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Alul motivált tAnulók motiválásA

A tanári munka és a tanulói előrehaladás szempontjából az egyik 
legnagyobb problémát a tanulás kapcsán alulmotivált vagy szinte 
teljes mértékben motiválatlan tanulók jelenléte okozza.

Sok tanulóra öSztönzőleg hat, ha a frontális munka helyett csoportmunkát alkalmazunk 
az órán, mely során a tanulók szintjüknek megfelelő tevékenységet végeznek. Tapasztalata-
ink alapján nagyobb a tanulók kedve és az intenzitásuk, mintha önállóan dolgoznának.

Másik gyakran alkalmazott módszer a jutalommal végződő feladat. A tanulók szívesebben 
dolgoznak olyan célért, amelynek a végén jutalomban részesülnek, legyen szó „osztályzatról” 
vagy másról (jutalomkönyv, színházjegy stb.).

Néhány alkalommal gyenge képességű és gyakran hiányzó tanulók esetében sikerült elérni, 
hogy javuljon a teljesítményük, mert saját elmondásuk szerint is örültek annak, hogy a feladat-
megoldásokkal kapcsolatos versenyeken jobb jegyért dolgozhattak. Gyakran kérdezik azóta is 
az órák elején, hogy mit kap az, aki elkészíti a feladatot legelsőnek. Például angol nyelvórán az 
volt a feladat, hogy nem szólalhattak meg anyanyelvükön a diákok, csak az angolt használhat-
ták. Az a tanuló kapott jutalmat, aki a legkevesebb alkalommal vétett e szabály ellen.

A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások különösen jó lehetőséget kínálnak arra, hogy 
a tanítási-tanulási folyamatot úgy szervezhessük meg, hogy a tanulók folyamatos aktivitása 
és motiválása biztosított legyen. Ez nem könnyű feladat, mert a szakiskolai tanulóink jelentős 
része halmozottan hátrányos helyzetűnek mondható. Ezeknél a diákoknál kiemelten fontos 
a közösségépítés, a jó tanár-diák kapcsolat kialakítása, az önismeret és önértékelés pozitív 
irányba való elmozdulása. Fontos a célok megtalálása, a motiváció felkeltése, az aktív döntés-
hozó- és vitakészség fejlesztése, az önálló fellépési készség és felelősségtudat fejlesztése is.

a mérei ferenc fővároSi pedagógiai éS pályaválaSztáSi tanácSadó intézet ebben a tan-
évben is meghirdette a környezet- és egészségvédelmi vetélkedőt szakiskolások számára. 
A verseny feladatai azonban a szokásostól eltérően most mások voltak. Egy prezentációt 
kellett elkészíteni egy előre megadott témakörből. A verseny kiírására még szeptemberben 
sor került. Beneveztünk az osztályból öt tanulót, akik vállalták, hogy a feladatot el fogják 
készíteni. Természetesen az aktuális időpontra ezek a lányok meggondolták magukat, és 
nem álltak neki a munkának. Kollégáimmal el voltunk keseredve, hiszen ez a vetélkedő a mi 
iskolánkban került megrendezésre. 

