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Amit szivedbe rejtesz, 

  szemednek tárd ki azt… 

        (József Attila)  
Kedves Nevelők, Tanítók! 

 

Szeretem, akarom, tanulom címmel indul az  új tankönyv. A három szó a jó szív, a tisz-

tességes szándék és a tenni akarás jegyében igyekezik összefoglalni mindazt, ami elképzelé-

seink szerint az anyanyelvi oktatásban a nyugati szórványban élők körében a jelenben elérhe-

tő és megvalósítható.   

Keletkezésében szerepet játszott az anyanyelv iránti alázat, tisztelet és vonzalom, a 

tömbben élő nagy közösséghez közeledés vágya, valamint a szándék, hogy őrizzük, óvjuk leg-

elemibb, legdrágább szellemi értékünket: anyanyelvünket. Amit e kötetbe egybegyűjtöttünk, 

mind ezt a célt szolgálja.   

Az összeállítás szól a pedagógustársakhoz, akik számára mindössze iránymutató kíván 

lenni, hiszen bármelyik eleme, akár teljes egysége, leckéje kihagyható vagy fölcserélhető más, 

kipróbált és jobban  bevált saját tananyagra.  

Különleges körülmények között, magyar iskola híján szól mindazokhoz a szülőkhöz, 

nagyszülőkhöz, akik a nagyvilágban más segédeszköz vagy tankönyv hiányában e feladatok 

segítségével ülhetnek le gyermekeik, unokáik mellé velük foglalkozni: olvasni, írni, tanulni.  

Legfőképpen mégis a ahhoz a fiatal korosztályhoz kíván szólni, amely a világ különböző 

országaiban az elemi iskola harmadik-negyedik osztályába jár, de magyar nyelvet, irodalmat, 

kultúrát a hivatalos oktatási programban nem tanulhat. Ezt a hiányt kívánja bizonyos mérték-

ben, részlegesen pótolni, legyőzni a Szeretem, akarom, tanulom. Első személyben megszólaló 

címével bíztatásképpen sugallja: csak a jószándékú hozzáállás lehet megtartó erejű.  

Néhány eleme a hagyományos magyarországi tankönyvekből ismert. Felépítése viszont 

néhány részletében más. Az eltérés egyik legfőbb oka, hogy a tankönyv, a munkafüzet és a 

gyakorlókönyv elemeit egyesíti, leckénként megközelítőleg egyenletes arányban. 

Abban kíván újat nyújtani, hogy megkísérli összehangolni az egymástól földrajzilag 

távol élő elemi osztályosok közös ismeretanyagát. Ha az összhang megteremtésében a legki-

sebb eredményt is eléri, az már örömre ad okot, és biztatást jelent a továbblépéshez. Jel és jel-

zés lehet, hogy érdemes a megkezdett munkát folytatni, mert ami a kisiskolások körében ered-

mény, az a világ különböző részein tanítók munkájában is eredményes munka.  

Jó és hasznos lenne odáig jutni közös és egyéni nevelői céljaink megvalósítása közben, 

hogy a személyes odaadás, a pedagógusi munka – területileg rendkívül szórt – eredményei 

egymáshoz közelítsenek, és a közös alapokon túllépve lehetőleg magas szinten találjanak egy-

másra. Hosszú távon az összemérhetőség irányába tett első lépésnek is szánjuk, ezzel kívánva 

mindenki láthatatlan (munka)társa lenni. 

A következő leckék, egységek közelítenek a mozaik jellegű tankönyvek felépítéséhez. 

Bizonyos elemeik, annak ellenére, hogy bár kapcsolódnak egymáshoz – elhagyhatók, átalakít-

hatók (könnyíthetők vagy nehezíthetők), esetleg bővíthetők: kiindulási pontok egy hosszas 

tanulási folyamatban. Biztos, hogy sokat fognak változni az egyéni tanítói gyakorlatban. Alig 

egy-két év alatt kibuknak gyengeségeik, a pontosabb megfogalmazás jegyében fölerősödnek 

használhatóbb elemeik, a nevelői igényesség biztos, hogy átírja őket.  

A változtatáshoz hozzájáruló, segítő bírálatot mindenképpen üdvözlendő és szükséges 

jónak tartva, kívánunk  lelkes hozzáállást, sikeres magyartanítást a világ legkülönbözőbb 

pontjain élő összes munkatársainknak, 

 

        a könyv összeállítói 
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