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A cél az, hogy ne csökkentse a diák dolgozatírásra rendelkezésre álló idejét az a stressz,
amit éppen az okoz, hogy időre kell megírnia a válaszokat.
Hogyan csökkenthető az a stressz, ami dolgozat írása közben azért éri a diákot, mert annyi
feladatot kell teljesítenie, amennyire nem áll rendelkezésére elegendő idő? Általános
iskolától egészen egyetemig borzolja a diákok idegeit a feladatok megoldására
rendelkezésre álló idő. Ejtsünk pár szót az oktatási rendszer könyörtelenségéről, ami
diáknak és pedagógusnak sem boldogság, majd nézzük meg, mit tehet a szülő, hogy
csökkentse a gyerekre nehezedő nyomást.
Ma már a „személyiségi jogok védelme” miatt ilyet nem látsz, de ha korábban bementél
néhány egyetemre akkor furcsa dolgokkal találkozhattál. Ha ránéztél a faliújságra, akkor
láthattál kifüggesztett dolgozat vagy vizsga eredmények között ilyesmit: 18 diákból 8
egyes, 6 kettes és 4 darab hármas. Kinek dicsőség ez? Ilyen alacsony lenne a diákok
értelmi lépessége? Nyilván nem. Ennyire lusták lennének? Talán nem.
Kezdjük azzal, hogyan érinti az általános iskolás gyereket az erőltetett megmérettetés.
Régóta folyik a vita arról, hogy helyes-e egyáltalán osztályozni. Akármelyik álláspontot
képviseli valaki, attól még tény, hogy jelenleg az oktatás sok szintjén vannak osztályzatok.
A dolgozatokra kapott osztályzat pedig összefüggésben van azzal, hogy mennyre izgult a
diák, miközben írta.

Dolgozat és stopper
A gyerekek többségét komolyan hátráltatja a stressz. Csak igen kevés gyerek „működik”
fordítva, de vannak, akikre fordítva hat. Náluk a stressz akár növelni is tudja az
összpontosítást. Maradjunk most azoknál, akik többen vannak, akiknek leromlik a
teljesítménye, ha túl kevés időt hagynak nekik a dolgozat megírására.
Egy ilyen gyerek talán hibátlanul is megírná a dolgozatot, ha nem sürgetné őt az idő. A
porosz hagyományokon alapuló oktatási rendszer egy rideg szisztéma. Nem érdekli, hogy
a gyerek valójában képes valamire. Azt várja, hogy bebizonyítsa, hogy nyomás alatt is
„tud”. Lelkes pedagógusok sok helyen próbálták már humánusabbá alakítani a rendszert,
de többségében még mindig ott tartunk, hogy idő szorításában kell megoldani a
feladatokat.
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Ez sok gyereknél hoz létre önbizalomhiányt, kisebbrendűséget, önleértékelést,
maximalizmust. A „idő markával szorított dolgozatírás” hívei ilyesmivel érvelnek: „A
pilótának sincs ideje meggondolni a döntéseit, azonnal kell cselekednie!”
Ez az elgondolás ott sántít, hogy a pilótának több ezerszer módjában áll majd gyakorolnia,
mire végül egyedül kell végrehajtania a manővereket.

Erőltetett megmérettetés és minőség
Tíz, húsz vagy harminc évvel ezelőtt is volt időhatára a dolgozatoknak, mégis kevesebb
gyereknek okozott problémát. Ennek egyebek mellett az egyik oka az, hogy azóta kétháromszorosára duzzadt a tananyag az általános és a középiskolákban. A képlet tehát
sajnos ez: több anyag, nehezebb feladatok, ugyanannyi idő. Nem csak ennek köszönhető
a felvételi és más dolgozatok írása során tapasztalható erőltetett megmérettetés, de ez
egy fontos tényezője.

