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Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar harmadéves tanulóiként vágtunk bele a 

következőkben bemutatásra kerülő projektbe. A csoport tagjainak közös szakiránya a 

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány, amelynek kötelezően választható 

tárgyaként ismerkedtünk meg a szabad tanulás fogalmával, mely a kurzus nevét is 

magában foglalja. A csoport összetételében nem csak a szakirány egy közös pont, hanem 

a tanításról való elképzeléseink és motivációnk is. Ennek szellemében több közös sikeres 

egyetemi munka is áll már a hátunk mögött. A kurzuson a megszokottól eltérően, a 

frontális munkát háttérbe szorítva, alternatív módszerekkel, a kreativitást, a szabad 

gondolkodást és a kooperációt kiemelve folyt az oktatás, mind elméleti, mind gyakorlati 

szempontból. Ezt a lendületet átvéve készítettük el a teljesítés feltételeként meghatározott 

projektmunkát. A szabad tanulás egyik alapelve a szabad feladatválasztás joga, és ezt 

alkalmazva mi is több projektlehetőség közül választhattunk. Maga a szabad tanulás egy 

nyitott tanítási forma, mely több lehetőséget ad a tanulók számára, hogy a már meglévő 

ismereteiket elmélyítsék, valamint az új ismereteket könnyebben feldolgozzák. Ebből 

kiindulva gondoltuk, hogy a projektünk sem egy frontális beszámoló lesz, hanem egy 

komplex társasjáték, a gyakorlatban is megvalósítható elemekkel. A végeredményünk 

pedig játékos tanulásra és tudásszint felmérésre ad lehetőséget.  

A szabad tanulás pedagógiai alapjai többek között Maria Montessori, Peter Petersen, 

Célestin Freinet munkásságához vezethetők vissza. Antropológiai szemlélete különböző 

formában tükröződött a szabadon választható tanulás meghatározásában (BUSCH 1996). 

Közülük legkiemelkedőbb Maria Montessori egyik kulcsfontosságú alapelve, hogy a 

gyerekek nevelése önálló cselekedeteiken keresztül a legeredményesebb. Véleménye 

szerint a gyakorlatban biztosítani kell a spontán kibontakozás lehetőségét, ezzel 

párhuzamosan el kell hárítanunk a gyermek fejlődését gátló akadályokat. Napjainkban 

köztudott, hogy a gyerekek fejlődési üteme eltérő, ezáltal képességeik egyénenként 

szórtak. Ez szükségessé tenné a képességeik szintjéhez való alkalmazkodást. Ennek 

ellenére a magyar köznevelésre a mai napig túlnyomóan jellemző az ismeretalapú, 

normaorientált, hagyományos, frontális oktatás elemeinek érvényesülése (VIRÁNYI 2007). 



 

A szabad tanulás mint nyitott tanítási forma igen alkalmas a gyermekek egyéni 

sajátosságainak, különbségeinek figyelembe vételére. Mint már az előbbiekben is szó volt 

róla, a nyitott tanítási formát alkalmazva építünk a tanulók fokozódó önállóságára. Ezzel 

az önállósággal képesek lesznek saját tanulási folyamatukat irányítani. Ezen módszerek 

alkalmasak lennének arra, hogy megoldást kínáljanak a képességek és a tanítás közötti 

egyenetlenségek áthidalására (GAÁL 2000). 

A szabad tanulás definícióját Gaál és Hováth a következőképpen fogalmazza meg:  

„A szabad tanulás olyan tanulásszervezési forma, amely a tanulók önálló 

kezdeményezésére, cselekvő aktivitására épít, figyelembe veszi az érdeklődés, a 

képességek, a motiváció, a tanulási stílus és tempó stb. terén jelentkező egyéni 

különbségeket, reális önértékelésre, önmagunk és mások iránti felelősségre nevel, fejleszti 

a szociális kompetenciát. Alkalmazható egyes tantárgyakhoz kapcsolódóan és a 

tantárgyak tágabb körét átfogó szervezeti keretként is.” (GAÁL ÉS HORVÁTH 1997, p. 50). 

Lényege tehát, hogy olyan munkaformát alkalmazzunk, amely minden tanuló számára 

egyénileg megfelelő, s melyben lehetőségük nyílik a gyermekeknek „… az önálló 

munkára, a tanulás tartalmának szabad megválasztására, a nehézségi fok szabad 

megválasztására, az egyéni tanulási tempóra, ritmusra, az eszközök szabad 

megválasztására, tevékenységi forma szabad megválasztására, szociális forma és a 

tanuló partner megválasztására” (BUSCH 1996, p.146 ). 

A szabad tanulás nem feltétlenül jelent megoldást minden felmerülő problémára, 

viszont egy eszközt adhat a pedagógusok kezébe, így a tanulók megtalálhatják a 

számukra megfelelő tanulási stílust, ezáltal a legtöbbet hozhatják ki magukból. 

A projektünk célcsoportja a tanulásban akadályozott gyermekek voltak.  A játék alapja 

egy lepedő, amelyen festett lábnyomok jelzik a mezőket és vezetik a gyermekeket a célba. 

A hagyományos társasjátékokról alkotott képzeteinktől elrugaszkodva egy életnagyságú 

tanulási eszközt alkottunk meg, melynek mérete 140 x 200cm. Számunkra fontos volt, 

hogy a gyermekek figyelmét, motivációját fenntartsuk a játékos tanulás során. 

