandóan adunk kisebb írásbeli 
részfeladatokat is, hogy fokozatosan áttérjünk az írásbeli kifejezési formára. 

A szóbeli felkészítés semmi esetre sem jelentheti azt, hogy a tanuló min-
tegy emlékezetből leírja a szóbelileg memorizált tartalmakat! A 3. osztály 
elején esetleg élhetünk néhány alkalommal az ún. élő fogalmazás lehetőségével. 
Ez azonban inkább a szerkezet, az arányok érzékeltetésére szolgál. Értéke 
nem sokkal több, mint a helyesírási vagy írási gyakorlatoknak. A túlirányított, 
szájbarágó szóbeli és írásbeli fogalmazások helyett ajánlatosabb az osztály 
demokratikus légkörének fokozása, ahol a tanuló oldott közegben, beszélő-
kedve kibontatoztatásával jut el a beszédmű önálló megszerkesztéséhez. 
Ehhez a tevékenységhez számos szempontot jelöltünk meg az alapozási gyakor-
latok keretében. Különösen a dramatizálás biztosít tág lehetőséget az oldcttság 
megteremtéséhez. Mivel nem túl gyakori jelenség iskoláinkban a bábozás, 
nem is említettük alapozási gyakorlataink között. Ám a kísérletező kedvű 
tanító a bábozással kitűnő eszközrendszert teremthet a tanulók rögtönzési 
képességének fejlesztéséhez. 
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Az uniformizáltság elkerülése érdekében a beszédgyakorlatokból mindig 
több változatot hallgatunk meg. így fejleszthetjük a tanulók beszédbátorságát. 
Érzékeltetjük, hogy számos helyes lehetőség lehetséges anélkül, hogy ismé-
telgetnénk ugyanazt a tartalmat. Ugyanakkor szinte mindenki sikerélményhez 
jut. A pozitív megerősítés motiváló hatása jut így érvényre. A bátortalanabbak 
is arra törekednek, hogy szóhoz jussanak. 

Beszédtevékenységüket ne korlátozzuk állandó közbeszólásainkkal, javít-
gatásainkkal. Az állandó hibavadászat elbátortalanítja a gyermekeket. Inkább 
a helyes példák kiemelésével példaként állításával serkentsük a tanulókat 
a mondanivaló helyes megszerkesztésére. Az esetleges helytelenségek, hibák 
javítását minden esetben igyekezzünk a tanulók bevonásával végezni. 

A tanulók egyes iskolákban a helyi nyelvjárás vagy a regionális köznyelv 
sajátosságaival beszélik anyanyelvüket. A szociális környezet hatása is érzé-
kelhető nyelvhasználatukon. A beszédgyakorlatok alkalmat adnak arra, hogy 
fokozatosan túllépjünk a köznyelvtől való durva eltéréseken. Másrészt az 
ingerszegény környezet hátrányaival induló tanulók esetében kiegyenlítő 
szerepük lesz ezeknek a gykorlatoknak. 

Az előzőek szem előtt tartásával tehát a beszédgyakorlatokon nem csupán 
a szóbeli fogalmazó tevékenységet értjük. Ide soroljuk a szó- és kifejezés-
gyűjtést az adott témakörben, szóértelmezést, az állandó szókapcsolatok 
értelmezését, az anyag helyes és arányos elrendezését, a felesleges (redundáns) 
elemek kiküszöbölését. 

Egy-egy írásbeli fogalmazási gyakorlat elkészítésekor bátran kell élnie a 
tanítónak a beszédgyakorlatokkal. Bizonyos részmegoldásokhoz előzőleg szó-
beli példákkal segítjük a tanulókat. Olvasókönyveink és gyakorló nyelvta-
nainkban számos jó példát találhatunk ehhez a tevékenységhez. 

Az olvasókönyvek didaktikai apparátusa mellett az irodalmi szövegeket 
is aktívan kell használnunk. A szemelvények elsősorban példaként szolgálnak 
a szövegszerkesztéshez. Míg az irodalmi szövegek esztétikai értékeit emel-
hetjük ki, a természet- és társadalomismeret tankönyveiben az ismeretter-
jesztő szövegek információs értéke szolgálhat példaként. 

Az irodalmi szövegek feldolgozásakor a tanító a szöveg lehetőségeitől 
függően tervezze a fogalmazási részfeladatokat is. Ezek a következők lehetnek: 

— Nyelvi eszközök kikeresése, gyűjtése (a túlzás, az ellentét, a hasonlat, 
a megszemélyesítés, rokon értelmű szavak szerepe, a hangutánzó szavak, 
a szereplők nyelvi jellemzése stb.). 

— A mondatok összekapcsolásának módja, és a felesleges szóismétlés 
elkerülésének lehetőségei. 

— Az olvasmány tárgya és címe közti kapcsolat. 
— Az irodalmi műfajok sajátos jegyeinek megfigyeltetése. 
a) Az elbeszélés vagy novella valamely megtörtént esemény több-

-kevesebb részletességgel való elmondása. Egy vagy néhány szereplő életének 
egyetlen mozzanatát mutatja be. Gyakran olyan élethelyzetet ábrázol, amely-
ben a főszereplő döntésre kényszerül. Rendszerint elbeszélő, leíró és pár-
beszédes elemekből épül föl. Megfigyelhetjük az elemek arányát és funkcióját 
az elbeszélés fölépítésében. 
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b) A leírás tájak, természeti jelenségek, tárgyak, személyek bemutatása. 
Lehet az elbeszélés része, de lehet önálló mű is. Megfigyeltetjük a leírás 
elemeinek térbeli elrendezését: a közelebbitől a távolabbi felé, vagy a távolab-
bitól a közelebbi felé haladás elvét. A szemléletesség nyelvi eszközeinek 
megfigyeltetése. 

A bemutatott és elemzett irodalmi szemelvények a példa erejével hatnak. 
A kisiskolás hajlamos az utánzásra: ha gyakorlatainkban lehetőséget terem-
tünk a szövegalkotásra, kedvvel kísérli meg a művészi példák utánzását, a nyelvi 
eszközök alkalmazását. Elvünk az, hogy olyan értékes irodalmi műalkotásokon 
szemléltessük az alapvető fogalmazási műfajokat, amelyekben mind a műfaji, 
mind a nyelvi elemek kellő formában illetve számban fordulnak elő. Az iro-
dalmi szöveg azonban művészi többletet tartalmaz a tanulói fogalmazáshoz 
képest. Nem valószínű, hogy íróink, költőink elemzett szövegeit még csak 
megközelítő szinten is utánozni tudnák tanítványaink. Ezért helyes, ha minden 
műfajban a tanító az előző évfolyamok tanulóinak sikerültebb fogalmaz-
ványaiból is bemutat egyet-egyet. Ha a pedagógus szem előtt tartja ezt a 
körülményt, és az előző években a legsikerültebb fogalmazványokat bemásol-
tatta az osztály „aranykönyvébe", nem lesz hiány a megfelelő példa előterem-
tésében. Ezzel az eljárással erkölcsi elismerésben is részesítjük a tanulókat. 
Vajon ki ne szeretné, ha éppen az ő fogalmazványát értékelik úgy, hogy 
bekerülhet az „aranykönyvbe"? Olyan hajtóerő ez, amely a tanulókat egyen 
magasabb teljesítmény elérésére serkenti. Másrészt egy tanuló fogalmazási 
teljesítménye nemcsak követhető, de túl is szárnyafható. Tehát nem olyan 
abszolút mérce, eredmény, amit meg ne lehetne dönteni. Ez újabb serkentő 
momentum a teljesítmény fokozására. 