Szomorúan nyitottam szobám ajtaját, mikor megjelent az osztály fő „lógósa”, Evelin. Bizo-
nyára megint a hiányzásait próbálta volna kimagyarázni, de megsajnált, és megkérdezte, hogy 
miért vagyok szomorú. Egy hosszabb beszélgetés következett. Ezalatt kiderült, hogy Evelin 
profi módon kezeli a számítógépet, vakon gépel, és a prezentációkészítésben is igen nagy 
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jártassággal rendelkezik. Neki is fogtunk a munkának. Elkészítettük a kiválasztott témakör 
vázlatát. Úgy gondoltam, hogy ha már Evelin alkotja a csoport egyik tagját, és ő vállalja a fel-
adatot, akkor ő válassza ki a munkatársait is az osztályból. Hamar összejött a kis csapat. Eve-
lin megértette, hogy most az iskolát fogja képviselni ezen a versenyen, és az idő is szűkösen 
állt a rendelkezésre – mindennap kénytelen bejönni az iskolába. Ráadásul a csoporttagokat 
mozgósítania kell a tanításon kívüli időszakban is, hiszen a prezentációnak el kell készülnie. 
Miután a munka elkészült, közösen próbálták a prezentációt előadni. A gyakorlások alatt még 
sok ötlet született a kis csapat lelkesedéséből, amit beépítettek a munkába. Végül összeállt 
a végleges verzió. Azt kérték, hogy az osztály előtt gyakorolhassák a környezetvédelmi gya-
korlati óránkon, hiszen, ha a többiek előtt le tudják győzni az izgatottságukat, az biztosan 
előnyére válik a kis csapatnak. Örültem neki, hiszen nemcsak ismereteket adtak az osztály-
társaiknak, hanem példát is mutattak. Ha valamit nagyon akarunk, azt el is tudjuk érni.

Eljött a nagy nap. A lányok becsülettel helyt álltak. Nagyon büszkék voltak arra, hogy 
helyt tudtak állni, és át tudtak ugrani egy olyan akadályt, amely egy gimnazista csapatnak is 
becsületére vált volna. A csapat III. helyezett lett. Az eredményért nemcsak ötösöket, hanem 
igazgatói dicséretet is kaptak. Az igazgatói dicséretet nem az ellenőrzőkbe írtuk, hanem 
ajánlott levélben értesítettük a szülőket az elismerésről.

Evelin és csapata nem okozott nekem gondot többé az igazolatlan óráikkal, egyéb tantár-
gyakból is jobb eredményt értek el a tanév folyamán.

oSztályomban van olyan diák, aki a motiválatlan tanulók kategóriájába tartozik. Ő nagyon 
nehezen tanul, sok buzdítás kell neki ahhoz, hogy eredményesen elsajátítsa a megadott anya-
got. Iskolánkban minden szakiskolás tanuló féléves vizsgát tesz, ami alapja a szakvizsgára 
való jelölésnek. Ez a fiú nem fogadja el, hogy ő bármit is képes lenne megtanulni. 

Felismertük, hogy bizonyos pedagógusok esetében viszont hajlandó arra, hogy a tan-
tárgyakkal kapcsolatban is eredményeket mutasson fel. Sikeres volt az a törekvésünk, hogy 
minden egyes tételnél külön foglalkozásokat, gyakorlási lehetőségeket szerveztünk a számá-
ra. Labilis személyiségű tanulóról van szó, akinek ha nem úgy sikerül megtanulnia egy-egy 
anyagot, ahogyan ő szerette volna, teljesen magába fordul, ráborul a padra, és esetenként 
sírni kezd. Ha teljes a kétségbeesése, agresszív dolgokra is képes volt. A székeket borogatta, 
vagy a dekorációkat tépdeste a falról. Ilyenkor csak az általa elfogadott pedagógusok tudták 

„kezelni”, megnyugtatni. Utána tudott kommunikálni, de minden esetben erős biztatásra volt 
szüksége. Köti saját sikerélményét az általa kedvelt személyekhez, és így képes átlendülni 
a nehézségeken. 

Tudtuk, hogy ez a diák elnyomott szerepet tölt be mind a családban, mind az iskolai 
környezetben. Motiválása ezért volt nehéz, pedig egyébként nem rossz képességű gyerekről 
van szó. Az a megoldás, hogy igyekszünk a csoportból kiemelni, több dicséretben részesítjük, 
felelevenítve jó tulajdonságait, pozitív élményeit, sikerre vezetett. Az egyéni bánásmód, törő-
dés után ismét beilleszthető lett a csoportba.

