
hogy a saját egészségem rovására me-
het, ha nem fogadom el a helyzetet és 
nem próbálom még több megértéssel 
megközelíteni a körülményeket. Saj-
nos sokszor érzem még mindig úgy, 
hogy szélmalomharcot vívok. Nap 
mint nap elő kell keresnem bennük, 
valamint a közös munkában a pozití-
vumokat. Látok próbálkozást a ked-
ves szóra, a varázsszavak használatá-
ra, mint például a köszönöm vagy a 
kérem, amelyeket következetesen el 
is várok egymással és velem szemben 
is. Örömmel tölt el, ha a rutinfelada-
tokban lelkesen és gördülékenyen (és 
békésen!) vesznek részt, hiszen itt ez 
is sikerélménynek számít, például a 
reggelizést megelőző kézmosáshoz 

ma már sorban állnak, vagy az evés 
előtti imádság levezetése is jól megy 
a kijelölt tanuló által” – mondja a pe-
dagógus.

Másik alapprobléma, amelybe 
napi szinten belebotlik, hogy a diá-
kok nem látogatják rendszeresen az 
iskolát, és emiatt a tananyaggal sem 
tud haladni. Sokkal hosszabb időt 
kell például a betűtanításra szánnia, 
mert ha kimarad egy-két betű ismere-
te, akkor elakadnak, és nem tudnak 
egy csapatként haladni tovább. Míg 
más gyerek megkapja otthon a szü-
lői segítséget, ha lemarad a társaitól, 
addig itt nem segítenek a szülők a 
tananyag pótlásában, hiszen legtöbb 
esetben maguk a szülők is írástudat-
lanok – mutat rá a pedagógus, aki na-
gyon értékeli, ha látja a gyerekekben 
az érdeklődést és a kíváncsiságot, 
mert tudja, hogy számukra mekkora 
erőfeszítést jelent mindez.

Mesékbe írt érzelmek

„Egyik nap odajött hozzám egy kis-
lány az osztályból, és azt kérdezte, 
hogy örülnék-e, ha ő a lányom len-
ne. Azt mondtam neki, hogy igen, 
és valóban így éreztem, mert tudom, 
hogy ők elsősorban gyerekek, és csak 
azután következik a többi címke” 
– meséli Bodoki Lili, aki a kezdeti 
nehézségek időszakában is emléke-
zett arra, hogy a gyerek a palotában 
és a putriban is gyerek, és a mese a 
kapocs közöttük. Az első hetekben a 
mese jelentette a túlélést a tanító szá-
mára, és nemcsak a gyerekekkel való 
munkájában, hanem saját élményei-
nek feldolgozásában is a meseterápia 
segített. A pedagógus délutánonként 
mesékbe foglalta az iskolában megélt 
érzéseit, így könnyebb volt feldolgoz-
ni – mondja. „Besében minden más, 
ott minden túl... igazi. Valóságos az 
éhező gyermek, összetéveszthetetlen 
a lelki sivárság, a szelídségmentes-
ség, és ritkán felismerhető a jóság 
és jóindulat. De várni, várni, várni 
kell rá, és örülhet a szem, ha kinyílt 
a szív!” – olvashatjuk az egyik általa 
írt mesében.

Játszva tanulj, tanulva játssz!

A Mentsétek meg a gyermekeket! 
alapítvány a hátrányos helyzetű, 
illetve a különböző nehézségekkel 
küzdő gyerekeken segít. Délutá-

ni alternatív foglalkozást és meleg 
ebédet biztosítanak azoknak, akik 
a besei iskolában maradnak tanítás 
után. Német Dalma Gyöngyi, az ala-
pítvány egyik munkatársa mesélt az 
itt kifejtett munkájukról. „Célunk a 
hátrányos helyzetű gyermekek – és 
nem csak – integrálása, támogatása, 
a korai iskolai tanulmányok abba-
hagyásának megelőzése, valamint 
az, hogy a gyerekek szívesen jöjje-
nek iskolába. Ketten dolgozunk a 
gyerekekkel, kollégámmal, Herbeth 
Norbert Szilárddal mindig érzelmi-
leg közelítettük meg a helyzetet, 
igyekeztünk megismerni a gyerekek 
lelkivilágát, gondolkodásmódját és 
adottságaikat, képességeiket, ezekre 
alapoztunk. Mottónk és egyben mód-
szerünk a játszva tanulás, tanulva 
játszás, illetve az élménypedagógiai 
módszerek és személyiségfejlesztő 
játékok, így a gyerekek jól érzik ma-
gukat az iskolában, és sokszor észre 
sem veszik, hogy közben tanulnak. 
Természetesen az alapítvány által 
fi zetett meleg ebédet is kapnak, ezt 
követi a tanulás” – mondta el a szer-
vezet munkatársa.

Arra voltunk kíváncsiak, mit java-
sol, hogyan lehet „jól fegyelmezni”, 
ha egyáltalán összetehetjük a két fo-
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BESEI ALMÁK: AZ ALMA NEM ESIK MESSZE 
A BOSZORKÁNY FEJÉTŐL

Hol a szavak özöne kék, barna és fekete színekbe öltözik, hol a varázssza-
vak nyoma sem hallatszik, ott laknak a Megmondom a tutit mindig gyerekek. 
A Megkapod, ha hazajössz szülők gyerekei délelőtt a Szeretném, hogy tudd 
erődbe járnak erőt fi togtatni. Ilyenkor különbnél különb szívmegállást-elő-
segítő mutatványaikkal bűvölik el az őket okítani akaró boszorkány-tanítói-
kat. Lógatják lábaikat a több méter magas erőd tetejéről, egyensúlyoznak a 
szakadék szélén, rejtett fegyvereikkel törnek egymás testi épségére. Ha az 
okításra való próbálkozások csődöt mondanának, előfordul, hogy jutalmul 
akár egy pirospozsgás, zamatától édeskés-savanyú tarkólövéssel hatást gya-
korolnak a nebulók okító szándékú boszorkányaikra, reménykedve abban, 
hogy céllövő tehetségüket viszonzásként mosollyal és kedves szóval jutal-
mazzák majd. Ilyenkor viszont a boszorkányok seprűikre pattannak, és gon-
dolkodás nélkül vidéket váltanak. Ha szerencséjük van, elég messzire repíti 
őket a járgányuk. (Bodoki Lili)

galmat. „Egyetemi éveim alatt tanul-
tam, hogy az oktatás-nevelés folya-
matában a legfontosabb eszközünk a 
saját személyiségünk. Ugyanakkor el 
kell teljen egy bizonyos idő, míg a kü-
lönleges bánásmódot igénylő gyer-
mekek megszokják a »rendszert«, 
alkalmazkodnak a helyzethez. To-
vábbá minden gyereknél más-más 
módszer válik be, nagyon fontos, 
hogy ismerjük a gyereket és meg-
értsük, mikor miért nyilvánul meg 
úgy, ahogy, mi rejlik a lelkében, gon-
dolataiban, illetve mit akar üzenni 
nekem ezzel a megnyilvánulásával. 
Nálunk beváltak az élménypedagó-
giai módszerek, a személyiségfejlesz-
tő játékok, a kooperatív módszer, és 
nem utolsósorban saját hozzáállá-
sunk, személyiségünk nagyon sokat 
segített a gyerekekkel való harmoni-
kus kapcsolat kialakításában” – ma-
gyarázta.

HAJNAL CSILLA

A gyerek a palotában és a putriban is 
gyerek, és a mese a kapocs közöttük
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Van olyan család, ahol a gyerek 
főétkezését az iskolai tej és kifl i 
jelenti
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