Az elbeszélés központi témánk az alsó tagozatos fogalmazástanításban. 
Szerepét megtartja a felső tagozaton is azzal a megszorítással, hogy egyre 
összetettebbé válik, több elemmel gyarapodik, a szereplők leírásában egyre 
több vonás emlékeztet a jellemzésre. Az oktatási jelentőség mellett ki kell 
emelnünk azt a jellemző vonását is, hogy az eseménymozzanatok időrendje 
jól megfigyelhető, tehát biztosabb fogódzót jelent a szövegszervezésben. 

A 3. osztályos olvasókönyvben számos szemelvényt találunk, amelyet 
eseménymozzanatokra bonthatunk, megfigyeltethetjük a szerkezeti elemeket, 
a nyelvi kifejezőeszközöket. A szépirodalmi szövegek mellett különösen a 
népköltészeti alkotások (mesék, mondák) nyújtanak biztos fogódzót. A meg-
figyelt műfaji jegyek gyakorlati alkalmazása azonban már összetettebb föladat 
A tanítótól tudatos és kitartó munkát igényel, a tanulótól álandó feladat-
megoldást, a nyelvi műveletek egyre tökéletesebb alkalmazását. 

Cselekménysor leírása a legegyszerűbb fogalmazási gyakorlatok közé 
tartozik. A 3. osztály elején alkalmazzuk. A gyakorlat segítségével a helyes 
mondatalkotás mellett a cselekménymozzanatok időrendbe állítását oldjuk 
meg. Megfigyeltetjük a mondatok szöveggé szerveződését, alkalmaztatjuk a 
kapcsolóelemeket, és már a kezdet kezdetén arra törekszünk, hogy a tanulók 
ne használjanak fölösleges szavakat, kerüljék a szóismétléseket. KOSZTO-
LÁNYI tanácsait kell követnünk: 

„Hidd el, nincs nagyobb művészet a törlésnél. Én, ha tőlem függne, 
az iskolában ezt előbb tanítanám, mint a fogalmazást. Végre az alkotás 
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is ezzel kezdődik. Elhagyunk valamit, ezer millió dolgot, melyet mel-
lékesnek tartunk, és kiemelünk valamit, egyetlen egy dolgot, melyet 
fontosnak tartunk. Aki tudja, mit ne mondjon, az már félig-meddig 
tudja, hogy mit mondjon. 

Tanítványaimmal először szöveget olvastatnék. Versenyre szólí-
tanám őket, hogy bírálgassák, dúlják föl. marcangolják szét. Díjakat 
tűznék ki azoknak, akik az értelem és érzés kára nélkül ki tudnak belőle 
hagyni. Nem azt jutalmaznám, aki egy tetszetős jelzőt talál ki, vagy 
egy kerek mondatot hoz össze, hanem azt, aki kigyomlál egy henye 
jelzőt, egy sületlen mondatot. 

Amint így szórói-szóra, mondatról-mondatra haladnánk, és irtanók 
a körülöttünk sötétedő gazt, egyre világosodnék a tájék. Az az érzésünk 
támadna, mint az ültetvényesnek, aki szekercéjével mesgyét hasít a 
járhatatlan őserdőben. Nem szavak becsületére oktatnám tanítványaimat 
elsősorban. Azokból úgyis elég van. Arra oktatnám őket, vessék meg 
az üres és hamis szavakat, mert később csak így becsülhetik azokat a 
szavakat, amelyekben tartalom és igazság van. 

Megmagyaráznám nekik, hogy mindig úgy kell írniuk, mintha 
nem érnének rá, torkukon volna a kés, és haláluk előtt csak pár pilla-
natot kapnának, hogy valljanak legbensőbb titkukról. Megmagyaráznám, 
hogy mindig úgy kell írniok, mintha helyük sem volna, és a körmükre 
kellene odaszorítaniok életük dióhéjtörténetét, mákszembetűkkel. Meg-
magyaráznám, hogy mindig úgy kell írniok, mintha minden egyes 
szavukért borsos díjtételt fizetnének, akár a sürgönyzők." 

(Kosztolányi: Egy és más az írásról) 

Az idézetben számos tanulság fogalmazódott meg tömören és képszerűen 
a tanítás gyakorlata számára. Gondolatai közül számos elem mindennapi 
gyakorlatunkba épült. 

Az eseményt az osztály előtt mutatjuk be. A képsorozatok elve alapján 
minden cselekménymozzanatot jól érzékelhetően különválasztunk, hogy érzé-
keltessük a szerkesztendő mondatok sorrendjét. Ha bábszínpadunk van, 
bábokkal rendezzük meg az eseményt. Ennek hiányában a tanulókkal végez-
tetjük el a cselekménysort. A tanulóknak mindkét esetben alkalmuk van 
cselekvőleg is részt venni az eseményben, látják a jelenetet és hallják az egyes 
cselekménymozzanatokról megfogalmazott mondatokat. Mivel három inger-
forrás is hat tudatukra, így nagyobb a megerősítés foka. 

A cselekménymozzanatokról alkotott mondatokat több variációban köve-
teljük a tanulóktól. Mutassunk rá, hogy nem csak egyetlen megoldás lehetséges 
vagy elfogadható. Merevségünkkel ne vessünk gátat a tanuló nyelvi fantá-
ziájának. 

A folyamatos szóbeli megfogalmazás után írassuk le az eseményt a 
tanulókkal. Mielőtt az íráshoz fognának, adjunk címet az eseménynek! Az 
irodalmi példák és elemzések alapján már tudják, hogy a tartalom és a cím 
között szoros kapcsolat van. Ebből kiindulva önmaguk által választott címet 
adjanak a leírandó szövegnek. 
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írás közben a tanító ellenőrizze, hogy a tanuló nem ejt-e értelemzavaró 
szókihagyásokat. Ezen a fejlettségi fokon általában a tanulók még igen lassan 
írnak. Mire egy-egy mondat végére érnek, az emlékezetük kihagy, és szavak, 
mondatrészek maradnak ki a mondatból. Szoktassuk arra őket, hogy végez-
zenek önellenőrzést! Olvassák el a leírt mondatot, és állapítsák meg, hogy 
pontosan azt tükrözi-e, amit gondoltak. Értékeléskor vegyük alapul a mon-
datok eredeti megfogalmazását, alkalmaztak-e fölösleges szóismétlést, elő-
fordul-e szók hagyás munkájukban. 