Valahogyan úgy tekint ez az oktatási rendszer a diákokra, mintha gépek lennének,
pedig ők elsősorban lelkek.
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Bántana az valakit, ha addig hagynánk egy diákot dolgozatot írni, amíg be nem fejezett
minden feladatot? Ha valamelyik feladathoz nem lenne elég tudása, azt úgyis otthagyná,
vagy el sem tudna indulni vele. Amihez viszont értene, azt ha lassabban is, de megoldaná.
Hová vezet az időhiány? Oda, hogy a diákok ma már nem ellenőrzik saját munkájukat a
dolgozatírás közben vagy a végén, mivel arra nem jut idő. Így előfordul, hogy hiába
tudnak egy anyagot, rosszabb eredményt érnek el, mint amit megérdemelnének.

Miben segíthet a szülő?
A szülő azon lehetőségeit, melyekkel segíthet gyermekének, négy csoportba sorolhatjuk.
1. Levehet terheket a gyerek válláról úgy, hogy csökkenti saját maga és a gyerek
elvárásait.
2. Tanácsokat adhat gyermekének, hogyan irányítsa figyelmét dolgozatírás közben.
3. Gyakorolhatja a gyerekkel az idő sürgetésének megszüntetését és még néhány más
dolgot.
4. A dolgozatírás előtti napon lazíttassa a gyereket legalább abból a tantárgyból.

A négy pont részletesen
1. Terhek csökkentése
Ha úgy érzed, hogy neked, mint szülőnek erősek az elvárásaid a gyerek felé, akkor
csökkentsd. Érthető, ha a szülő örülne gyermeke jó tanulmányi eredményének. Vannak
azonban gyerekek, akiknél az eredmények hajszolása a boldogságuk rovására megy.
Nagyon sok tanult ember fut be nagy karriert, de a karrier sem egyenlő a boldogsággal.
Még az anyagi boldogulás sem feltétlenül a lexikális tudástól függ. Sajnos a hazai oktatási
rendszer még mindig a lexikális tudást erőlteti. Ezért olyan nagy a tananyag.
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Ha körülnézel, akkor bizonyára sok olyan embert találsz, aki a józan eszével többre vitte,
mint más, aki bemagolt pár lexikont. Amúgy még azt sem állítom, hogy „sokra kéne
vinnünk”. Egy ember boldogsága inkább múlik azon, hogy hozzámérten jó célokat tűzzön
ki, és haladjon feléjük.
Érdemes úgy nevelni a gyereket, hogy szorgalmas legyen, mert az több esély számára az
élet minden területén. Ez hozzájárul a jobb tanulmányi eredményhez is. Értékes lehet
számára, ha igényessé tesszük őt saját magával szemben. Mindezeknek lehet értelme, de
csak akkor, ha nem vezetnek maximalizmushoz. Biztosítsd a gyereket arról, hogy
elsősorban nem a Te elvárásaidnak kell megfelelnie. Engedd meg neki, hogy többet
törődjön pár tantárggyal, amit szeret, míg néhány másikkal kevesebbet.
Az egészséges versenyszellem senkinek nem árt. Az irreális győzelmek hajszolása azonban
túl sok nehezen feldolgozható veszteséget okozhat. Az ezek közötti különbségről kellő
tájékoztatást nyújthatunk a gyereknek. Ha gyermeked a szélsőséges maximalizmus jeleit
mutatja, akkor töltsd le, vagy ha nincs fenn a gyerekneveles.hu oldalon, akkor kérdd el emailben, és használd a „Maximalista gyerek segítése” című anyagot.
Remélem nem vagyok ezzel a fejezettel félreérthető. Nem azt mondom, hogy ha igényes a
gyereked, akkor az igényességet csökkentsd. Az igényesség erény! A kíméletlen
maximalizmus azonban hátrány és boldogtalanság forrása. Egy dolgozat előtt
mindenképpen nyugtasd meg a gyereket. Amit eddig tanultál, abból „építkezel” a dolgozat
alatt, szóval semmi ok az izgalomra. „Én szeretlek ma is, és holnap is. Ehhez semmi köze a
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dolgozatnak.”