Tapasztalataink szerint az alulmotivált tanulók problémája legtöbb esetben a családban 
keresendő. Nem érdekli őket a tanulás, nehéz velük a tanórai munka, alacsony a teljesítmé-
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nyük. Az alulmotiváltság nem a diákokkal született adottság, hanem a körülményeik velejá-
rója. A szakiskolában a szakmai órákon ezek a tanulók sokkal inkább leköthetők, s a gya-
korlatokon érik el a legjobb eredményeket. Ha sikerül rávezetni őket, hogy az elméletet kell 
itt megvalósítani, akkor sikerrel járunk, és ezt követően már szívesebben tanulnak. Motiváló 
lehet számukra az is, ha velünk együtt dolgozhatnak a gyakorlatokon. 

Lendületet adhat nekik, ha elvisszük őket egy olyan üzembe, ahol szívesen dolgoznának. 
Az is fontos, hogy a jól teljesítő tanulókat a pályázatok útján nyert külföldi gyakorlatokon való 
részvételre jelöljük. 

Ha külső segítséget nem kapunk, akkor ez a módszer nem mindig jár sikerrel. Nagyon 
fontosnak tartjuk ezért a szülőkkel történő együttműködést, mert a sikerességet a család 
támogató magatartása jelentősen befolyásolja.

a SzakiSkolai oktatáS egyik legnehezebb feladata ez. Évről évre nő az alulmotivált ta-
nulók száma. A mi véleményünk szerint az iskola képtelen pótolni a családot. A legnagyobb 
gondot még az új módszerek alkalmazása esetében is az jelenti, hogy azért nehéz motiválni 
a tanulókat, mert a többség minden, az iskolában megszerezhető ismeretet feleslegesnek ta-
lál. Gyakori probléma, hogy felszerelés, íróeszköz nélkül érkeznek. Még ingyentankönyveikre 
sem vigyáznak. 

Azok a megoldások sikeresek, ahol kiscsoportokban dolgozunk. Egy alkalommal tíz, 
a táblán szereplő idegen szó (melyek ma már közhasználatúak) jelentését kellett közösen 
megfogalmazni, majd az Idegen szavak és kifejezések szótárából ellenőrizni, illetve javítani. 
Ennek a feladatnak a megoldása azért lehetett sikeres, mert szinte azonnal láthatták munká-
juk eredményét a diákok, és a feladat megoldásának az időtartama rövid volt. Erre az időre 
sikerült érdeklődésüket fenntartani, ami végül a feladat eredményes elvégzéséhez vezetett. 

A modern technikai eszközök használata színesítheti a tanítási órákat (számítógép, 
projektoros kivetítés, DVD stb.), ám ezek is csak ideig-óráig kötik le figyelmüket. Ennek elle-
nére a tanulói motiváció növelésében a személyes hatásokon kívül fontos elem a tartalmak 
megjelenése, illetve a korszerű, elektronikus eszközök felhasználása a tanítási-tanulási fo-
lyamatban. A számítógépek, az internet, az új audiovizuális eszközök bevonása a különböző 
tantárgyak oktatásába jelentős vonzerőt gyakorolhat a tanulókra. Nem lehet nem figyelembe 
venni ennek pozitív hatását és lemondani ezekről. 

A négyszemközti beszélgetés csak néhány tanuló esetében célravezető. Közösségben 
azonban gyakran eredménytelen a motiválás. Ennek legfőbb oka a jelen társadalmi problé-
máiban kereshető, nincs életcél, perspektíva. A tanulók jelentős hányada nem az érdeklődés 
miatt választotta szakmáját, hanem mert 18 éves korig tanköteles.