Említettük, hogy ez a gyakorlat időigényes forma. Gyakorlatilag nem 
térhetünk át önállóbb munkaformákra, amíg a tanulók ezen a szinten nem 
képesek gondolataikat helyes időrendben, szabatos mondatok formájában 
kifejezni. 

A képsor cselekményének leírása bizonyos szempontból hasonlít az előző, 
elemi gyakorlattípushoz. Ebben az esetben is mozzanatokra bontott esemény-
ről van szó. Csakhogy itt a tanulóknak olvasniuk kell a képsort: meg kell 
találniuk az egyes mozzanatok közötti összefüggéseket. Éppen ez a tényező 
teszi összetettebbé a gyakorlatot, mivel a tanulóknak önállóbb, elvontabb 
gondolkodási műveleteket kell végrehajtaniuk. Másrészt ebben az esetben 
csak vizuális ingerek érik. Sem auditív, sem motorikus ingerek nem vezetik 
az esemény írásbeli rögzítésekor a helyes időrend megtartásában. 

A gyakorlathoz a tanító olyan képsort használjon (készítsen), ahol kevés 
mellékes elemmel találkozik a tanuló. így a lényegre (az eseményre) tud 
koncentrálni, a részletek nem vonják el a figyelmét. A képsorok összeállítá-
sakor a pedagógus tartsa szem előtt, hogy már ezen a gyakorlási fokon érzé-
keltetheti az előzmény, bonyodalom, következmény sorrendet, ezek majd 
a fejlettebb fogalmazványok. fő szerkezeti elemei lesznek a későbbiekben. 

Mint minden összetettebb gyakorlat esetében, első foglalkozásunk itt 
is legyen közös tevékenység. A szóbeli megszövegezés lehetővé teszi, hogy 
a tanuló felfedezze az egyes eseménymozzanatok (képek) közötti logikai 
viszonyt, segíti a mondanivaló időrendbe állítását; a helyre, időre, cselekvésre 
vonatkozó rokon értelmű szavak használatával elejét vesszük a fölösleges 
szóismétlésnek. 

A képsorokat rendszerint a tanítónak kell elkészítenie. De ha módszertani 
tájékozottsága kielégítő, a különböző kézikönyvek, folyóiratok anyagából is 
meríthet. A képsorral azonos értékű a diapozitív. A hagyományos diafilmek 
(mesefilmek) nem alkalmasak a fogalmazástanítás céljaira. Az eseménytar-
talmat rendszerint 25—35 képkockán dolgozzák föl, azaz bonyolult, szerte-
ágazó cselekményűek. Emellett a fő- és mellékszereplők nagy számát ábrá-
zolják. Képi anyaguk rengeteg mellékes elemet tartalmaz, s mindezek elvonják 
a tanuló figyelmét a lényeges elemekről. Fenntartással ugyan, de jó szolgá-
latot tehetnek az óvodások számára készült diák. Kevés (9—11) képkockán 
dolgoznak föl egyszerű történeteket. Rajzuk is leegyszerűsített, a lényegre 
szorítkozó. Ha a tanító ezeket fölszabdalja, és csak a fő cselekménymozzana-
tokat alkalmazza a tanításban, használható segédeszközhöz jut. Az sem 
elképzelhetetlen, hogy a pedagógus maga készít diasorozatot. Legtöbb isko-
lánkban jól fölszerelt fotólaboratórium található. így a saját maga fényképezte 
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anyagot házilag elkészítheti, vagy a műszaki ismeretek tanárával (esetleg 
oktatástechnológussal) közösen jut megfelelő képanyaghoz. 

Az esemény elmondása képről átmenet a képsorozat cselekményének 
leírása és az olvasmány cselekményének írásbeli összefoglalása között. Ez-
esetben sokkal összetettebb föladat előtt áll a tanuló, mint a képsorozat eseté-
ben: az egész történetből csak egy eseménymozzanat ismeretes előtte. Az 
ismert elemből saját magának kell rekonstruálnia, hogy mi lehetett az előz-
mény, és milyen következménnyel jár az eseménymozzanat. 

Éppen ezért a feladat megoldásához nem alkalmazhatunk bármilyen 
képet. Csakis olyan kép jöhet számításba, amely egy cselekménysor aöntő 
mozzanatát ábrázolja. A hagyományos iskolai faliképek nem tudják betölteni 
ezt a szerepet. Pl. a négy évszakról készült, tárgyakkal,-élőlényekkel cselek-
vésekkel túlzsúfolt képek anyagában elvesz a gyermek. Igényeinknek meg-
felelő anyagot vagy a tanító készit, vagy ha járatos a művészettörténetben, 
megfelelő műalkotás reprodukcióját használhatja. 

Az előkészítés során a szereplők megnevezéséből indulunk ki. Meg-
beszéljük, milyen eseményt ábrázol a kép, milyen eseményben vesznek részt 
a szereplők. Mint mondottuk, valamilyen döntő mozzanatról van szó a képen. 
Téhát a beszélgetésnek olyan irányt szabjunk, amely felderíti, milyen előz-
mények vezettek az ábrázolt szituációhoz. Másrészt az esemény nem lezárt. 
Vagy folytatódik valamilyen végkifejletben, vagy pedig a nézőnek (tanulónak) 
állást kell foglalnia vele kapcsolatban. Tehát itt nem csupán a tanuló megfi-
gyelőképességére van szükség, hanem aktivizálnunk kell fantáziáját is. így 
lehetőség van arra, hogy az írásbeli munkák fokozottabban egyéni színezetűek 
legyenek: a tanuló saját belső tartalmait rögzíthesse írásban. 

Egy-egy olvasmány cselekményének leírására akkor térünk át, ha az 
előző gyakorlatokban a tanulók kellő jártasságról tesznek tanúságot. Az 
előző osztályokban is, a 3. osztályban is az olvasmányok feldolgozásakor 
fokozatosan egyre összetettebb szövegelemzést végzünk. A szerkezeti elemek 
megkülönböztetésével párhuzamosan tömörítjük az eseménymozzanato-
kat, majd teljes és hiányos vázlat alapján részletezve is reprodukáltatjuk 
a történetet. így szóbeli gyakorlatokkal lényegében már megismerkednek 
a tanulók az irodalmi szövegek cselekményének reprodukálásával. A beszéd-
beli jártasság jól előkészíti a tanulót az új . írásbeli szövegalkotási gyakorlatra. 