2. Dolgozatírás közben
Adj tanácsokat a gyereknek, hogyan gondolkodjon, „viselkedjen” dolgozatírás közben!
a) Amikor elkezded a dolgozatot, ne nézd végig előre a feladatokat, hogy megtudd, melyik
könnyű vagy vagy melyik nehezebb, mert ezzel időt veszítesz. Másrészt, mivel az elme
normálisan úgy működik, hogy a legnagyobb problémákra helyezi a legnagyobb figyelmet,
ezért ha előre átfutod a feladatokat, akkor könnyen a legnehezebben ragadhat a
figyemed, amibe annyira belebonyolódhatsz, hogy sok egyszerűbb, de összességében több
pontot jelentő könnyebb feladatra nem jut idő. Haladj tehát az első feladattól az utolsó
felé.
b) Olvasd el a feladatot és akkor kezdd megoldani, ha érted a benne szereplő
információkat és érted, hogy mi a feladat vagy mi a kérdés. A kérdés megértése igen
fontos. Ha az egész zavaros, és nem tisztul, akkor felesleges megoldáson gondolkodni,
mert vagy az adatok, információk vagy a kérdés nem világos. Ha érthető a kérdés, akkor
gondold meg, hogy találkoztál-e már hasonló feladattal, mert ez akár kapásból kijelölhet
számodra valamilyen megoldási irányt. Ha nem jut eszedbe semmi, hogy miként kezdj
bele a megoldásba, akkor hagyd ott ezt a feladatot, és menj a következőre. Az, hogy a
következő esetleg kissé nehezebb lehet, nem jelenti azt, hogy azt sem tudja megoldani az
ember. Fontos: Tekints a következő feladatra úgy, mint egy teljesen új feladatra! Ehhez
semmi köze annak, hogy az előbbi megoldásához esetleg nem volt egy jó ötleted.
c) Amikor egy feladattal végeztél, akkor nézz rá arra, amit írtál, hogy érzel-e benne valami
hibát. Ne keress benne mindenáron hibát, csak nézd meg a legfontosabb pontjait, hogy
véthettél-e benne hibát. Ha előírás – például matematikából –, hogy ellenőrizd az
eredményt, akkor azt mindenképpen még a következő feladatra lépés előtt tedd meg,
mert úgy lesz teljes a pontszámod.
d) Amikor végeztél egy feladattal, akkor le kell venned a figyelmed arról a feladatról. Ha
még ellenőrzés után is ez merül fel benned: „Vajon jól oldottam meg az előző feladatot?”,
akkor tudd, hogy éppen pazarlod az időt, és gondolj erre: „Csak az a feladat fontos,
amivel éppen most foglalkozom.”
e) Amikor azt érzed, hogy a figyelmed kezd afelé kalandozni, hogy vajon lesz-e elég időd
minden feladatra, akkor gondolj erre: „Attól még, hogy az időn gondolkozom vagy azon
aggódom, nem lesz több időm. Hasznosabb, ha konkrétan egy feladat megoldásával
foglalkozom.”
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f) Nem az a fontos, hogy minden feladatba belefogjunk egy kicsit. Jobb eredményt érünk
el, ha inkább kevesebb feladattal foglalkozunk, de alaposan, mintha mindegyikbe
belekapunk egy kicsit. Ha olyan sok a feladat, hogy nincs mindegyikre idő, akkor
nyugtasson meg téged az, hogy amelyekkel viszont foglalkozol, azokat a legjobb tudásod
szerint oldod meg, töltöd ki, vagy fogalmazod meg – attól függően, hogy milyen típusú
feladatról vagy tantárgyról van szó.
g) Ha sikerül minden feladatot megoldanod és még marad időd, akkor nézd át a
feladatokat, hogy nem hagytál-e ki egyet, majd egyesével kezd el újra ellenőrizni a
válaszaidat, megoldásaidat. Ilyenkor arra is juthat idő, hogy a szöveges válaszok
helyesírását kijavítsd.
h) Mondd meg a gyereknek, hogy dolgozatírás közben ne nézze se a terem, se a saját
óráját! „Legyél ura az időnek, ne az óra diktálja neked a tempót! Minden pillanat, amikor
felnézel az órára, kizökkent abból a gondolatmenetből, ami a feladat megoldásán végigvisz
téged. Az óra nézegetése nem hoz létre plusz időt, de csökkenti a rendelkezésünkre állót.
Ha mégis szeretnéd tudni, mennyi van még hátra, akkor az utolsó feladat után nézz fel az
órára, hogy lásd, mennyi időd van ellenőrzésekre, mert ha kevés, akkor csak azt a
feladatot ellenőrizd, aminek helyes megoldásában vagy válaszaiban, esetleg
helyesírásában a legkevésbé vagy biztos.

