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az óvodai barkácsolásban 

az eredményorientált projektek által 
 
 

„Az ember nem cselekedhetnék, ha nem tűzne célt maga elé, 
és csak azért keresgél, mert nélkülöz. 

Cselekvésünk így a „semmiből” a „valami” felé halad, 
és a lényege, hogy „valamit” hímez a „semmi” vásznára” 

Henri Louis Bergson (1907)1 

 

  Az iskola, az óvoda még napjainkban is a legfőbb funkciójának az 
oktatást, az ismeretátadást tartja. A gazdasági fejlődés felgyorsulása, a paradig-
maváltás mellett funkcióváltást is kellene hogy eredményezzen. Az élethosszig 
tartó tanulás eszmeisége nem lezárt ismereteket, hanem az ismeretelsajátítás 
módjának közvetítését, az egyéni mobilitásra, az alkalmazkodásra való felké-
szítést várja el az oktatástól. A kihívásoknak elsősorban a kreatív személyiségek 
tudnak megfelelni. A kreativitásra nevelésnek az oktatásban nagyobb jelentősé-
get, szerepet kell biztosítani, még akkor is, ha ez látszólag az átadott ismeret 
mennyiségét csökkenti. 
  A készségtantárgyak tantárgyi keretet, a projektpedagógia tanulás-
szervezési keretet biztosít a kreativitás fejlesztéséhez. Jelen tanulmányban a 
technikának, az óvodai barkácsolásnak a fontosságát emeljük ki a kreatív sze-
mélyiség fejlesztésében.  
  A tantárgyi keretek szerkezetének változásával megváltozott a sze-
mélyiségfejlesztés szerkezetének az aránya is, a szűken értelmezett kognitív 
intelligencia javára, a kreativitás rovására. 
  Kecskeméti volt kollégám, Kálmán Lajos zenepedagógus találó kijelen-
tése – „az ember alkotásra született” – a személyiségfejlesztés nagyon fontos 
aspektusára irányítja az óvodapedagógusok és tanítók figyelmét.  

A kreativitás etimológiai értelemben a latin creare szóból származtat-
ható, melynek jelentése: alkotni, nemzeni, szülni, teremteni, létrehozni. Kreati-
vitásra nevelni annyit jelent, mint alkotásra nevelni. A kreativitásra nevelés nem 
más, mint az egyik társadalmi szükséglet kielégítésének előkészítése. Mérei 
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Ferenc pszichológus írja Erika Landau A kreativitás pszichológiája című könyve 
magyar nyelvű kiadásának előszavában: „Csakhogy a társadalom alakulása az 
elmúlt évtizedekben és a termelésben végbemenő változások, főként a nagy 
előrelátást igénylő tervezésnek a megnövekedett jelentősége nagy számú olyan 
embert kíván, aki új megoldási módokat képes létrehozni, az új feladatoknak 
megfelelően más nézőpontból tudja látni a helyzeteket. A kommunikáció tö-
kéletesedő hálózata, a nagy információs anyag, a feladatok kiterjedése azt kí-
vánta, hogy a társadalom és a termelés irányításában tízezrével és százezrével 
legyenek minden fokon kreatív emberek. Már nem elegendő, hogy egy-egy 
ország kiemelt intézményeiben néhány tucat, vagy néhány száz kiválasztottnak 
biztosítsák az önmegvalósítás lehetőségét. Százezreket, előbb-utóbb milliókat 
kellene rávenni arra, hogy új léthelyzetekben, ha kell, minden eddigi ismeretei-
ken túllépve lássanak és döntsenek.”2 

Mérei soraiban felfedezhető a kreativitás két változata: 1. a társadalmi, 
vagy szociális kreativitás; 2. az egyéni kreativitás. Szociális kreativitásnál az új 
alkotás a kultúrára, az egyéni kreativitásnál az új alkotás, az új megoldás létre-
hozása az egyén vagy egy közösség világára vonatkozik. A szociális kreativitás-
nál abszolút új, az egyéni kreativitásnál relatív új alkotásról beszélünk. Egy 
relatíve újnak, abban a felhasználói körben, amely korábban nem ismerte, nem 
hasznosította az adott újdonságot, éppen akkora az innovációs jelentősége, 
mint az abszolút újnak.3 Ez a megkülönböztetés a helyi tantervek készítése, 
továbbfejlesztése miatt fontos. 
  Erika Landau megfogalmazása szerint a kreativitás „az a képesség, hogy 
a korábban elszigetelt tapasztalatok között kapcsolatokat találjunk, amelyek új 
gondolkodási sémák formájában, új tapasztalatokként, új elképzelésekként, 
vagy produktumként jelennek meg.”4 