A feladathoz azonban nem használhatunk fel tetszés szerinti irodalmi 
szemelvényt. Lehetőleg közepes terjedelmű, egyszerű cselekményű olvas-
mányt válasszon fogalmazástanítási gyakorlatához a tanító. A terjedelmes 
lírai betétek, leírások, a sok szereplő, a mellékesemények zavarják a tanulókat. 
Most alakul ki az a képességük, hogy a lényegest a lényegtelentől külön-
válasszák, tehát nem állíthatjuk őket zavarba ejtő feladatok elé. 

Ha az értelmező olvasás feladatait jól megoldottuk, találtunk a fenti 
szempontoknak megfelelő szemelvényt, akkor se hagyjuk magára a tanulót 
a fogalmazási tevékenységben. A gyakorlat előtt utaljunk a szövegképek 
funkciójára. Hívjuk föl a tanulók figyelmét az olvasókönyv didaktikai appará-
tusára: a szómagyarázatokra, a szemelvény tagolásával, vázlatával kapcsolatos 
esetleges utalásokra. Mindezek mellett esetenkint egy-egy vázlatpontot közö-
sen kibővíthetünk vagy szóbelileg közösen kidolgozhatunk. A gyakorlatok 
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előrehaladtával sem idegenkedjünk attól, hogy esetleg vezérszavakkal legyünk 
a tanulók segítségére. 

A differenciált oktatás elvével összhangban az átgondolt tanítói segít-
ségnyújtás a gyengébb előmenetelű tanulóknak biztosítja a kudarcoktól 
mentes előrehaladást, a jobb előmenetelűeknek pedig belső tudattartalmaik 
egyre fejlettebb írásbeli kifejezését. A jól sikerült egyéni teljesítmények 
bemutatása, elemzése lehetővé teszi, hogy a gyengébb előmenetelű tanulók 
megfelelő példákon tisztázzák esetleges szerkesztéstani tévedéseiket. 

A tanulók körülbelül ebben az időben ismerkednek meg az igék, a főnevek, 
melléknevek fogalmával, a rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavakkal, 
így a nyelvtani anyag is segítségünkre lesz abban a törekvésünkben, hogy 
a tanulók a fogalmazványaikban minél eredetibben fejezzék ki gondolataikat. 
A felesleges szóismétlések elkerülése érdekében használtassunk minél több 
rokon értelmű kifejezést. A 4. osztályban, a névmások megismerése után 
fokozatosan tudatosítsuk e szófaj szerepét a mondatok közötti koherencia 
megteremtésében. 

Értékelésnél az egyéni különbségeket, a tanuló egyéni látásmódját, a 
probléma egyéni megközelítését emeljük ki és állítsuk példaként a többiek elé. 

Az egyre összetettebbé váló gyakorlatok sorozata után feltételezzük) 
hogy a tanuló kellő jártasságot szerzett ahhoz, hogy eredeti élményeit is 
meg tudja írásban fogalmazni. Ezért mintegy betetőzésül az önálló vagy 
közös élményen alapuló fogalmazás gyakorlására térünk át. 

Kezdetben lehetőleg közös élményből induljunk ki. Ez lehetővé teszi, 
hogy a tanító nagyobb segítséget nyújthasson a tanítványainak. Ez a segít-
ségnyújtás nem állhat már a közös szóbeli fogalmazvány elkészítéséből. Az 
esemény főbb elemeinek észrevétetésére, a nyelvi-stilisztikai eszközök helyes 
alkalmazására koncentráljunk. Ha az eseményben részt vett az egész osztály, 
minden tanuló egyénileg szerepelt az eseményben. Azaz közvetlen szerep-
lőként, szemlélőként írhatja le az eseményt. így jobban érvényre juthat 
egyénisége, sajátos látásmódja. Semmi esetre sem fékezzük a tanulók egyénítő 
hajlamát írásbeli munkájukban azzal, hogy nyelvi klisék használatára kény-
szerítjük őket! 

Az élmény (esemény) és a fogalmazási gyakorlat lebonyolítási ideje 
között nem telhet el hosszabb szakasz. A kisiskolás életében napról-napra 
történik számtalan szenzációs esemény (a saját élete szemszögéből), amely 
halványítja a régebben történt dolgokat. így adatok híján lát feladata megol-
dásához. Tehát nem azt fogja írni, amit látott vagy megtörtént vele, hanem 
amit tud a dolgokról. így születnek a fogalmazási közhelyek, a hazug, papír-
szagú dolgozatok. 

. Ha az osztály életében a közelmúltban nem történt olyan időszerű ese-
mény, ami tartalma lehetne fogalmazási gyakorlatunknak, a tanító maga 
teremtsen megfelelő szituációt. Ehhez alkalmakat a többi tantárgy tanítása 
(természet- és társadalomismeret, testnevelés, műszaki nevelés) nyújthat, de 
nem zárhatjuk ki a tanulók mozgalmi életét (pionirfoglalkozások) és iskolán 
kívüli tevékenységét sem. Végső soron mindig kézenfekvő, hogy egy-egy 
rövid sétával, kirándulással célirányosan idézzük elő a szükséges élménya-
nyagot. 
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A 4. osztályban a hangsúlyt inkább az egyéni élményen alapuló elbeszélő 
fogalmazásokra helyezzük. Itt jobban érvényesül a tanuló egyénisége, isme-
retei, emóciói és előmenetele is a fogalmazástanításban. 

Szerkesztéstani szempontból is megasabb követelmények elé állítjuk a 
tanulókat. Az előzmény-esemény-következmény szerinti fő tagolási szem-
pontok mellett megköveteljük, hogy gondolategységenkint a fő részt is tagol-
ják. Egyes tanulók esetében már elvárhatjuk, hogy a leírás elemei is szerepet 
kapnak a fogalmazás szerkezetében. 

Ügyeljünk arra, hogy az egyes szerkezeti elemek arányosan jelentkez-
zenek a beszédműben. Altalános jelenség, hogy a tanulók nem közvetlenül 
a cselekményről írnak, hanem felelevenítik a távolabbi előzményeket is. 
Ennek következménye, hogy rendszerint a bevezető rész aránytalanul terje-
delmes. A fő részben kifullad a gondolatkifejtésük, a befejezésre sem idejük, 
sem mondanivalójuk nem marad. A szerkezeti arányosság egyben esztétikai 
ítélőképességüket is fejlesztheti. 

Nyelvi-stilisztikai szempontból követeljük meg a változatos mondat-
használatot. Ne csak közöljenek, tehát csak kijelentő mondatokat használjanak, 
hanem használják a szituációnak megfelelően az összes tanult mondatfajtákat 
a beszélő szándéka szerint. Különösen a kérdő és felszólító mondatok funk-
cionális használatát kezdeményezzük. 