3. Gyakorlás
a) Ha „profi dolgozatírót” szeretnél faragni valakiből, akkor gyakoroltasd vele azt, hogy ő
még mindig koncentrál, pedig külső ingerek érik. A koncentrálásnak nem kell
erőfeszítésnek lennie. A jó koncentrálás egyszerűen az elme kényelmes fókuszálása
valamire, aminek következtében külső mozgások vagy zajok nem vagy csak alig érintik az
embert.
Ezt úgy csináld, hogy egyszerű feladatot adsz neki, például rajzoljon három darab
háromszöget, két kört és egy négyzetet, majd színezze ki őket különböző színűre. Jelezd
neki előre, hogy te közben lapozgatni fogsz mellette, jól érzékelhetően firkálni, satírozni,
nyújtózkodni, izegni-mozogni a székeden, rakosgatni magad előtt az eszközeidet, orrot
fújsz, köhögsz, majd felállsz onnan, visszaülsz. Az előbbi zavaró tényezőket sorban vezesd
be egymás után, várd meg, amíg már nem zökkenti őt ki egy-egy ilyen dolog. Ne
váltogasd tehát ezeket túl sűrűn. Haladj a kisebb zavaró tényezőktől a nehezek felé.
Csináljátok ezt hetente 10-20 percig. Egy-egy alkalommal akkor van vége, ha a gyerek azt
mondja, hogy most jobban megy, tehát kevésbé zavarta őt a tevékenységében, amit te
csináltál. Pár hét, és javulni fog abban, hogy saját tevékenységéből ne zökkentsék ki
apróbb zajok, mozgások.
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b) Kényelmes konfrontálás a stopperrel. Ültesd le a gyereket egy székre egy asztalnál,
tegyél elé egy stoppert, akár valóságosat, akár a mobiltelefon stopperét. Legyen hallható
vagy látható a számlálója. Kérd meg a gyereket, hogy üljön kényelmesen, ne csináljon
semmi mást, csak nézze az idő múlását a mutatón vagy kijelzőn. Jelezd neki előre, hogy
lehetnek majd rossz érzései közben. Ez azért lesz, mert korábban már előfordult, hogy
siettették őt. Mond meg neki, hogy addig csinálja, amíg túl nem lesz egy ilyen
nehézségen. Amikor egy ilyen nehézség után megkönnyebbül, vagy akár jó kedvre derül,
akkor van vége ennek a gyakorlatnak. Ha ezt néhány héten keresztül heti 8-10 percet
csináljátok, csökkenhet majd nála az időmérés okozta stressz. Ha gyakorlás közben a
gyerek túlzottan izeg-mozog vagy nagyon megfeszíti a testét, akkor még nem kényelmes
számára a helyzet. Nem kell tejesen mozdulatlannak lennie! Pár hét alatt el lehet jutni
odáig, hogy nem csinál túl sok extra mozgást és képes kényelmesen, stressz nélkül figyelni
az idő múlását 8-10 percig. (6-8 perc körülbelül egy feladatnyi idő egy dolgozatban.)
c) Adj a gyereknek otthoni körülmények között olyan feladatsort, amihez elvileg már meg
van a tudása, és időre csináltasd meg vele. Ennek két változata van. Először úgy
csináljátok, hogy közel van hozzá egy stopper. Ha végigcsinált egy feladatsort úgy, hogy a
végén úgy érzi, közben nem zavarta a stopper, akkor menjetek a következő változatra,
amikor a stopper nincs előtte, hanem tőle legalább három méterre van. Nem érdekes,
hogy ketyeg vagy hangtalan. Ebben az a nehéz, hogy tudja, hogy megy az idő, de nincs
róla konkrét információja. A legjobb az olyan feladatsor, amihez megoldások is vannak,
amivel a házi dolgozatírás után ellenőrizheti, mennyire volt eredményes, de nem az
eredmény a fő cél, hanem az, hogy kevésbé foglalkozzon dolgozat közben az idővel.
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d) Gyakoroltasd a feladatok átugrásának képességét. Ez azért fontos, hogy ne ragadjon le
nehezebb feladat megoldásán úgy, hogy a könnyebbekre nem jut ideje. Ezt úgy csináld,
hogy egy kinyomtatott feladatsort odaadsz neki, de megkéred, hogy vágja el a lapokat és
keverje meg feladatok sorrendet mielőtt nekikezd. Neki az így kialakult új sorrend szerint
kell haladnia, és csak azokat kell megoldania, amelyekkel boldogul. A többit félre kell
tennie. 2-3 ilyen gyakorlás után könnyebben lemond majd olyan feladatok megoldásáról,
melyekhez még nincsenek meg az ismeretei, valamint nem zavarja majd, hogy hol
nehezebb, hol könnyebb feladatok követik egymást.
Gyakorlás során minden apróbb vagy nagyobb haladásért dicsérd meg, és sohase
hibáztasd, ha még nem megy valami. A gyakorlás hozza meg az eredményt, nem a
hibáztatás. Ezt meg is mondhatod neki, ha vádolná magát valamiért, ami még nem megy.

