
BERECZKI ANNA – LÁZÁRNÉ OBBÁGY KATALIN 

K o r t á r s  g y e r m e k i r o d a l m i
p r o j e k t  

az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Karán

A projektoktatás a nyílt oktatás klasszikus változata, amelyben az ok-
tatás tartalmának, menetének, szervezési és módszerbeli megoldásai-
nak, az alkalmazott eszközöknek, az elvárt eredményeknek, valamint
ezek értékelési módjainak a meghatározásában – érdekeltségbõl, saját
nevelõdésébõl való illetékességbõl adódóan – a tanulónak is döntõ sza-
va van. (M. Nádasi Mária, 2003)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzõ Karának
Könyvtára az idén elõször csatlakozott a Neveléstudományi Tanszék ál-
tal koordinált pedagógiai projektmunkához. A kötetlenebb oktatási forma
szabadabb keretei között irodalomtanárok, könyvtárosok és pedagógusje-
löltek összefogása révén példaértékû könyvtári program indult a kortárs
magyar gyermekirodalmi mûvek olvasásáért és megismertetéséért. A re-
formpedagógiai alapokon nyugvó tanítási-tanulási folyamat meghatáro-
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zásánál a legfontosabb szempont a tartalmi komplexitás, a belsõ motivá-
cióra való építés valamint a résztvevõk közötti kölcsönös partneri viszony
volt. A téma többirányú megközelítésével, az interdiszciplináris vonatko-
zások preferálásával a hallgatók befogadásközpontú élmények részeseivé
váltak: megismerkedtek a kortárs magyar gyermekirodalmi kánon jelen-
tõs mûveivel, a magyar gyermekkultúra képviselõinek nézeteivel.

Az egyéni kutatási témák meghatározását, a konkrét vállalásokat hosz-
szas ráhangolódás – a mûvek, az alkotói pályák és a könyves folyamato-
kat meghatározó szereplõk megismerése elõzte meg. A sokoldalú infor-
mációszerzés érdekében a hallgatók – hátrahagyva a tantermi szeminári-
umok klasszikus kereteit – ellátogattak a Petõfi Irodalmi Múzeumban
megrendezett Kortárs Gyermekirodalmi Napokra, ahol az Aranyvackor
pályázat nyertes mûveinek megtekintésén túl a Magyar Gyerekkönyvki-
adók Egyesülése által rendezett szakmai konferencián is részt vehettek. A
gyereknapi mûsor részeként a diákok a Pagony Kiadó Friss tinta, Autós
mesék köteteibõl, valamint a Csodaceruza Kiadónál megjelent Aranysityak
címû antológiából mondtak modern verseket, meséket – így megvalósul-
hatott a találkozás a kortárs szerzõk mûvei, az irodalom közvetítõi és be-
fogadói között. A program három napja alatt a pedagógusjelöltek szám-
talan kiemelkedõ mûvésszel – többek között Lackfi Jánossal, Berg Judit-
tal, Paulovkin Boglárkával – készítettek interjút. Az anyaggyûjtésnek e
rendhagyó formája olyan kreatív folyamatokat indított el az egyéni és a
csoportmunkában, amelyek során kirajzolódtak a munkamenet konkrét
lépései. A tanító- és óvodapedagógus hallgatók kiválasztották a számukra
legkedvesebb írókat, költõket, illusztrátorokat, majd következett: az olva-
sás, információszerzés, vélemények ütköztetése, megbeszélések, interjúk
készítése. A projektesek legfontosabb feladatként azt kapták, hogy olvas-
mányélményeiket és a személyes találkozások tapasztalatait megosztva
multiplikátori szerepkörben terjesszék a kortárs mûvek olvasásának mo-
tivációs lehetõségeit.