Az irodalmi órákon és a többi tantárgyból megismert új kifejezéseket 
fokozatosan a tanulók aktív szókincsének elemévé fejlesztjük. Míg a nyelvtan-
tanításban tisztázzuk a rokon értelmű kifejezések és ellentétes jelentésű szavak 
fogalmát, az irodalmi szövegek egyre igényesebb elemzése elvezet bennünket 
a hasonlat, a megszemélyesítés fogalmához. Mindezek tudatos használatára 
szoktatjuk a tanulókat a fogalmazási gyakorlatokon. Ha azonban mindezt 
formálisan alkalmaztatjuk, elkerülhetetlenül stílusrpmantikába csap át a 
munkánk. A tanulóknak tudniuk kell, hogy az egyes nyelvi elemeknek funk-
ciójuk van a beszédműben (igék, jelzők, határozók). Ugyanúgy a trópusok 
sem öncélúak: fokozzák az írásmű képhatását, érzékletességét. 

A cselekményben egyre erőteljesebb vonást kapnak a szereplők. Fokoza-
tosan néhány alapvető személyiségvonásukat is érzékeltethetik a tanulók. 
Ezzel együtt jár a szereplők szavainak idézései is. Előbb a tartalom szerinti, 
majd később a szó szerinti idézetet alkalmaztatjuk. Idézésnél mindkét idézőjelet 
alkalmaztatjuk. Általában még nem várhatunk következetességet a tanulóktól. 
A jobb előmenetelűeknél azonban bizonyosan számíthatunk a sikerre. Minde-
zek az elemek lehetővé teszik, hogy a fő rész tagolásával kapcsolatban támasz-
tott igényünk is megvalósuljon. 

Á témát napokkal előbb közöljük a tanulókkal. Erre szükség van, hogy 
felidézhessék az eseménnyel kapcsolatos élményeiket, rendezzék gondola-
taikat, esetleg adatokat is gyűjthessenek, vagy kiegészítsék ismereteiket 
ajánlott forrásmunkák alapján. A tanító arra törekedjék, hogy az egyéni 
élményben is legyen a tanulók többségére érvényes közö vonás. Pl. valamilyen 
családi vagy iskolai esemény, betegség, nyaralás, kirándulás stb. így a közvet-
len előkészületek során biztosabban irányíthatja a megbeszélést. 

A leírásra vonatkozó szerkesztéstani ismeretekkel a tanulók a 4. osztály-
ban ismerkednek meg. Ez a műfaj sokkal összetettebb a tanulók számára, 
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mint az elbeszélés. Az előzőleg gyakorolt fogalmazási műfajban a tanulót 
vezette az időrend, a cselekménymozzanatok egymást követő rendje. Az új 
műfajban az időrendi fogódzó megszűnik, pontosabban más, új szerkesztési 
elveket kell a tanulónak követnie. 

A leírás tárgya (táj, tárgy, élőlény, jelenség) térben helyezkedik el. 
Összes tulajdonságai egyszerre merülnek föl a tanuló tudatában. Nemcsak 
a közvetlen ingerek hatnak ilyenkor, hanem a dologgal, jelenséggel kapcso-
latos előzetes ismeretek, tapasztalatok is. így tulajdonképpen a „bőség zavara" 
áll elő, azaz a tanufónak az információk tömegéből kell válogatnia. így a 
leírási gyakorlatok feltételeznek olyan szilárd jártasságot a gondolkodási 
műveletekben, amelyek magukban foglalják a megfigyelés, szelektáló képesség 
(lényeges-lényegtelen), az elvonás, általánosítás funkcióját. Mindezek szem 
előtt tartásával helyeződött az új téma a 4. osztályba, feltételezve, hogy a 
pszichofizikai érés és az oktatás addigra alkalmassá tette a tanulókat a bonyo-
lultabb feladat megoldására. 

Az előkészítés során szemléltetéssel, bemutatással meg kell ismertetnünk 
a tanulókkal a térbeli elrendezés elveit. Erre legalkalmasabbak a művészi 
reprodukciók. A képzőművészeti neveléshez az iskolában találunk megfelelő 
tájképeket, csendéletet, portrékat, amit céljainknak megfelelően elemezhe-
tünk. A tanuló az esztétikai nevelés koncentrációja keretében megismerte, 
hogy a valóság más és más eszközökkel, anyaggal ábrázolható. A festő esetében 
az eszközöket a színek és a térhatás jelenti. 

De a zenével, hangokkal is ábrázolhat a művész! Alkalmas zeneművek 
bemutatásával és elemzésével fedeztessük föl a tanulókkal, hogy a zeneszerző 
is képes a valóság sajátos ábrázolására. Pl. mutassuk be a következő zene-
műveket : 

Bartók: Kicsit ázottan 
Debussy: Aranyhalak, Csónakon, Kertek az esőben 
Vivaldi: A négy évszak 
Liszt: Villa d'Este ciprusai alatt 
Bartók: Medvetánc 
Smetana: Moldva 
Respighy: Róma kútjai 
Ravel: Tündéri kert stb. 
A tanulók kíséreljék meg elképzelni, milyen valóságelemet dolgozott 

föl a szerző. Majd a képzelet megindulása után utasítsuk a tanulókat, hogy 
keressenek a zeneműhöz irodalmi alkotást. 

Irodalmi példákat találunk az olvasókönyv szemelvényei között. A házi 
olvasmányok anyaga is tartalmaz bemutatásra alkalmas anyagot. A jól egy-
behangolt évi munkaterv lehetővé teszi, hogy a fogalmazási műfajra tervezett 
idővel párhuzamosan az irodalmi olvasmányok és a házi olvasmányok feldol-
gozásakor a szövegelemzés és értelmezés egyik fő szempontja a leíró részek 
vagy teljes leírások szerkesztéstani elveinek észrevétetése legyen. Az iskolai 
olvasmányok mellett a természet- és társadalomismeret anyagával párhu-
zamosan az ismeretterjesztő irodalomból olyan szövegrészleteket mutatunk be 
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amelyek a tantervi anyagra vonatkoznak. Segítségükkel érzékeltetjük, hogy 
mi a különbség az irodalmi és a tudományos (ismeretterjesztő) leírás között. 

Az anyanyelvi nevelés komplex értelmezése szellemében a részfeladatok 
fokozatos megoldásával kialakulnak a tanulókban a következő ismeretek: 

— A leírás lehet önálló mű, és lehet egy nagyobb terjedelmű műalkotás 
(elbeszélés, regény) részlete. 

— A tájleírásban vagy a közelebbitől haladunk a távolabbi felé, vagy 
a távolitól közelítünk ahhoz a ponthoz, ahonnan a tájat szemléljük. A ter-
mészeti jelenségek leírásának sorrendjét az időrend szabja meg, vagyis az 
események időrendi egymásutánja. 

— A művészi leírások vidám vagy komor színeikkel, hangulatukkal 
hatnak a képzeletre. Kifejezik az írók, költők tájhoz, tárgyhoz fűződő szemé-
lyes érzéseit is. 

Ha azonban csupán a verbális felismerésig jutunk el, ezzel még nem 
hatottunk a tanuló műveletvégző képességére. Számos szóbeli és írásbeli 
gyakorlatra van szükség, hogy a szükséges fogalmazási jártasság is kialakuljon. 