A kreativitásnak ez az értelmezése véleményünk szerint inkább az al-
kotásra helyezi a hangsúlyt. A mi felfogásunkban a kreativitás életforma, amely 
az optimális megoldások keresése, optimális megvalósulások által teljesedik ki. 
Magyari Beck Istvánt idézve: „[…] a kreativitás pontosan úgy megtanulható, 
mint a kenyérvágás. Sőt mi több, a minimális szinten definiált kreativitás a 
delikvens állapotának a kérdésévé válik. […] Ha tudniillik a kreatív ember a 
kreatív ember személyiségének szerkezetévé lett problémákon és kultúrpara-

                                                 
2 Mérei Ferenc: Előszó a magyar kiadáshoz. In Erika Landau: A kreativitás pszichológiája [Die 
Psychologie der Kreativität]. Budapest, 1974, Tankönyvkiadó. 9. p. 
3 Szűcs Péter: Tanulmányok az innovatív oktatási technológiák köréből. Budapest, 1993, Múzsák 
Könyvkiadó. 
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digmákon dolgozik, akkor az utóbbiakat nem megtanulja a szó iskola és/vagy 
intellektuális értelmében, elsajátítja, személyiségébe beépíti, s attól kezdve velük 
és általuk él és általuk hal.”5  

A kreativitás a tudatos környezetviszonyulásokkal válik értelmezhetővé, 
amikor az agykéreg alapfolyamatai közül a serkentés és a gátlás kiegyenlítődik, 
és a megismerő, megvalósító folyamatok szándékossága nő. Jellemzői a tudatos 
célképzet, a tudatos gondolati modellezés, de nem soroljuk a kreatív alkotáshoz 
a véletlen próba-szerencse tevékenység alkotásának eredményét. Ez általában 
ötéves korban következik be. Ettől a kortól megjelenik a tudatos célképzet, a 
megvalósítás gondolati modellezése, és az elért eredmény viszonyítása a célhoz. 
Alkotó tevékenységet a gyermek korábban is végez, de ezeket elsődlegesen 
érzelmi, nem intellektuális szükségletek motiválják. 

Osztjuk Guilfordnak azt a véleményét, hogy az egyes képességek és 
tényezők kreativitássá fejleszthetők, és hogy a kreativitás az egyik területről a 
másik területre átvihető.6 Szerinte a művészeti nevelés ezért lehet az általános 
kreatív nevelés eszköze. Mi is azt valljuk, hogy a kreativitás a tanulás bármely 
területén fejleszthető. Amiért bizonyos tárgyak a kreativitásra nevelésben 
prioritást kapnak, az a gyermeki szükségletekből (a mozgás és játék 
szükséglete), a gyermekek tantárgyakhoz, tananyagokhoz való attitűdjeikből 
vezethetők le. Ebből következik, hogy a kreativitásra nevelésben kiemelt 
szerepet kell szánni az alábbi műveltségterületeknek, tantárgyaknak: művésze-
tek, drámapedagógia, testnevelés, technika-barkácsolás-kísérletezés. A technika, 
a barkácsolás a gyermekek tetszési indexében magas értéket képvisel. A tech-
nika a természettudományok alkalmazásának területe, de az oktatásban az 
induktív tanulás, a megismerés folyamatában eszközként, a tapasztalatszerzés, a 
konkrét gondolkodás eszközeként van jelen. Ezen elgondolás miatt a termé-
szettudományokhoz soroljuk. 