A csapat tagjai több területen munkálkodtak: voltak, akik személyes ta-
lálkozókon kérdezték a szerzõket, néhányan kérdõíves felmérést végeztek
gyakorló tanítók és óvónõk kortárs gyermekirodalmi tájékozottságáról,
egy másik csoport pedig Reich Károly életmûve után kutatva eljutott a vi-
lághírû illusztrátor özvegyéhez. Az izgalmas kutatással és irodalmi bú-
várkodással párhuzamosan folyó eszmecseréken megszületett a kortárs
gyermekirodalmi honlap és a facebookos megjelenés ötlete. A összejöve-
teleken a sziporkázó gondolatok közepette gyermekeknek szánt játékok is
készültek – pl. kortárs írókhoz kötõdõ dominó, memória, puzzle – meg-
annyi hasznos oktatási segédanyag a jelöltek kelléktárából.

A kortárs mûvek iránti érdeklõdés elmélyítésének szerves részét képez-
te, s az innovációs munkának is újabb lendületet adott az emlékezetes
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író-olvasó találkozó, amelyen Lackfi János felvázolta az olvasóvá nevelés
komplex folyamatát és a közvetítés hatékony eszköztárát. A költõi elõadá-
son és felolvasóesten a hallgatók inspirációt kaptak olyan óvodai irodalmi
foglalkozások tartására, ahol a mai meséké és a vizuális feladatokkal tar-
kított irodalmi perceké volt a fõszerep. Az így született gyermekrajzok az
olvasótermek falait díszítik, a könyvtári folyosón pedig rögtönzött
poszterkiállítás hirdeti a kutatott területrõl szerzett személyes élmények
lenyomatait.

A féléves folyamatos munka jelentõs mérföldkövének számított az ered-
mények prezentálása, amelyre a kreatív reklámötletek – szórólapok és
plakátok kihelyezése, várépítés, jelmezes felvonulás – nyomán a kar
összes tagozatáról érkeztek érdeklõdõk. A jeles eseményt Vajda Albertné
könyvtárigazgató nyitotta meg, majd Czetõ Roland szinkronszínész tol-
mácsolásában elhangzott Varga Máté Ludovik címû Aranyvackor-díjas
meséje. A felolvasás után következtek az élménybeszámolók és a kiterjedt
felfedezõmunka legérdekesebb részeinek ismertetései.

A bemutató központi eseménye az új internetes honlap felavatása volt: a
diákok által preferált internetes kommunikációs lehetõség gyors informá-
ciócserét biztosít az irodalomközvetítésben érintett szakemberek és peda-
gógusjelöltek között. Az írókról, illusztrátorokról készült anyagok (élet-
rajzok, riportok, könyvismertetések, könyvajánlók, fényképek) megtalál-
hatók a Galántai Tamás által megalkotott www.konyvtarprojekt.fw.hu-n. 

A program különlegessége volt a Csodaceruza és a Fordulópont folyó-
iratok bemutatkozása. Szávai Ilona és Sándor Csilla elõadásaiból a hall-
gatók elsõkézbõl értesülhettek a Magyar Gyermekkönyv Intézet tervérõl,
amelynek létrejötte találkozási pontként szolgálhatna az irodalmi körök
és a pedagógus szakma képviselõi számára. Ügyüket immár több ezer pe-
dagógusjelölt is támogatja.

A projektpedagógiai módszer keretei között folyó mûhelymunka során
a diákok ösztönzést kaptak arra, hogy új utakat keressenek gyermekiro-
dalmi tájékozottságuk fejlesztésére. Az ismeretközvetítésen túl az irodal-
mi projekt pozitív élmények forrásává vált a folyamat összes résztvevõje
számára, errõl tanúskodnak az írásos beszámolók is. A diákokban elindí-
tott fejlõdési folyamatra és a könyvtárra – mint hangsúlyos informális ta-
nulási és közösségi térre – utalnak az önértékelések és a csoportos értéke-
lés összesítései.

A projektvezetõk által megfogalmazott tanulság pedig így szól: az él-
mény alapú irodalomértés és az olvasásszeretet kulcsa a diákok belsõ mo-
tiváltságának felélesztése és a kreativitásra építõ közös tanári és könyvtá-
rosi indirekt irányító munka, amely megsokszorozza az irodalomértõ pe-
dagógusjelöltek számát.
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