Az egyes gyakorló órákon ismételten az irodalmi példákból indulunk 
ki. A konkrét olvasmányban megkerestetjük a leíró részt vagy részeket. Pl. 
újra elolvastatjuk, hogyan oldotta meg a szerző egy tárgy leírását? Milyen 
elrendezési elveket alkalmazott? Ezután tűzzük ki a gyakorlat feladatát: 
Készítsetek írásbeli fogalmazást Az én táskám címen! 

A megoldás szakaszai: 
— Anyaggűjtés: a táska megszemlélése, a vele kapcsolatos élményanyag 

felidézése. 
— A gyűjtött anyag elrendezése: Hogyan mutatod be a táskádat? 
Miről írsz először? A fő rész elemei: nagysága, részei, rendeltetése, 

sajátos ismertetőjegyei. Milyen esemény fűződik hozzá? 
— Az írásbeli fogalmazás elkészítése. 
— Egy-két munka felolvasása, értékelése. 
Az értékelésben mutassunk rá a monoton, leltárszerű leírás jellemzőire. 

Ennek elkerülése végett utaljunk a változatos szóhasználatra, mondathasz-
nálatra. Mutassunk rá, hogy a leírásban mint önálló műfajban is szerepel-
hetnek nemcsak leíró, hanem elbeszélő és párbeszédes részek is. 

A jártasságok megszilárdulásával párhuzamosan több órán hasonlítsunk 
össze elbeszélő és leíró részeket, majd elemeztessük az elbeszélést, úgy, 
hogy a tanulók felfedezzék a leíró részek szerepét az elbeszélés szerkezetében. 
A gyakorlatok során fokozatosan áttérünk olyan elbeszélő fogalmazások 
íratására, amelyekben a leírásnak az irodalmi példákhoz hasonló funkciót 
teremtenek a tanulók. így egyrészt az elbeszélés témakörében érünk el hala-
dást, másrészt a leírásnak teremtjük meg a maga természetes funkcióját 
a beszédműben. 

A monotónia elkerülése céljából fokozatosan szoktassuk rá a tanulókat 
a szemléletesség eszközeinek használatára (jelzős szerkezet, hasonlat, meg-
személyesítés). Ebben a korban a gyermekek könnyen felismerik és alkal-
mazzák a jelzőt és a hasonlatot. A felismeréssel párhuzamosan megállapítjuk 
szerepüket is: a jelző pontosabbá és szebbé teszi a leírást, a hasonlat segít-
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ségével könnyebben tudjuk elképzeltetni a leírtakat. A megismert nyelvi 
értékek a példa erejével hatnak. A példaadás lélektani alapja a példa szug-
gesztív hatásában és az utánzási hajlamban keresendő. A kisiskolás rendkívül 
fogékony a példára, hajlamos az utánzásra. A jó példa követése csak akkor 
vezet a kívánt eredményre, ha megtaláltatjuk a tanulóval a maga hangját. 

A társalgás sajátos műfaja a magánlevél. Sokban megegyezik a beszél-
getéssel: általában ismerősök közötti üzenetváltás. Témája az emberi élet 
egésze. Célja nemcsak a tájékoztatás, hanem önkifejezés is. Legfőbb követel-
ménye, hogy mondanivalónk megszerkesztése, a gondolatok leírása közben 
se veszítse el közvetlen, egyéni színét, természetességét. Az egyéni hangú 
levél stílusa sokban megegyezik a beszélgetésével: kötetlenebb a szöveg-
és mondatszerkesztése, érzelemkifejező, és az egyéni szavak használata jel-
lemzi. Bár írásos volta miatt kevesebb benne a hiányos vagy tagolatlan mon-
dat, a levélíró és a címzett közös ismeret- és élményanyaga levélben is lehetővé 
teszi a kihagyásnak, összevonásnak sokféle változatát. 

Leghelyesebb ezt a fogalmazási műfajt az elbeszélésbe beágyazottan 
tanítanunk. Ez körülbelül időben az első félév végét, a második félév elejét 
jelenti. A feldolgozás első szakaszában alkalmat teremtünk a levélírásra. 
A legjobb alkalom levélre válaszolni! Ezért használjuk ki a diáklevelezést 
a testvériskola tanulóival, válaszoljunk a Jó Pajtás szerkesztői üzenetére, 
esetleg az osztály régi tanítójának levelére. 

Az osztály vagy egy-egy tanuló címére érkezett levélen szemléltetjük 
elsősorban a boríták adatait: a címzést, a feladót. A levél tartalmán meg-
beszélhetjük, hogy mennyiben tér el az eddigi írásművek szerkezetétől, 
mennyiben hasonlít azokhoz. Rá kell mutatnunk arra is, hogy a levél hang-
neme más és más, hogyha szülőnek, rokonnak, ismerősnek vagy pajtásnak 
írunk. A tartalmi elemeken kívül tisztázzuk a formai kérdéseket is: a meg-
szólítás szerepét, formáját; a tagolást (mint az elbeszélésben); a búcsúzást, 
illetve az aláírást és a keltezést. 

Gondoskodjunk arról, hogy a gyakorlatok során olyan leveleket írassunk 
a tanulókkal, amelyeket el is küldenek. A már említett feladóknak először 
közös levelet szerkesztünk. Segítségével minden tanulóban tudatosíthatjuk 
a levéllel kapcsolatos ismereteket. Az így szerkesztett levelet el is juttatjuk 
a címzettnek! A gyakorlatok alatt keletkezett többi levelet is küldjék el a 
tanulók. Mivel ezek a levelek teljesen egyéniek lesznek, hiszen pajtásnak, 
nagyszülőknek, rokonnak, szolgálati idejét töltő idősebb testvérnek szólhat-
nak, tanulónként más és más tartalmú szövegek születnek. így a legjobban 
érvényre juthat a gyermek egyénisége, és egyénien alkalmazhatja az elméleti 
ismereteket is. 

c) Az oktatás folyamata a fogalmazás tanításában 

Minden tanulói tevékenységet az iskolában kezdettől fogva motiválni 
kell, hogy a tanulók magukénak érezzék a kitűzött célokat és feladatokat. 
A személyiség fejlődésében minden tevékenység elindításában nagy jelentő-
ségük van a motívumoknak, illetve az optimális motivációs bázis kialakí-
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tásának. A motiváció, mint ismeretes, indítóokot jelent. Alapvető lényege 
tehát a belső késztetés. A tanulásnak mint tevékenységnek is belső indítója. 
A tanulás esetében a tevékenység csak akkor indul meg, ha a tanulóban kiala-
kultak bizonyos belső szükségletek (pl. kíváncsiság, tudásvágy, érdeklődés, 
becsvágy, versengés stb.), és megvannak e szükségletek kielégítéséhez a 
feltételek. 