anita kedveS, de viSSzahúzódó lány volt. Édesanyja egyedül nevelte, mivel Anita édes-
apja pár éve meghalt. Az anya pszichiátriai kezelésekre járt férje halála óta, helyzete nem 
javult, inkább súlyosbodott. Nagyon szerény körülmények között éltek, egy kis településen. 
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Anita tanulmányi eredménye közepes volt. A 9. és a 10. osztályban az osztályfőnöke nagyon 
megszerette, és sajnálta is a kislányt. Az osztályfőnök a férjével együtt ahol csak tudtak, 
segítettek a családon. Anitát rendszeresen ellátták tanácsokkal, segítettek megoldani olyan 
ügyeket is, amikor különböző hivataloknál kellett intézkedni (polgármesteri hivatal, áramszol-
gáltató stb.). Ilyen és ehhez hasonló cselekedeteket hajtott végre az osztályfőnök. Anita azzal 
hálálta meg, hogy tanult, nem hiányzott, tette a dolgát. A 11. évfolyamon, amikor már a szak-
mát tanulták Anitáék, új osztályfőnök került az osztály élére. A család gondjai nem enyhültek, 
viszont a régi osztályfőnök már nem tudott akkora figyelmet szentelni Anitára, mint korábban. 
Az új osztályfőnök viszont annyira nem avatkozott be a család életébe, elmaradtak a konkrét 
segítségek. Anita a szakmai évfolyamokon egyre rontott a tanulmányi eredményén, olyany-
nyira, hogy a vizsgán meg is bukott. Minden iskolai dolog iránt érdektelenné, közömbössé 
vált. A hiányzásai is egyre csak szaporodtak. Rég túllépték a megengedett határt. Anitának 
a 9–10. osztályban elég volt a nehéz helyzetének kompenzálásához (átvészeléséhez) annyi, 
hogy érezte: „van egy biztos pont az életében”. Mármint az osztályfőnöke, aki a nehéz hely-
zetekben mindig meghallgatta, tanácsokat adott, segített, olykor meg is oldotta a problémát. 
Amikor a családias törődés megszűnt, és már neki kellett a családja gondjait a vállára venni, 
nem tudott megbirkózni vele.

Nagy volt a két osztályfőnök hozzáállása között a különbség, Anita nem tudta, hogyan ke-
zelje ezt a helyzetet. „Egyszer megoldanak helyettem dolgokat, máskor meg csak tudomásul 
veszik, hogy nehéz helyzetben élek?!” – gondolta.

Melyik osztályfőnök cselekedett helyesen? Talán nem is fontos ezt megítélni. Anitának 
viszont nagyon nehéz helyzete volt kiskorától fogva, és ebben a helyzetben nem tudott felnőni 
a problémákhoz, feladatokhoz, elveszett azok sűrűjében. A javítóvizsgára sem jelentkezett 
be, jelenleg szakmája nincs. Elkezdett egy másik iskolában egy másik képzést, de pár hónap 
után onnét is kimaradt.

laurát nem kifejezetten izgatta fel a terembéli jelenlétem. Kilencedikes, alacsony, 
hosszúkás arcú lány, trendi cuccokban. A legújabb táskadivatot ismerők bizonyosan nem 
lepődtek volna meg azon, hogy füzeteit, könyveit nem tudta minden óránkra elhozni. Nos, 
Laura nyelvhez való vonzalmának egyik kedvenc területe a káromkodások és szitokszavak te-
rületén mutatkozott meg. Előszeretettel gyakorolta kimondásukat, nagy bánatomra viszony-
lag reduktívan. Amikor megelégeltem a végtelenül sivatagos „Vazzeg!” sorozatot, és láttam, 
hogy nem tud egyestől különböző dolgozatot írni, házi feladatot alkotni, akkor feldobtam az 
egész osztály számára a következő lehetőséget: hozzanak leírva 50 különböző káromkodást 
a következő órára. 

Laura elhozta a listáját. Megnéztem. Megvolt az ötven, a biztonság kedvéért még négy-
gyel megfejelte. A kövér ötöst beírtuk, majd a munka apropóján elkezdtünk beszélgetni 
a gyűjtögetés útjáról, a káromkodások képi világáról, csoportosíthatóságáról. Kiderült, hogy 
37-ig könnyen ment a házi feladat megoldása, ám a végtelennek tetsző forrás kiapadt, 
apától kellett segítséget kérni. Az apa első segítő szava lett a lista 38-ja, és így tovább 
ötvennégyig.
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A gyakorlat után egyre nyitottabban tudtunk beszélgetni, valahogy a magyarfüzet is befért 
a táskájába, állatmesét írt, rajzolt, fantáziafigurát fejlesztett, szóképeket rajzolt. Leginkább 
akkor tetszett a gondolkodásmódja, amikor Vera abortusza után igyekeztem a nem kívánt 
terhesség következményeiről és a nő értékeiről beszélgetni velük. Arany János A méh ro-
mánca című műve kellően rövid és talányos ahhoz, hogy elgondolkodjunk a szúrás-dagadás 
következményein. Laura csak ennyit kérdezett: „Tanár úr, ez a lány terhes lett, ugye?”