A természettudományok esetében a kreativitás, a modell, a modellezés 
és a projekt (a projektpedagógia) szerves egységet alkot. A kreativitás a célt és a 
megoldást, a modell, a modellezés a működést és a formát, a projekt a (tanulás-
szervezési) keretet jelenti. Mivel minden projekt egyedi, hiszen a problémák 
nem absztrakt síkon, hanem a konkrétság gazdagságában és sokszínűségében 
jelennek meg, a projekt maga lesz a kreativitás. 
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  A kreativitás szempontjából szegény és gazdag nevelési alaphelyzetet 
lehet megkülönböztetni.7 Ha egy nevelési alaphelyzet fejlesztő hatásokban gaz-
dag, akkor a pedagógiai tevékenység lehetőségei megsokszorozódnak. Ebben 
az alaphelyzetben a hagyományos értelemben vett intellektuális teljesítmények 
mellett más teljesítmények is polgárjogot kapnak, elismeréshez jut(hat)nak.8 A 
tevékenységek, viszonyok, hagyományok, meggyőződések, távlatok sokszínű-
sége, esemény- és élménytartalma számtalan alkalmat és ösztönzést kínál az 
alkotó önkibontakozásra. Arra természetesen ügyelni kell, hogy az intellektuális 
teljesítmény ne szoruljon le a sokszínűvé váló palettáról!  

A kreativitás szempontjából gazdag nevelési alaphelyzetnek a nyitott, a 
szegénynek a zárt rendszerű nevelési-oktatási alaphelyzeteket nevezzük. A 
nyitott rendszer lehetővé teszi: 

– az eredetiséget; 
– a kísérletezést; 
– a kezdeményezést; 
– a feltalálást. 
Ezek hagyományos, megszokott módon nem mérhetők, ezért nehezen 

illeszthetők be az ellenőrzés, értékelés folyamatába. A zárt rendszer ezzel 
szemben 

– az ismeretek gyarapítását, 
– a tények bevésését, 
– a problémákra már meglévő válaszok megtalálását teszi lehetővé.  
Ezek a tevékenységek jól mérhetők, könnyen átláthatóvá teszik a rend-

szert, nem okoznak zavart. A látszólag kreatív, de mégis a zárt rendszerre példa 
az ún. gyertyás kísérlet, amellyel azt szeretnénk igazolni, hogy a levegőnek kb. 
ötödrésze oxigén. Egy vízzel telt tányérba égő gyertyát helyezünk, amelyet be-
főttesüveggel borítunk le. A gyermekeknek meg kell fogalmazniuk, mit látnak, 
mit tapasztalnak. A kilenc-tízéves gyermekek azokat a válaszokat adják meg, 
amit a tanár elvár tőlük, vagy a kísérlet előkészítésekor már sugalmazott. „El-
aludt a gyertya.” „Felemelkedett a víz szintje.” Az ennél fiatalabb korosztálynál, 
az óvodásoknál például megjelenik egy harmadik válasz is: „Bepárásodott az 
üveg.” Az utóbbi mondat azért fontos, mert más választ lehet keresni a gyertya 
és az égéstermék összetételére. A példa azt is szemlélteti, hogy a zárt és nyitott 
pedagógiai rendszer között nagyon sokszor csak leheletnyi a különbség. 
  A kreativitás nevelése feltételezi a pedagógus, a pedagógusközösségek 
magas fokú szakmai autonómiáját. Ez szoros összefüggésben van az igazgatói 

                                                 
7 Gáspár László: Az alkotó pedagógus és a kreatív gyermek. In Szászné Virányi Katalin (szerk.): 
Az alkotó pedagógus és a kreatív gyermek. Óvodapedagógusok konferenciája, Kecskemét, 1997. 9.p. 
8 Kovács Sándor: Innováció az iskolában. Budapest, 1988, Tankönyvkiadó. 12. p. 