A fogalmazástanítás sikertelenségének legfőbb oka, hogy a tanuló nem 
belső szükségletből fogalmaz, fejezi ki tudattartalmait, hanem rendszerint 
külső kényszer hatására végzi tevékenységét. A kellően motivált tanuló a 
megihletettség állapotába kerül. Az ihlet az alkotó emelkedettség' állapota, 
amelyben élesebbé válik az észlelés, fokozódik a korábbi benyomások újra-
élésének képessége, a képzelet különösen erőssé, a képek világossá válnak, 
az élmények kombinációi könnyedén jönnek létre és kitűnnek eredetiségükkel, 
a gondolatok gazdagon áradnak, könnyebbé válik a lényeg megtalálása. A 
teljes összpontosítás állapota nagy fokú munkaképességhez vezet, a tanulók 
nem érzik a fáradságot, csak az alkotás örömét. Közvetlen indítást az ihlethez 
a megsejtés, a lényeglátás, a gondolatok felvillanása, az egész probléma Ígéretes 
megoldása ad. 

A külső kényszer, különösen ha rejtett vagy nyílt fenyegetés is rejlik 
benne, bizonytalanságot, kétségbeesést, lehangoltságot eredményez. Ebben 
az állapotban a tanuló rendszerint képességei alatti teljesítményt nyújt. 
Kedvetlensége eleve meghatározó erejű az előirányzott tevékenységre. 

A tanulók motiválását a fogalmazási tevékenység előkészítése keretében 
végezzük. Ebben a munkában felhasználjuk a zenét, a képzőművészeti alko-
tásokat (lásd a leírással kapcsolatban mondottakat), az irodalmi példákat, 
előző osztályok tanulóinak munkáit. Mindezt az anyagot beszélgetés keretében 
dolgozzuk föl. Célja érzelmek, gondolatok ébresztése, bizonyos szerkesztési 
elemek tisztázása, végső soron a tanuló pszichés állapotának alkotói beállítása. 
Az előzetes megbeszélés nem terjedhet ki a fogalmazáskészítés minden 
műveletére, mert ezzel gátolnánk a tanulók alkotói szabadságát. Erősen befo-
lyásolnánk egyéni gondolataikat, a gondolatok eredeti nyelvi megjelenési 
formáit. , 

A motiváló beszélgetés másik követelménye, hogy olyan légkört teremtsen, 
amelyben oldott, vidám hangulat uralkodik. A demokratikus tanítási elv a 
3—4. osztályig már kialakíthatta azt a viszonyt, melynek keretében a tanuló 
szabadon megnyilatkozhat. Mindez jó közérzettel jár, amely fokozza a téma 
(tárgy) és az egy más iránti érdeklődést. 

A feladat kijelölésekor a tanító tartsa szem előtt mind az osztályszintet, 
mind az egyes tanulók teljesítőképességét. A fogalmazástanítás csak akkor 
lesz fejlesztő hatású, ha a kijelölt feladatok mindig valamivel az osztályátlag 
felett lesznek. Ha a feladat a tanuló képességei alatt van, nem serkenti erő-
feszítésre . . . Ha viszont meghaladja erejét, kedvét szegi a munkától. Ezért 
éljünk gyakran a differenciált foglalkoztatás módszerével, hogy minden 
tanulót (csoportot) erejének megfelelő feladat elé állíthassunk. 

A választott módszert mindig állítsuk a tanulói aktivitás szolgálatába. 
A gondolkodási műveleteket leginkább a problémahelyzet megteremtésével 
tudjuk kiváltani. Minden olyan dolog, feladat, ami a tanuló számára érdekes 

18 



A F O Ö A L M A Z Á S T A N Í T Á S A . 97 

és újszerű, felkelti a tanulók érdeklődését, figyelmét. Ezért egy-egy szerkesz-
téstani ismeret tudatosítása előtt mindig konkrét problémából induljunk ki. 

A motiválás, hangulatteremtés és a megfelelő munkaformák megválasz-
tása mellett az eredményes fogalmazástanítás alapvető feltétele a jó téma. 
A kidolgozásra kijelölt téma valamiképpen az egész osztály személyes ügye, 
személyes problémája legyen, amelyről szívesen beszél, amelyről van monda-
nivalója, ami megindítja alkotó fantáziáját. Hangsúlyoznunk kell azonban, 
hogy nem a cím a legfontosabb, hanem a kellően motivált mondanivaló és 
fogalmazási feladat. A jó cím viszont csak fokozza a tanulók érdeklődését, ' 
kedvet ébreszt az alkotómunkához, és a fogalmazási feladatot is sejteti. A 
jó téma legfontosabb ismérvei a következők: 

— amelyről van mondanivalójuk a tanulóknak (tárgyismeretük, tapasz-
talatuk, élményük); 

— amely figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, az adott 
osztály összetételét; 

— amely felkelti és fenntartja a tanulók érdeklődését; 
— amely optimális teret ad az alkotó fantázia és az eredetiség kibon-

takoztatásának; 
— amely a gondolati tartalom mellett az érzelmi-hangulati elemek 

leírására is ösztönzi a tanulókat; 
— amely életszerű és időszerű. 

d) A tanulók munkáinak értékelése 

A fogalmazási készség aprólékos fejlesztése, a gyakorlatok lebonyolítása 
mellett azonos fontosságú a tanulók munkáinak gyors, alapos és szakszerű 
javítása, értékelése. Ugyanis a tanítás-tanulás szemszögéből döntő fontosságú 
a tanító számára a visszacsatolás, a tanuló számára a megerősítés. A tanulók 
teljesítményeinek ismeretében a pedagógus nem lesz kénytelen általában 
gyakoroltatni a tanulókat, hanem konkrét észlelései alapján a lemaradásban 
lévő részterületeken végeztethet olyan gyakorlatokat, amelyekkel felzárkóz-
tathatja a tanulókat. A szakszerűen végzett értékelés és javítás valóban előre 
viszi a tanulók fogalmazáskészségét. 

Értékeléskor mindig az általános jelenségeket emeljük ki mind a tar-
talmi-szerkezeti, mind a helyesírás területén. Az osztályszint emelése érdeké-
ben ugyanis ezek az elemek az iránymutatóak. A fogalmazások tüzetes átnézése 
és javítása után az osztályban adjunk általános értékelést. Mindig, minden 
esetben az előremutató elemeket emeljük ki, és néhány vonással vázoljuk a 
főbb hiányosságokat. 