az utóbbi években azt tapaSztaltam, hogy a 9. osztályos tanítványaim már szeptember 
első hetében nem hoznak felszerelést, vagy meg sem jelennek az órán.

A felszerelés beszerzése senkinek nem okozhatott gondot. Nem ez volt az ok, hiszen 
mindig azt mondtam, bármilyen kényelmes pólóban, cipőben sportolhatnak. Utcai ruhában 
azonban soha nem engedtem az intenzív mozgást. 

Persze mindig vannak kivételek, akik kifejezetten igénylik, sőt élvezik a testnevelést, de 
számuk sokszor nem éri el az osztálylétszám felét. Ez természetesen tarthatatlan, hiszen az 
óra kötelező, a mozgásra pedig mindenkinek szüksége van. Hogy munkára bírjam a lustasá-
gokat, néhány éve bevezettem azt a módszert, hogy a három testnevelésóra egyikét játszó-
órának neveztem ki. Gondoltam, játszani még szeretnek a gyerekek. Döbbenten tapasztaltam, 
hogy ez sem elég motiváció. Még mindig nem adtam fel.

Pályakezdő pedagógusként hasonló problémáról már panaszkodtam a módszertanos 
tanáromnak. Több évtized múltán újra az ő ötletéhez folyamodtam. Én is beálltam játszani. 
A „csel” sikerült. Néhány hét után azt vettem észre, hogy akik eddig a lelátón ültek, azon 
vitatkoznak, hogy ki játsszon velem vagy ellenem. Ettől kezdve már könnyebb volt a dolgom: 
szépen, lassan rászoktak az átöltözésre.

kommentár

A bemutatott példák igazolták, hogy a tanulással kapcsolatos negatív készte-
tések megfordításához ritkán elegendő egy-egy pedagógus kitartása, jó szándé-
ka. Az esetek többségében a tantestület vagy a munkaközösség több tagjának 
a szakmai együttműködése és/vagy a szülőkkel kialakított partneri kapcsolatok 
létrehozása vezetett el az eredményhez.

A másik fontos sikertényezőt azoknak a motiváló céloknak a kijelölése jelen-
tette, amelyekkel a tanulók azonosulni tudtak. Ez azért nagyon fontos, mert az 
eredményes tanulásirányítás a célok pontosítása nélkül nem képzelhető el.

A harmadik fontos elemet a tanulók aktivizálása alkotja. A tanulók aktivizálá-
sának az eredményessége, hatékonysága nagymértékben függ a tanulásszer-
vezés és a tanulásirányítás területén alkalmazott módszerektől.
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Rendkívül fontos szerepe van az iskola által közvetített értékeknek, amelyek 
elsősorban a pedagógus személyiségén és cselekedeteinek összességén ke-
resztül fejtik ki hatásukat.
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diákok nyelvi kultúrájA

A diáknyelv, amióta csak iskola létezik, az iskolai világ nélkülöz-
hetetlen tartozéka. Manapság a problémát inkább az jelenti, hogy 
a diáknyelv-használatban a diáknyelvújításból származó kifejezé-
sek rovására teret nyert a társadalom más rétegei számára sem 
ismeretlen durva szóhasználat, a trágár beszéd.

