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Cselekvő iskola a püspök nyomában
A feladatok megoldásait 70 csapat, 210 diák küldte be

PÉTER BEÁTA

K ilenc hónapos programmal 
készülnek Csíkszentdomo-
koson, Márton Áron szülő-

falujában a nagy püspök születé-
sének 125. évfordulójára. A Márton 
Áron nagykilenced eseménysorozat 
2020 decemberében kezdődött és 
2020 augusztusáig tart, ennek volt 
része a Cselekvő iskola játék is.

Imaalkalmak kiemelt témákkal

„A nagykilenced imádságsorozat 
Kovács Gergely érsek úr posztulátor-
sága idején született, ő koordinált 
egy világiakból és egyháziakból 
álló csoportot, melynek tagjai ösz-
szeállították az Imádkozzunk Áron 
püspökkel című imakönyvet, 
amelyben már benne van a nagyki-
lenced: könyörgések és imádságok 
kilenc alkalomra. Minden imaalka-
lomnak van egy kiemelt témája. A 
harmadik alkalom a gyermekekért 
és a pedagógusokért való könyörgés 
köré épül. Márton Áron püspöksé-
ge előtt komolyan foglalkozott a 
pedagógiával, neveléssel, hitok-
tatóként, papként bejárt katolikus 
intézményekbe, iskolákba tanítani, 
például Gyergyószentmiklóson, Ma-
rosvásárhelyen és Nagyszebenben 
is. Különösen jó pedagógiai vénája, 
tehetsége volt, értett a gyermekek 
nyelvén. Nem véletlen, hogy úgy 
került Kolozsvárra lelki vezetőnek, 
hogy a fi atalok hívták. Nagyon fon-
tosnak tartotta, hogy a tanárképzés-
ben érvényesüljenek azok a keresz-
tény elvek, amelyeket szükségesnek 
gondolt. Hogy egy tanár ne csak 
tanítani próbáljon, hanem nevelni 
is, mert ez az elsődleges feladata” – 
osztotta meg velünk Lázár Csilla, a 
Márton Áron Múzeum vezetője.

A püspök és a felnőttképzés

Márton Áron Kolozsváron felnőtt-
képzéssel, népneveléssel foglalkozó 
cikkeket is szerkesztett az Erdélyi 
Iskola folyóiratnak, és ebből is kitű-
nik, hogy őt komolyan érdekelte a 
pedagógiai munka szakmai háttere. 
Gyakorlatias útmutatókat állítottak 
össze a tanároknak, és ő maga is írt 
néhány elméleti, programadói írást 
arra vonatkozóan, hogy a katolikus, 
keresztény szellemű pedagógiának 
mi lenne a feladata – tette hozzá. 
„Ezek közül az elvek közül az egyik 
számunkra szimpatikus és igencsak 
aktuális ez a cselekvő iskola. Össze-
függ azzal, hogy a tanár ne csak ok-

tasson, hanem neveljen. Vegye fi gye-
lembe, hogy a gyermeknek nemcsak 
a kognitív képességeit kell fejleszte-
ni, hanem a szociális készségeit is, 
és az érzelmi intelligenciáját” – ma-
gyarázta Lázár Csilla. Hangsúlyoz-
ta, Márton Áron írja, hogy szemben 
a régi módszerrel, amely „előadás 
vagy kijelölés alapján egyszerűen 
visszakérődztette a gyermekekkel 
a megtanulásra szánt anyagot, a 
cselekvő iskola minden képességet 
igyekszik foglalkoztatni, az anyagot 

nem előadja, hanem a gyermekkel 
dolgoztatja fel” – idézte a püspököt.