A követendő példa érdekében mutassunk be néhány jól sikerült munkát 
teljes egészében. Majd olyan fogalmazások is bemutatásra kerülnek, amelyek-
ben néhány helyes részmegoldás található. Ezzel az eljárással a példa mellett 
a sikerélmény is serkentőleg hat. Ezeket a munkákat mindig névhez kötötten 
olvassuk föl a tanulóknak. így felébresztjük a tanulókban a versengés szel-
lemét: maguk is azok sorába akarnak tartozni, akiket a közösség elé példaként 
állítottak. 
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A tartalmi elemek közül elsősorban vizsgálnia kell a tanítónak, hogy 
a tanuló valóban a témához tartozó tényanyagot gyűjtötte-e össze, dolgozta-e 
föl. Jó fogalmazás az, amely minél több pontos információt nyújt a témáról, 
és nem tartalmaz a témához nem tartózó információkat. Hogy ezt elérjük, 
biztosítanunk kell annak lehetőségét, hogy a tanuló anyagot gyűjthessen, 
felidézhesse emlékeit, működésbe jöjjön fantáziája. Ha ezt a tanító elmu-
lasztja, nem számíthat teljes sikerre. Az előkészítetlen témakijelölés erős 
izgalmi állapotba hozza a tanulót, amely gátlásos állapottá fajulhat. Meg-
nyilvánulási formája néha szinte beteges idegállapot lehet, amely jelentősen 
csökkenti a teljesítőképességet. 

A tartalmi elemek helyességének megállapításához olyan elemekre kell 
bontanunk a fogalmazást, amelyek egyetlen, tovább nem bontható értelmes 
egységet alkotnak. Ilyen logikai egység az elemi ítélet, a mondat. A fogal-
mazástechnika egyik művelete tehát az ítéletek pontos, szabályos megfor-
málása. Az ítéletalkotás leggyakoribb hibái a következők: 

— a logikai alany és a logikai állítmány egymásnak ellentmondó, egy" 
mással össze nem hasonlítható fogalom; 

— a fogalomcsere; 
— az igazság, a tények elleni vétség; 
—• az ellentmondásos ítélet. 
A tartalom kibontásában a nagyobb összefüggésekre is figyelemmel 

kell lennünk. Ezeket az összefüggéseket az ítéletek közötti különféle kapcso-
latok: mellérendelés (konjunkció), a szétválasztás (diszjunkció), az implikáció, 
a következtetés, az érvelés, bizonyítás, cáfolás, az általánosítás teremti meg. 
Ezeknek a kapcsolatoknak a logika szabályai szerint kell fölépülniük, külön-
ben értelmetlen, összefüggéstelen lesz a fogalmazás. Gyakori jelenségek a 
következők: 

— ellentmondásos, következetlen ítéletkapcsolat, 
— túlzottan távoli kapcsolat, logikai hiátus, 
— logikai inverzió, 
— rossz érvelés, 
— megalapozatlan általánosítás. 
— megalapozatlan általánosítás. 
A mondanivalót bizonyos szerkesztési elvek szerint kell elrendezni. A 

szerkezettel szemben támasztott legfőbb követelmény, hogy felismerhető 
szerkesztési elv szerint, következetesen épüljöir föl a beszédmű. Pl. a leíró 
fogalmazások legáltalánosabb szerkesztési elve a térbeli elhelyezés. Ezen 
belül is több megoldás lehetséges. Az elbeszélés általános szerkesztési elve 
az időrend. Javításkor hibásnak tekintünk minden olyan elemet, amely 
nem illik bele a szerkesztési koncepcióba. 

Amikor a mondatszerkesztést vizsgáljuk, a nyelvtani problémákra kon-
centrálunk. A legfőbb nyelvi eszközök a különböző szerkezetek (szintagmák), 
a viszonyító elemek, az egyeztetés, az írásjelek, központozás. Ha ezek vala-
melyikét a tanuló rosszul alkalmazza, többnyire hibás szerkezetű lesz a mondát. 
Tipikus mondatszerkesztési hibák a következők: 

— írásjellel szakítanak meg mondaton belüli egységes szerkezetet. 
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— A hosszú mondat fonalát elveszti a tanuló, és kihagy szükséges 
részeket. 

— A tanuló egy dologról, személyről kezd írni valamit, azután egy 
másik állítást ugyanennek a dolognak egy részére vonatkoztatva folytatja. 

— Az élőbeszéd folyamatát nem tudja tagolni. Végtelenbe nyúló, és-ek 
tömegével kapcsolt mondatok szövevényével fejezi ki a mondanivalóját. 

Az értelmes, világos fogalmazás egyik legfőbb kelléke, hogy a tanuló 
megfelelő fogalmak segítségével fejezze ki mondanivalóját. Egyetlen hibás 
fogalomhasználat is zavar,a az érthetőséget. A gyakori rossz fogalomjelölés 
pedig értelmetlenné teszi az egész írásművet. A fogalom nyelvi kifejezése 
a szó. A helytelen szóhasználat azonban nem mindig azt jelzi, hogy helytelen 
fogalom él az alkalmazójának a tudatában. Előfordul, hogy az adott szituá-
cióban nem találta meg a tanuló a megfelelő szót. 

A szóismétlések monotóniát eredményeznek. Szoktassuk rá a tanulókat, 
hogy a kész fogalmazványt ellenőrizzék, törekedjenek a változatos szóhasz-
nálatra. Leggyakoribb jelenség a létigék vég nélküli ismételgetése. 

Javításkor ne elégedjünk meg a verbális intelmekkel! A tanuló megneve-
zése nélkül felolvasott hibás nyelvi-tartalmi elemeket közösen javítsuk a 
tanulókkal. Lehetőleg több helyes megoldásra serkentsük őket. 

A helyesírási hibák közül is az osztály egészére jellemző elemeket emeljük 
ki. Megfelelő gyakorló anyagon mélyítsük el a helyesírási szabály alkalmazását, 
miután felidéztettük a tanulókkal az ismert helyesírási szabályt. 

A hibák jelölésére egységes jelrendszert használjunk. A 3. osztályban 
helyes, ha a tanítási év elején beíratjuk a tanulókkal füzetük első lapjára a 
hibafejöléseket. Javítás közben a tanult nyelvtani-helyesírási elemeket csak 
aláhúzzuk. A még nem tisztázott fogalmak esetében a tanító kiírja a helyes 
megoldást. 

Az iskolai írásbeli dolgozatokat mindig három osztályzattal lássuk el. 
Külön-külön osztályozzuk a helyesírást, a tartalmat és a külalakot. Az egy-
séges osztályzat megállapításánál azonban a három elem nem egyenlő súllyal 
szerepel. A kézírás, az írásmű formai elemei csak befolyásolják a végső osztály-
zatot. Az elemekre bontott értékelés azonban tájékoztatja a tanulót, hogy 
mely téren kell a jövőban nagyobb törekvést tanúsítania. 

A helyesírás osztályzásánál ne a helyesírási hibák számát vegyük csak 
alapul. A hibák súlyossága nagyobb nyomósító erővel szerepeljen. 

A fogalmazások íratása és javítása között ne teljen nagy időköz. A mege-
rősítésnek vagy sikerélménynek akkor van nagyobb hatása, ha szoros össze-
függésben van a végzett munkával. 
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