A KÉTTANÍTÓS MODELLBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK
A szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola alsó tagozatán tanítok. A történet – amelyet gondolatébresztés és szemléletformálás céljából
osztok meg a kollégákkal – 2009 őszére nyúlik vissza. Munkácsiné
Gyurosovics Gabriellával ekkor kezdtünk első osztályt. Mindig nagy
lelkesedéssel, tele ötlettel vágtunk neki az új tanévnek. Hitvallásunk,
hogy tanítványaink játszva, szinte észrevétlenül, rengeteg hasznos
dolgot tanuljanak meg, miközben jól érzik magukat az iskolában. Ha
megkedvelik a tanulást, akkor kinyílnak, és fejlődik a személyiségük.
Tanévkezdéskor a tanító minden gyermeket egyformának
lát. Kislányokat és kisfiúkat, akik az óvodából érkezve az
iskoláslét valamennyi kellékét boldogan viselik. Az éppen
aktuális rajzfilmfigurákkal díszített táskák, tornazsákok
és tolltartók erősítik az önbizalmat.
Nálunk az első napok, hetek játékosan telnek. Ekkor
lehet begyűjteni azokat az információkat, melyek mentén
a további stratégiák kialakíthatóak. A pedagógus legfőbb
feladata ekkor a tanulók megismerése, érdeklődésük feltérképezésén túl a kisiskolás értelmi, érzelmi, akarati ráhangolása. Azoknak a területeknek a felismerése, melyekben a gyermek erős, érdeklődő, esetleg tehetséges vagy
éppen megsegítést, támaszt igényel. A folyamat szerves
része a visszajelzés, valamint a tanulást támogató értékelés.
Ezeket a vizsgálódásokat közös játék, torna közben végeztük, nem kívántak elkülönítést. Azonban sok gyermek
személyes kontaktusban motiváltabb, ezért kulcsszavak a
„többször” és a „különböző helyzetekben”.
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A mondókázások, zenei ritmusjátékok során és az íráselőkészítő gyakorlatok végeztetésekor már jelentkeznek
azok a tünetek – pl. fejletlen ritmusérzék, ügyetlen finommozgás, görcsös ceruzafogás, kusza rajzok, összerendezetlen mozgás, testséma- és térorientációs zavar –, melyek
miatt érdemes a kisgyermeket alaposabban megfigyelni.
Eseményképekről történő szógyűjtés, mondatalkotás alkalmával a szótalálási nehézség, a szegényes szókincs, az
egyszerű mondatok használata, a beszédhang-megkülönböztetési nehézség, a gyenge szövegemlékezet is figyelmeztető lehet.
Vigyáznunk kell arra, hogy a kisiskolás ne kudarcként
élje meg, ha kezdetben nem úgy sikerülnek a dolgai, mint
a társainak. Egy pedagógus sem szeretné, ha a sikertelenség eredménye szorongás lenne, vagy kompenzációként
a bohóckodás és a rendbontás ütné fel a fejét a gyerekek
körében.
Három kisgyerek már az óvodából sajátos nevelési
igénnyel érkezett hozzánk (beszédfogyatékos, enyhén
autista, beilleszkedési nehézséggel küzdő). Az első osztály
végén ötre, a második osztályban hétre nőtt a BTMN-es
és SNI-s tanulóink száma. Harmadik osztályban két tanuló érkezett más városból az osztályunkba, ők is tanulási nehézséggel küzdenek. 25 fős osztálylétszám, hátrányos
helyzetű gyerekek, tanulási zavar… Ők az első pillanattól
kezdve egy egész embert kívántak.
De akkor mi lesz a többiekkel? A szorgalmasakkal, az
együttműködőkkel, a nagyon érdeklődőkkel, a tehetségesekkel, a támogató családból érkezettekkel?
Gyakran „ragadtunk bent” egymás tanóráján. Amíg az
egyikünk a dührohammal küzdő kisfiút nyugtatta, vagy
a testnevelést követően az öltözésben lemaradót segítette,
addig a másikunk öntötte a tudást a fejekbe.