A szabad tanulás egyik lényeges része, hogy a gyerekek önállóan választhatnak 

tanulópartnert a tanulási folyamathoz. Ezen gondolat alapján a mi játékunkban is maguk 

választhattak játékostársat. Az alapon két házikó jelzi a startmezőt, a csapatokból egy 

ember kezd, ő áll a csapatszínnek megfelelő házikón. A csapattársa/csapattársai tőle 

beszédtávolságra helyezkednek el. Ez azért fontos, mert a csapattagok egymást segítve 

válaszolhatnak a kérdésekre. Ezen felül minden csapattag rendelkezik egy darab 

mentőkártyával, aminek segítségével a játékosok közül bárkitől segítséget kérhet, ha úgy 

érzi, hogy a csapatával nem tudnak a feltett kérdésre helyes választ adni. Ehhez a 

folyamathoz szükséges, hogy fel tudják mérni saját képességeiket. A játékban négy 

témakör jelenik meg: matematika, magyar nyelv és irodalom, természetismeret és 

életvitel, amelyeket különböző színekkel jelöltünk, és a kérdéseket minden témakörhöz 

nehézségi szint szerint kategorizáltuk. Néhány példa a kérdésekből:  

Magyar nyelv és irodalom témakörben a kérdések nehezedő sorrendben:  

Könnyű: Sorolj fel 3 melléknevet!  

Közepes: Sorolj fel 10 db „a” hanggal kezdődő szót! 

Nehéz: Mit fejez ki a kérdőmondat?  



 

Matematika témakörében példák szintén nehezedő sorrendben:  

Könnyű: Állítsd a számokat csökkenő sorrendbe! 6, 15, 10, 8, 16, 2.  

Közepes: Melyek az egész számok?  

Nehéz: Sorolj fel legalább három síkidomot!  

 

A játékosok olyan módon haladhatnak, hogy eldönthetik az adott témakörön belül, 

milyen nehézségi szintű (könnyű, közepes vagy nehéz) kérdésre tudnak helyes választ 

adni, melynek megfelelően egyet, kettőt vagy hármat léphetnek. Ebben is megjelenik a 

szabad tanulás egyik eleme, az önálló döntéshozatal lehetősége, amely metakognítív 

képességeket igényelhet. A társasjátékban egyfajta extra feladatot is elbújtattunk. A pályán 

szórtan elhelyezkedik 8 korong, méghozzá fele-fele arányban a csapatszíneket viselve. Az 

elején figyelmeztetjük a gyerekeket, hogy ha a játék során összegyűjtik az összes korongot 

(4), amely a csapatszínüket viseli, egy közös megegyezés alapján – amelyet a játék elején 

beszélnek meg – jutalmat kaphatnak. Ehhez szükséges, hogy a gyerekek felmérjék, hány 

lépésre van tőlük az adott korong, és úgy válasszanak annak megfelelő nehézségi szintű 

kérdést. Ennél a résznél is megjelenítettük a szabad tanulás egy fontos elemét: közösen 

alkotott szabályok. 

A játék megvalósításához és bemutatásához egy ingyenes tárhelyen weboldalt 

(https://goo.gl/FRJq5w) is készítettünk. Ez a felület azt a célt szolgálta, hogy minél 

változatosabban bemutassuk a projektmunkánkat. Így az alapvető játékszabályon kívül 

feltöltésre kerültek a készítés folyamatáról képek, az alkotókkal készített videóinterjúk, 

valamint az elkészült játék gyakorlati megvalósításáról szóló videó. Utóbbi segítéségével 

elemezhettük a munkánkat, hogy melyik része hogyan sikerült, és milyen változtatások 

lennének szükségesek. 

A tapasztalataink alapján több mindenen is változtatnánk. Először is a játékosszám 

növelése érdekében nagyobb játékterületet lehetne készíteni. Ezáltal több csapat és 

játékos is tudna egyszerre játszani. Természetesen ez megnövekedett játékidővel is járna, 

így ez a lehetőség további tesztelést igényelne. A főbb kategóriák mellett újabbakat is 

hozzátehetnénk, amelyek tovább színesítenék a feladatokat. Itt többek közt olyanokra 

gondolnánk, mint mozgásos feladatok („Egyensúlyozz adott ideig!”), vagy activity-

szerűek („Mutogasd el, rajzold le az adott feladatban lévő szót!”). 

A következőkben szeretnénk a tapasztalataink alapján továbbfejleszteni a játékot, 

hogy tanulásban akadályozott tanulók nagyobb csoportjában is kipróbálhassuk. További 

osztályfokokon való kipróbálásával, és a kérdéskörök finomításával reméljük, hogy az 

általános iskola minden évfolyamán megvalósíthatóvá tudjuk tenni. Mivel a játék eszközei 

összességében könnyen elkészíthetők, ezért a megfelelő módosításokkal több 

intézménybe is el lehetne juttatni. Összességében hasznos fejlesztési eszköznek véljük, 

amely játékossága és interaktivitása miatt jó eséllyel felkelti és leköti a gyerekek figyelmét, 

ezáltal maradandóbb élménnyé teszi a tanulást.  

  

https://goo.gl/FRJq5w


 

 

 

Szeretnénk köszönetet mondani a XI. kerületi Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola 

tanulóinak, Boginak, Teklának, Zsoltinak, Dávidnak és Szénási Katalin gyógypedagó-

gusnak, hogy gyakorlatban is megvalósíthattuk a játékot.  
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