Dolgozatírás előtt
a) Nagydolgozat vagy felvételi dolgozat írása előtt egy nappal már jobb nem tanulni a
gyerekkel, mert ez lazábbá teszi őt. Ha muszáj, mert nem készült fel alaposan, akkor
megteheti, hogy mégis tanul ekkor, de ne menjen vissza olyan anyagokhoz, amelyeket
már megtanult, hogy legalább azokat ne zavarja össze, amiket korábban már tudott. Ilyen
esetben tehát olyasmivel foglalkozzon, ami még új számára.
b) Nagydolgozat írása előtti napon jó, ha lazít, mással foglalkozik, de ne játsszon
számítógépes játékprogrammal, mert akkor a „túl sok előregyártott, külső kép” sokáig
kavaroghat éjjel az elméjében. Egy nagy séta, biciklizés vagy vidám beszélgetés jobbat
tesz.
c) Aludja ki magát a gyerek alaposan, ne fogyasszon este vagy a dolgozat írás napjának
reggelén cukros ételeket, mert azok elhasználják a B1 vitamin egy részét, ami viszont egy
fontos vitamin az idegek számára.
d) Ne lásson neki a gyerek éhesen a dolgozatnak, mert az éhség elviheti a figyelmét.
Egyen tápláló ételt reggelire és legyen nála valamilyen étel, amit napközben elfogyaszthat,
ha a dolgozatot nem az első órákban írja. Vizet is igyon eleget, leginkább reggel, és ne
annyit, hogy dolgozat közben a mosdóba kelljen mennie. Dolgozat írás előtt érdemes
meglátogatni a mosdót.
e) Közvetlenül a dolgozat előtti szünetben ne elmélkedjen a dolgozatíráson. Ez úgy érhető
el, hogy alaposan szétnéz a környezetben. Nézzen meg alaposan tárgyakat vagy csodálja
is meg azokat, vegye észre azok részleteit. Ilyen módon irányítsa kifelé a figyelmét, mert
az segíthet abban, hogy könnyebben és frissebben irányítsa majd a feladatra, amikor
viszont már megoldásokon kell gondolkodnia.
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Lehetne mindenkié ötös?
Annyit ütik vágják mostanában a pedagógusokat igazságtalanul, hogy igazán nincs
kedvem beállni a sorba és kollégáimat kritizálni. Különösen pedig általánosítani lenne hiba.
Mégis, érdemes leszámolni egy gyakori félreértéssel. Nem igaz, hogy az a jól összeállított
dolgozat, amit csak kevés diák képes ötösre megoldani! Több valóságtartalommal bír ez a
megállapítás: Nem dicsőség egy tanár számára, hogy több egyes születik, mint ötös.
A tanárok és tanítók mozgásterét sajnos nagyon behatárolják szabályok, elvárások,