és pedagógusszerepek megváltozásával. Ha az igazgató nem kizárólag szakmai 
felügyelőként szervezi iskolája életét, akkor lehetőséget biztosít a nevelőtestület 
demokratikus működéséhez, ahol a szakmai autonómia nem sérül. Csak a 
megfelelő emberi és pedagógiai szabadsággal rendelkező nevelők képesek a 
gyermeki öntevékenység, kezdeményezőképesség feltételeit megteremteni. 
Megfélemlített, egzisztenciális bizonytalansággal küszködő pedagógusok 
képtelenek szabad, aktív, alkotó, innovatív egyéneket nevelni. Kreativitásra csak 
kreatív pedagógus tud nevelni! (Landau 1974; Magyari Beck 1993; Halász 1983) 
Melyek a kreatív és innovatív pedagógus ismérvei?  
– Maga is tud a gyermek szintjén kreatív módon alkotni.  
– Problémaérzékeny, és képes is a problémák megfogalmazására, létre-

hozására.  
– Hagyja érvényesülni tanítványai problémaérzékenységét, teret ad 

probléma-megfogalmazásaiknak.  
– Pedagógiai módszereiben oly mértékben kreatív, hogy lehetőséget biz-

tosít a kreativitás fejlődésének.  
– A pedagógusképző intézményekben kreatív pedagógussá képezik.  
– A pedagógusnál többszörösen is a megértésen van a hangsúly. Megér-

teni a kreativitás lényegét, megérteni a gyermeki cselekvés mozgató me-
chanizmusát, megérteni a lehetőségeket és körülményeket. Megérteni, 
elfogadni, alkalmazni, alkalmazkodni és kihasználni. 

A kreativitás közvetlen pedagógiai feltételeinek megteremtése külön ne-
velői erőfeszítést igényel. A fő dimenziót ezen a téren a nevelési alaphelyzet 
folyamatos gazdagítása, benne a kapcsolatrendszer gazdagítását jelenti. Miként 
tudja egy közösség önmagát egy feladat elvégzésére mozgósítani, saját tevé-
kenységét megszervezni? Ezt is számításba véve, a kreativitást segítő tényezők 
között véleményünk szerint a következők a legfontosabbak:  
– az aktív, tevékeny élet, a valamire való törekvés tudata;  
– a gyermekek számára biztosított reálisan megvalósítható tevékenységek 

sokfélesége és hozzáférhetősége;  
– a változatok keresésének, a tévedés lehetőségének biztosítása;  
– a szokatlan megoldások, a kísérletező hajlam, az alkotókedv tudatos mél-

tánylása, értékként való elismerése, a szándékoltan értékkereső pedagógusi 
magatartás;  

– az ambíció, hogy a gyermekeket probléma-felismerésre, problémameg-
oldásra neveljék; 

– az értékközpontú nevelés érvényesítése a túlzott teljesítményközpontú 
oktatás helyett; 



– és a pedagógusnak a saját tevékenységében való feltétel nélküli hite. 
Magyari Beck István állítja: a pedagógusnak meg kell tanulnia úgy kérdezni, 

hogy a tanulók válaszaikkal mintegy megalkothassák a tananyagot.9 Ez az állítás a 
projektoktatás egy új közös metszéspontjaként is jellemezhető. A megállapítás 
igazsága nem vitatható, de számtalanszor lehet olyan pedagógiai szituációt terem-
teni, ahol nem a szó iskolai értelmében vett problémafelvetés, problémamegoldás, 
kérdezz–felelek tevékenység a meghatározó a kreativitás fejlesztésére. Ilyen a fo-
lyamatorientált projektek többsége. „Az alkotóképesség nemcsak feltétele a sikeres 
alkotómunkának, hanem maga is a tevékenység során izmosodik.”10 Mintha ezt a 
gondolatot folytatná Irwing A. Taylor: „Ha az ember megérti a kreativitás elveit, 
azt, hogy mit várhat, és mit nem várhat, a megértés szintetizálódik a tapasztalattal, 
és csak gazdagíthatja az ember munkáját.”11 

A kreativitás elképzelhetetlen a fejlett gondolati modellezés nélkül, 
amely minden modellezés kiindulása és végcélja. A gondolati modellezés a 
mindennapi életben elválaszthatatlan az alkotó fantáziától, az alkotó képze-
lettől, bár ennek eredményei, alkotásai sokkal szerényebbek, mint a művészet 
és tudomány remekei. Alkotó képzelet nélkül semmi újat nem tudnánk lét-
rehozni, ösztönlények maradnánk, mint például a méhek vagy a hangyák, 
amelyek a kezdetektől fogva ugyanúgy építkeznek, ugyanolyan társadalmi szer-
vezetben élnek. Fejlődésük az evolúcióhoz és nem intellektuális teljesítmé-
nyükhöz kötött.12 

Az ember újabb és újabb alkotásokat hoz létre, új eljárásokat próbál ki. 
Ez könnyíti meg alkalmazkodásunkat, teszi lehetővé a haladást. Az ember nem 
leéli, hanem megteremti saját életét. Fantázia nélkül érzelmeink is sivárabbak 
lennének. A képzelet pótolja a valóság hiányait, amely a lelki egyensúly megőr-
zése szempontjából szükséges.  