Észrevétlenül és mindenféle előzetes tanulmányozás
nélkül kezdtük alkalmazni a kéttanítós modellt, mely hatékonynak bizonyult a tanórai megsegítésben és a tehetséggondozásban egyaránt.
Szinte minden kisgyermeknél tapasztalható, hogy valamikor valamilyen területen tartósan vagy csak átmenetileg tanulási nehézségei támadnak. Ez a tanulási folyamat
természetes velejárója.
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▶ Ha olyan témához érkezünk, amelynél szükség van
a segítségre, vagy sejtjük, hogy a társunk által tanított
tantárgy jól beilleszthető az órába, akkor átgondoljuk és
megbeszéljük a lehetőségeket.
▶ Gyakorló- és összefoglaló órák, projektek alkalmával
jó szívvel ajánljuk a kipróbálását.
▶ A konkrét óra vázlata mindig egy ötletbörze után
körvonalazódik.
▶ Törekszünk a változatos feladatadásra, a nem szokványos élethelyzetek megteremtésére.
▶ Mozaikszerű órafelépítéssel kerüljük a monotonitást.
▶ Az ismeretelsajátítást egyidejűleg többcsatornás (auditív, vizuális) információközvetítéssel segítjük.
▶ Az is megegyezés tárgya, hogy ki készíti el a kivetítendő anyagot, sablont, hanganyagot, applikációt.

Frontális óravezetéssel jobban lehet a tanórai fegyelmet
tartani, de az azonos tempóba sokan beleizzadnak.
A differenciálás klasszikus esete, amikor az osztályt két
részre osztjuk a haladás minősége vagy tempója alapján.
Ilyenkor vagy az egyik, vagy a másik csoporttal dolgozik
a tanító. Egy csapat mindig „magára marad”. Pedig nekik
is adódhatnak kérdéseik. Ebben az esetben vagy jól nevelt
gyerekhez illő módon várnak (parkolnak), amíg a tanító
figyelme ismét feléjük fordul, vagy bekiabálással zavarnak
meg másokat. S bármennyire is elvárás a pedagógustól a
figyelemmegosztás, bizony százfelé nem szakadhatunk.
Mindez elkerülhető, ha két tanító egyszerre tartózkodik
az órán, és egymással párhuzamosan tanít.
Két tanítónak, ha ilyen szoros kötelékben dolgozik együtt,
nagyon közös hullámhosszon kell működnie. Szerencsére
mi elmondhatjuk magunkról, hogy hasonlóan gondolkodunk tanítványainkkal kapcsolatban:
▶ Szívesen kipróbálunk új módszereket.
▶ Szeretjük projektben tervezni a tanulási-tanítási folyamatokat.
▶ Nevelési elveink azonosak.
▶ Nem szégyellünk tanulni egymástól.
▶ Amiben pedig különbözünk, azzal jól kiegészítjük a
másikat.
A modell – amellett, hogy a gyerekek nagyon megszerették a tanításnak ezt a módját – mindkettőnk számára
sikerélmény forrása:
▶ Változó intenzitással alkalmazzuk.

Mivel a tanulás fáradságos munka, ezért a szabadidő hasznos eltöltéséhez igyekszünk olyan alternatívákat kínálni,
amelyek a felnőtt életben is továbbvihetők, és rekreációt
biztosítanak. Játékdélutánok, múzeumi órák szervezésekor is előnyös, ha az osztályt tanító mindkét pedagógus
jelen van.
A modell alkalmazása időbeni áldozatot kíván attól a tanítótól, akinek éppen órarend szerint nincs órája, hiszen
szabadidejében segíti társát. Hozadéka azonban mindenért kárpótol.
Talán a kéttanítós modellnek is köszönhető, hogy a
mára kiskamasszá érett tanítványaink lelkesen kipróbálják magukat tanulmányi versenyeken, és a kudarcélmény
messze elkerüli az osztályunkat.
Mi ráleltünk a tanulás hatékonyságát segítő módszerre,
melyet az inkluzív iskolákban mindenképpen célszerű kipróbálni. Egy órát megér. A többi úgyis jön magától.
Tartalmas és vidám együttmunkálkodást kívánunk
minden tanítópárnak!
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