A nagy játék

Sok nevetés, tanulás, beszélgetés, 
idősebb rokonokkal való találkozás, 
szülői, tanári és baráti támogatás 
jellemezte a szűk egy hónapot, amíg 
a kitartó csapatok elkészítették a 
négy kreatív feladatot – számoltak 
be a tanárok a játék meghirdetőinek. 
Egy csapat három tanulóból és egy 
pedagógusból állt, a benevezőknek 
pedig négy kreatív feladatot kellett 
teljesíteniük. Kutatás, szöveg- és 
képértelmezés, digitális és manu-
ális „kézimunka”, szövegalkotás, 
videókészítés és főzés is szerepelt a 
részfeladatok között. Ahhoz, hogy 
a négy kreatív feladathoz eljussa-
nak a csapatok, előbb meg kellett 
oldaniuk négy, Márton Áron püspök 

életrajzával kapcsolatos rejtvényt. 
Az első rejtvény helyes megoldá-
sakor kapták meg az első kreatív 
feladat linkjét, az első (videóban és 
szövegben is ismertetett) kreatív fel-
adat végén pedig a második rejtvény 
linkjét, és így linkről linkre haladva 
juthattak hozzá a feladatokhoz. A 
kreatív feladatok megoldásait egy-
egy digitális parafatáblán kellett 
megjeleníteniük, tehát ennek a di-
gitális eszköznek a használatát is el 
kellett sajátítaniuk.

„Figyeltünk arra, hogy ne egy 
ismeret-ellenőrzős játék legyen. 
Rejtvényeket kellett megfejteniük, 
ezek Márton Áron életével voltak 
kapcsolatosak. Keresztrejtvénysze-
rűen kellett visszakeresniük kulcs-
fogalmakat Márton Áron életrajzá-
ból, de ezt nem pontoztuk. Viszont 
a helyes megoldás esetén kapták 
meg azt a hivatkozást, amely által 
meg tudták nézni, hogy mi a tulaj-
donképpeni megoldandó feladat. 
Négy olyan feladat volt, amelyhez 
kellett kézügyesség is, amelyhez 
kellett kutatás is, forrásfeldolgozás, 
forrás azonosítás és persze kreati-
vitás. Mert végül ott jöttek ki a kü-
lönbségek a pontozásban” – avatott 
be a múzeum vezetője. Újszerű ele-

me volt a játéknak, hogy a vezetőta-
nároknak külön rájuk vonatkozó, a 
játék folyamatát értékelő feladatot 
kellett megoldaniuk, az erre kapott 
pontszám pedig beleszámított a 
csapat teljesítményébe.

Mit ehettek az emberek?

Az első feladat Márton Áron püspök-
ké szentelési menüjéből kiindulva 
az volt, hogy a gyerekek próbálják 
visszakövetkeztetni, hogy az ő csa-
ládjukban 1939-ben mit ehettek az 
emberek hétköznap, illetve vasár-
nap. És készítsenek egy projektet az 
ő közösségük étkezési szokásairól, de 
úgy, hogy ebbe fűzzenek bele egy fő-
zési tapasztalatot, és mindezt doku-
mentálják. „Volt olyan csapat, amely 
annyira beleélte magát, hogy tizenöt 

menüt főzött le, és többször jelezték 
a pedagógusok, hogy ez mekkora 
öröm volt a gyerekeknek. De azt is, 
hogy ez 30–40 évvel ezelőtt nevet-
séges iskolai feladat lett volna, mert 
otthon mindenki főzött, de most már 
otthon a szülők is egyre kevesebbet 
főznek, úgyhogy a gyerekeknek ez 
nagy dolog volt.” A második feladat-
ként egy csapatcímert kellett elkészí-
teni, a püspöki címerből kiindulva. A 
harmadik feladat kihívásaként egy 
makettet készítettek a gyerekek ké-
zi technikával Márton Áron püspök 
életének valamelyik helyszínéről. 
Ugyanakkor fogalmazniuk kellett 
hozzá egy szöveget, hogy mit monda-
na a püspök, ha neki ajándékoznák 
ezt a makettet. Mindezt egy kisfi lm-
ben is kérték összegezni, dokumen-
tálni a játék meghirdetői, hogy mi-
ként készültek ezek az alkotások, 
hogyan találták meg az adott hely-