A projektpedagógia a kreativitás fejlesztésének egyik legjobb stratégiája. 
Szinte nincs olyan, a projektpedagógiával foglalkozó könyv, tanulmány, amely 
ne hivatkozna a kreativitás fejlesztésére, mint egyik előnyre a hagyományos 
oktatással szemben. A projektpedagógia és a kreativitás valóban egyenlő. Ak-
kor, amikor az individuum, a közösség a projekt kidolgozásakor az egyéni utat 
bejárja, nem egy adott úton halad végig, hanem kereszteződések sokaságánál 
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kell döntenie, melyiken tovább. Az optimális megoldás kiválasztása a végig nem 
járt utak ismeretét is feltételezi. Ez lesz az igazi relatív kreativitás. A lehetséges 
megoldások halmazából az adott helyzetnek, az adott időpontnak megfelelően 
a lehető legjobbat kiválasztani, megvalósítani. Azt a gondolkodásmódot kifej-
leszteni, hogy minden folyamat, minden rendszer továbbfejleszthető, de 
minden rendszerben benne van az egyszerűsítés lehetősége is. Ez jellemzi a 
technikai folyamatokat és rendszereket is. 

Egy-egy megvalósított produktum újabb tevékenységeket, újabb alkotá-
sokat generál. Nemesné Müller Márta szerint minden projekt befejezése új 
projektek kiindulását jelenti.13 

Amíg a hagyományos pedagógia elsősorban a konvergens gondolko-
dásra összpontosít, addig a projektpedagógia a divergens gondolkodásnak is tág 
teret enged. Mivel a gondolkodás fejlesztésének mindkét változata fontos, a 
hagyományos és projektekkel végzett oktatás ezen a területen is kiegészíti egy-
mást.  

A minta, a példa szerepe fontos a kreativitás fejlesztésében. Sem az 
abszolút, sem a relatív új létrehozásában nem léteznek nagy ugrások. Minden új 
valami korábbi egyéni (vagy individualizálódott közösségi) tapasztalat, ismeret 
következménye. 

A kreativitás nevelése nem lehet egy-egy tanórába, foglalkozásba bele-
fogalmazott cél. Ez pontosan olyan, mint a Dewey-értelmezte nevelés. A ne-
velésnek nem célja van, hanem maga a nevelés a cél.14 Nem a kreativitásra kell 
nevelni, hanem a kreativitás fejlesztéséhez szükséges feltételeket kell biztosítani. 
Sokkal fontosabb a nevelő alkotóképes személyisége, a „semmiből” a „valami” 
felé haladni, aktualizálva Bergson gondolatait. 

A kreativitástól az innováció elválaszthatatlan. Az innováció adja azt a 
többletet, amellyel az egyén túllép a kigondolás fázisán. Megvalósít értékes, 
hasznos dolgokat. Az innovatív magatartás nélkül a kreativitás megmarad az 
ábrándozás szintjén. A kreativitás és az innováció között organikus kapcsolat 
van. Jellegzetes különbségük, hogy amíg az innováció feltételezi a kreativitást, 
nem mindegyik kreatív elképzelés eredményez innovációt. A kreativitás lehet 
egyéni és társas. Az innováció, még akkor is, ha egyéni, szervezetekben, 
együttműködésben valósul meg. Fejlesztése elképzelhetetlen az együttműködést 

                                                 
13 Nemesné Müller Márta: Életegységben folyó tanítás a Családi Iskolában. Magyar Pedagógia. 
Budapest, 1933/11. sz. 
14 John Dewey: Demokrácia és nevelés [Demokracy and Education]. In Kisdednevelés. Az 1932–
1933-ban megjelent példányszámokban, folytatásban. Budapest, 61. p. 



segítő pedagógiai praktikák nélkül.15 „Az innovatív magatartás lényege: a való-
ság lehetőségközpontú szemlélete, az a törekvés, hogy létrehozza azt, ami még 
nincs, de már lehetne.” (Uo. 8) Az innovációs folyamat négytagú modellje (Uo. 9) 
helyett öttagúvá szélesítjük a fázisok egymásutániságát. Gáspár folyamat-
ábrájából hiányzik a szervezés. 