én úgy látom, hogy nyelvi kultúráról nemigen beSzélhetünk szakiskolások esetében. 
Inkább nyelvi kulturálatlanságról beszélnék. A gyerekek képtelenek igényesen, választéko-
san kifejezni magukat. Szövegeik zömmel hiányos, tagolatlan mondatokból, töltelékszavakból 
állnak. Rengeteg a nyelvhelyességi hibájuk, szókincsük rendkívül szegényes. Szavak helyett 
izéket, ööö-ket iktatnak be, makognak. Egy tipikus párbeszéd így hangzik:

„– Assem, már mehetnénk b... meg…
– Mi van, basszus, hová sietsz? Anyuci hiányol…?
– Ne pofázz má’, öreg! Húzzunk má’ a ’csába…!”
A diákok nyelvét, szókincsét az én véleményem szerint két csoportra lehet osztani. Az egyik 

a játékos, ötletekben gazdag diáknyelv, amely természetesen nem nélkülözi a szlengelemeket 
sem. Erre a részre a játékos szóalkotások jellemzők. Saját praxisomból mutatok be néhányat, 
bár van köztük olyan is, amely közismert. Itt van példának néhány szórövidítés:

dolgozat – doga
biológia – biosz
tanárnő – tancsi néni
boszorkány – boszi
bicikli – bicaj, canga
Rengeteg szót alkotnak azzal, hogy rendkívül sokszor SMS-ben, MSN-ben kommu-

nikálnak:
vagyok – vok
meg – +
egyszer – 1szer
Számtalanszor fordul elő, hogy a dolgozatokban is ezeket a rövidítéseket alkalmazzák. 

Magyartanárként rendszeresen rendbe kell tennem ezt a szóhasználatot, és el kell monda-
nom számukra, hogy milyen helyzetekben állják meg a helyüket ezek a rövidítések, és hol 
nem szabad használni.

Emellett számos szót ruháznak fel új jelentéssel: király, zsír, tuti, tök állat. A legutóbb hal-
lott játékos szóalkotás a „süti”, amely a fentiekkel együtt a „nagyon jó, klassz” kifejezésekkel 
egyenértékű.

A diákok nyelvének másik rétege a vulgáris, obszcén kifejezések vagy előítéleteket tükrö-
ző szavak használata. A „köcsög, buzi, kurva, cigány” szavak használata megszólításként is 
elterjedt, az esetek többségében minden érzelmi töltést nélkülöznek, csak töltelékszavakként 
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vannak jelen. A másik anyját a ’fenébe, francba’ küldő mondatok pedig barátok között meg-
feleltethetők a „légyszi, hagyj egy kicsit békén” mondattal. 

Volt eset, amikor rákérdeztem, hogy ugyan, miért szólítod a haverodat ’buzinak, cigány-
nak’, és kiderült, hogy ezt jópofa dolognak tartják, nincsen bántó szándékuk. Ilyenkor elbe-
szélgettünk arról, hogy tulajdonképpen mit is jelentenek ezek a megszólítások, és kiderült, 
hogy a valós tartalmakról sokuknak igazi fogalma sem volt.

igen kiábrándító hallani óraközi Szünetekben, gyakran még a tanóra kezdetén is a ta-
nulók társalgását. A nyelvi-grammatikai kapcsolóelemeket sajátosan alkalmazzák, szinte 
számolatlanul használják a durva, trágár, obszcén szavakat, ettől mondandójuk sértővé, kel-
lemetlen hangzásúvá válik a kívülálló hallgató számára. 

A figyelmeztetésekre mindössze egy vállrándítással reagálnak. Többnyire nem is értik, 
mit észrevételezek, „nem hallják”, amit mondanak. Arra hivatkoznak, hogy nem is úgy 
gondolják, illetve hogy mások is (például a sportpályán vagy a médiában) így használják. 
Kitartó munkával, állandó és rendszeres javítgatásokkal sikerült elérnem, hogy rám való 
tekintettel mérsékelik magukat, akár egymásra is rászólnak, hogy ne használják, mert 
a tanárnő nem szereti.