színt, miért ezt tartották fontosnak 
megmutatni. Utolsó feladatként pe-
dig Márton Áron szövegeiben olyan 
gondolatokat kellett keresniük a játék 
résztvevőinek, amelyek őket valami-
ért megszólították, és ezekhez a szö-
vegekhez képet társítaniuk úgy, hogy 
akár Instagram-bejegyzésként is meg 
lehessen tekinteni. „A többség komo-
lyan megkereste, a jelenlegi helyzetre 
vonatkoztatta, a jelenlegi világjár-
vánnyal kapcsolatos áthallást érzett 
ki egy-egy beszédből, vagy egy olyan 
mondatot, ami őt ebben a helyzetben 
vigasztalja. Olyan is volt, aki könyv-
jelzőt készített nehéz technikával. A 
végeredményen látszott, hogy nagy 
élvezettel készítették. Minden feladat 
Márton Áron életéhez kapcsolódó 
eseményből, információból bontako-
zott ki, de egyik sem magára a püs-
pökre, hanem inkább a gyerekekre 
vonatkozott.”

Motiváció és lelkesedés

A játékra 88 csapat regisztrált Há-
romszéktől Nagyváradig, és ma-
gyarországi csapatok is beneveztek. 
Lázár Csilla úgy véli, sikerült mo-
tiválni a gyerekeket, akik látható 
lelkesedéssel vitték végig a felada-
tokat. „Ha nem sikerült volna feléb-
reszteni bennük a belső motivációt, 
örömet, szeretetet a munka iránt, 
akkor ezt csak azzal, hogy eljönnek 
Domokosra táborba, nem lehetett 
volna elérni. Azt tartom nagyon 
jónak, hogy a gyermekek ezt 
nagy örömmel csinálták.” 
A legmagasabb pontszámot 
elért 12 csapat ugyanis au-
gusztus végén Csíkszentdo-
mokoson táborozhat. 

Kovács Gergely gyula-
fehérvári érsektől két kü-
lönleges ajándékot is kaptak 
a Cselekvő iskola játék kitartó és 
kreatív csapatai. Az egyik az Ima-
csokrok Márton Áron Püspöknek 
a Gyulafehérvári Főegyházmegyei 
Levéltár gyűjteményében című al-
bum, amelyet az érsek személyes 
ajándékaként fog megkapni min-
den csapat. A másik pedig az on-
line eredményhirdetésen közzétett 
videóüzenet, amelyet a püspöki 
palotából, Márton Áron egykori 
lakosztályából küldött az érsek. 
„Egy alkalommal azt mondta Áron 
püspök úr: a tehetség egymagá-
ban nem elég. Hogy a feladatokra 
alkalmas legyen, párosulnia kell 
jellemmel, munkakészséggel, a 
hivatás szeretetével és eleven kö-
zösségtudattal. A ti munkáitok, 
alkotásaitok azt mutatják, hogy 
tehetségesek vagytok. És hiszem, 
hogy megvan bennetek a munka-
készség, a jellem, a hivatás szere-
tete és a közösségi tudat is, hiszen 
csapatban dolgoztatok” – hangsú-
lyozta Kovács Gergely. 

A csapatok munkái megtekint-
hetők a Márton Áron Múzeum Face-
book-oldalán.

Az El Camino csapata 
az elkészített makettel 
(Juhász Emma, Juhász Hanna, 
Onodi Petra)

▴  FORRÁS: MÁRTON ÁRON MÚZEUM

• A gyermekeket örömteli alkotásra, tanulásra bírni – ez volt a csíkszentdomokosi 
Márton Áron Múzeum által meghirdetett Cselekvő iskola elnevezésű játék elsődle-
ges célja. A négy kreatív feladatból álló játékot a múzeum önkéntesei Márton Áron 
ma is vállalható pedagógiai eszményéhez igazodva állították össze, a feladatok 
megoldásait pedig 70 csapat, 210 diák küldte be.