TERVEZÉS → SZERVEZÉS → LÉTREHOZÁS → KIPRÓBÁLÁS → 
ELTERJESZTÉS 

A magyar oktatás zsákutcája, hogy a nemzetközi viszonylatban általunk 
kiemelkedőnek tartott eredményeink miért nem kamatoznak a gazdasági gya-
korlatban. A magasan kvalifikált, szakmailag képzett emberek csak részben 
képesek megfelelni az élet diktálta kihívásoknak. Tanulóként csak a tanulás 
kihívásának kell megfelelni, és nem problémák, feladatok megoldásának. 
Hiányzik a sikerfilozófiának az a skálája, mely már a gyermekkorban is az 
önmegvalósítást segítő újabb sikerek elérésére ösztönöz. Nem rögzülnek azok a 
mechanizmusok, amelyek a tudás hétköznapi alkalmazásában nyilvánulnak meg. 

Az ún. hétköznapi kreativitás és az innováció fejlesztése a nevelés fo-
lyamatában életszemléletté módosul. Az ember képes lesz minden élethelyzet-
ben feltalálni magát, saját életét megteremteni, képes lesz az önmegvalósításra.  

A kreativitás fejlesztésének többek között az alábbi lehetőségei, terüle-
tei vannak a technikai nevelésben, a barkácsolásban. Vizsgáljuk: 
– egy adott anyagból mi minden készíthető; 

– egy adott anyag megmunkálásánál használt művelet sokrétű alkalmazá-

sának területeit; 

– egy adott alakzatból, formából mi minden készíthető; 

– egy adott tárgy, eszköz, modell hány módon készíthető el; 

– egy adott rendszer fejlesztésének lehetőségeit. 

– Jelen keretek között az utolsó három lehetőségre mutatok egy-egy példát. 
 

Egy adott alakzatból, formából mi minden készíthető 
 

                                                 
15 Gáspár László: Az alkotó pedagógus és a kreatív gyermek. In Szászné Virányi Katalin 
(szerk.): Az alkotó pedagógus és a kreatív gyermek. Óvodapedagógusok konferenciája, Kecskemét, 
1997. 9. p. 



 
1. ábra 

  Az egyszerű alakzat az 
ún. macskalépcső vagy boszor- 
kánylépcső. A feladat, hogy a 
boszorkánylépcső felhaszná-
lásával minél több modellt, 
figurát, játékot készítsenek a 
gyermekek. A boszorkány-
lépcsőt úgy kapjuk, hogy két 
papírszalagot elkezdünk egy-
másra merőlegesen hajtogat-
ni. Ha a különböző szélességű 
papírcsíkokat hosszában egy-
máshoz ragasztjuk, és úgy 
végezzük a hajtogatást, akkor 
a legegyszerűbb figurát, kí-
gyót kapunk. A megoldások 
közül mutatunk be egy párat 
az 1., 2. és 3. ábrán. A rajzok 
magukért beszélnek, elemzé-
sük, a figurák készítésének 
módja tehát nem szükséges. 
A pedagógiai tapasztalataink 
igazolják: amikor egy ilyen tí-
pusú probléma elé állítjuk a 
gyermekeket, figyelni kell a bemutatott minták számára. Ha csak egy mintát 
vagy kevés számú példát mutatunk, akkor a gyermekek fantáziáját nem moz-
gósítjuk eléggé, nehezen tudnak újabb ötleteket kitalálni, megvalósítani. Ha 
viszont túl sok a bemutatott példa, akkor azt az érzést alakíthatjuk, hogy már 
újabb megoldásokat, ötleteket nem lehet kitalálni. Amíg az első esetben nem 
mozgósítjuk a gyermekek fantáziáját, addig a második esetben gátoljuk a 
kreativitást. 
  A 2. ábrán azt szemléltetjük, hogy egy adott ötlet továbbfejleszthető. 
Az elefántmaszkot fejlesztették tovább a tanulók elefántos ceruza- és toll-
tartóvá.  