amelyek az oktatási szisztéma megváltoztatásáig elég erőteljesek. Nem hobbiból mérik az
időt. Az érettségin például kíméletlenül be kell tartaniuk, „nehogy sérüljenek az egyenlő
esélyek”. Kissé cinikusan elmondható, hogy a diákok stresszelésének egyik „hatékony”
módja az, hogy dolgozat írása közben ott ketyeg a stopper a tanári asztalon. A fentebb írt
gyakorlatias megoldások segíthetnek a szülőnek abban, hogy ellenállóbbá tegye
gyermekét a dolgozat okozta stresszel szemben.
Több korábbi és jelenlegi kíméletlen gazdasági rendszer elvárásainak megfelelően, nem
pedig pedagógusok hobbijából jöttek létre azok a túlzó elvárások, melyeknek korunk
diákjainak kellene megfelelniük. Bár mint szülők vagy pedagógusok úgy érezhetjük, hogy
ehhez igazodnunk kell, de talán lehetnénk lazábbak, mert maga a rendszer sajnos nem
kedvez annak, hogy gyermekeink megőrizzék önbizalmukat. Dolgozat és stopper nem a
diákok barátai, de gyermekeink valamelyest felkészíthetők hatásuk kivédésére.
Megfigyelhető, hogy sok külföldön tanult szakember kevesebb tudással, de nagyobb
önbizalommal rendelkezik, mint hazai társaik. Ez pontosan azért van, mert kevesebbet
tanulnak, de alaposabban, s így nem alakul ki olyan elképzelésük magukról, hogy ők
rosszul tanulnak vagy buták. Nem jön náluk létre önleértékelés, kisebbségi érzés,
önbizalomhiány. Addig is, amíg oktatási szisztémáink nem teszik humánusabbá
gyermekeink tanulmányaihoz a környezetet, nekünk szülőknek és pedagógusoknak kell
valamelyest enyhíteni a helyzetet. Ehhez kívántam hozzájárulni a fenti tanácsokkal,
legalább a dolgozatírás vonatkozásában. Sok sikert kívánok használatukhoz!
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Sok sikert kívánok, és örömmel veszem,
ha írsz a sikeres alkalmazásról!

Novák Ferenc
tanár, társ a nevelésben
kapcsolat@gyerekneveles.hu

www.gyerekneveles.hu
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E pedagógiai útmutató pontosan ebben a teljes formájában szabadon
használható és terjeszthető.
NYOMTATÁSBAN MÉG KI NEM ADOTT MUNKA!
Példányai letölthetők a gyerekneveles.hu oldalról.

Más weboldalon kizárólag teljes terjedelmében és úgy osztható meg,
hogy a megjelenítés tartalmazza a szerző nevét, a gyerekneveles.hu
megnevezést és azon a gyerekneveles.hu oldalra mutató linket.
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