 
2. ábra 

 
A 3. ábrán lévő figurák már a bábozáshoz is hasznosíthatók, vagyis 

eszközei lehetnek a kommunikációs kreativitásnak. A gyermekek megszólaltat-
ják a bábokat. Nagyon érdekes, hogy nem csupán az ismert mesefigurák szö-
vegeit tolmácsoltatják velük, hanem saját életükhöz kapcsolódó eseményeket is 
bemutatnak a bábok által. 

 
3. ábra 

 



Hányféle módon készíthető el egy adott tárgy, eszköz, modell  
 
Erre egy példát Hans-Joachim Fischer egyik tanulmánya bevezetőjének 

és befejezésének ismertetésével szeretnék bemutatni.16 „Javaslatom, hogy re-
pülőgépet hajtogassunk, ujjongást váltott ki a gyermekeknél. Sietve keresgélték 
a megfelelő papírlapokat hozzá. A szükséges anyagokat használt papírgyűjte-
ményünkből, saját rajz- és irkatömbjükből biztosították. A gyermekek közül 
többen már tudtak repülőgépet hajtogatni. Ők készségesen segítenek a még 
tapasztalatlanoknak. Végül közösen fogunk a munkához. Elhatározzuk, hogy 
gondosan és pontosan hajtogatunk. A szárnyakat nagyra alakítjuk, és a törzset 
egyenesre formáljuk. Közben a gyermekek kisebb-nagyobb csoportokban el-
hagyják az osztályt, hogy kipróbálják a repülőket az iskolaudvaron.”  

Megállapíthatjuk, ez pontosan így játszódott le nálunk, Kecskeméten is, 
azzal a különbséggel, hogy gyerekek helyett, majd az őket később tanító hall-
gatók voltak a módszertani óra élményének részesei. Nálunk a repüléssta-
bilitást, a repülés távolságának növelését különböző, egyénileg választott, 
kipróbált anyagok beépítésével lehetett növelni, ezekkel kísérletezni.  

Befejezésül távrepülési és célba érési versenyeket rendeztünk. Végül a 
legsikeresebb repülőket mindenkinek el kellett készíteni. Ez jelentette az 
innovációt. 
 
Egy adott rendszer felépítése 
 

A 4. ábrán látható felső házikó A4-es papírból készült hajtogatással. Az 
origami technikájával legfeljebb eddig lehet eljutni, esetlegesen kiszínezik a há-
zat a gyerekek. A technika műveltségterület felépíti a rendszert A házunk és 

környezete témakörben. Az alsó rajz egy elkészült munkadarabot mutat be.  

                                                 
16 Hans-Joachim Fischer: Papierflieger steigen: ein Unterrichtsbeispiel. In Hans-Joachim 
Fischer:grundschule – Vermitlungschule zwischen Kind und Welt. Verlag Julius Klinkhard, Bad 
Heilbrunn/OBB, 2002. 57. p. 



 
4. ábra 

 
A rendszer térhatásúvá fejleszthető, ha egy A3-as papírlapra álló hely-

zetben (merőlegesen) rögzítjük a felső, még csupasz házikót. Ebben az esetben 
az udvar megtervezése, berendezése tág teret biztosít az alkotó fantáziának.  
A papír mellett megjelennek egyéb anyagok. Az ábrán látható házikónál vatta 
és fonál. 
  Összegzésül elmondhatjuk, hogy kreativitásra nevelésnél a technikát, a 
barkácsolást nem megtanítandó célként, hanem eszközként kell kezelni a sze-
mélyiségfejlesztésben. Ne akarjunk sokat készíttetni, hanem a konvergens gon-
dolkodás helyett a divergens gondolkodásnak adjunk teret. A látszólag egyszerű 
feladatok jobban mozgósítják a gyermekeket, a tanulókat, biztosabb részükre a 
siker elérése. Az elért siker motivál az újabb feladatokra. A kreativitás így lesz 
az önmaga motivációja. 
 