Sajnos egyes tanulók társaik megszólítására nem azok neveit, hanem a „köcsög” meg-
szólítást alkalmazzák. Utóbb ez már annyira elharapózott, hogy szinte nem is lehetett hallani 
mást a folyosón bizonyos osztályok közelében, hogy: „Hé, te köcsög!” 

Kérdeztem tőlük, hogy nem érzik-e sértőnek ezt a megszólítást, de szerintük ez inkább 
poénos, mint bántó, nem kell ezért sem felháborodni, sem megsértődni; szerintük bennem 
van a hiba, mert nagyon konzervatív vagyok. Tanítjuk, hogy a kulturált nyelvi viselkedés az 
érvényesülés kulcsa, ez viszont számukra még nagyon távoli probléma.

A szleng használata szinte mindennapossá válik az iskolai életben is. A chat és az MSN 
használatával elsajátított nyelvi kultúrát nem tudják elvonatkoztatni a hivatalos/iskolai élet-
ben használt kifejezésektől, ezért önkéntelenül is előfordul órán nem odaillő kifejezések hasz-
nálata. Szegényes szókinccsel rendelkezik a tanulók többsége, mert kevés szépirodalmat 
olvasnak, és a szókincsük csak tv-nézéssel és internetezéssel „fejlődik”.

Valamelyest segít ezen a helyzeten az, ha több szövegértési feladatot oldatunk meg velük. 
Könnyen értelmezhető szakmai tartalmú szöveg esetén nő a sikerélmény, és a motiváció is 
javul. A kereskedelmi szakiskolai osztályokba rendszeresen viszünk be szövegértési feladato-
kat, pl.: A túró Rudi története, A joghurt történelme. 

az udvaron, ügyeletben SokSzor találkoztunk olyan durva beSzéddel, amit a diákok 
egymás között természetesként kezelnek. Ezek a szavak, mondatok nyomdafestéket nem 
tűrő minőségben hangzanak el. Az ember késztetést érez, hogy szóvá tegye: ennek a beszéd-
nek nem lesz jó vége, nem illik így viselkedni, ki lehet ezeket a dolgokat fejezni egyszerűbb, 
érthetőbb, szebb szavakkal.

Az egyik oka ennek az lehet, hogy a mai diákok felvették a rohanó élet ritmusát, és azt, 
amit a média közvetít számukra. Sok esetben elhanyagoló környezetben nőnek fel, megszű-
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nik a szülői kontroll, már szabályrendszereket sem igyekeznek érvényesíteni gyermekük felé, 
rossz példát mutatnak az otthoni kommunikációjuk során is.

Azt tapasztaltuk például a szünetekben történő ügyeletek során, hogy a durva beszédre 
történő reagálásunkra ismételten csak durva beszéd a válasz. Hiába szólunk, „prédikálunk”, 
süket fülekre talál. Ha viszont figyelmen kívül hagyjuk, egy idő után halkul, majd abbamarad, 
mert nem lehetett vele célt érni: a középpontba kerülni. 

SajnoS naponta többSzör hallhatunk iSkolán éS tanórán belül iS durva kifejezéseket, 
és nem csak fiúktól. Aki rendszeresen tömegközlekedési eszközön utazik, az hallhatja a ha-
zatartó diákoktól, hogy nyomdafestéket nem tűrő szavakkal szidják név szerint is tanáraikat 
egy dolgozatírás vagy rossz jegy miatt. Több esetben előfordult saját óráimon is, hogy amikor 
rendre utasítottam, mert evett-ivott vagy beszélgetett a tanuló, akkor trágár szavakkal re-
agált. Erre a viselkedésre szankcióként szaktanári figyelmeztetés adásán kívül más eszköz 
sajnos nincs a kezünkben. Ez pedig nem nagy visszatartó erő. Amikor behívtam a szülőt, 
akkor meglepődött a gyerek viselkedésén, mert állítólag otthon nem beszél ilyen csúnyán 
a gyermeke. A szülők a megbeszélésekkor segítőkésznek bizonyulnak, de többnyire az lát-
szik, hogy a felnőtt-társadalom sem érzi már problémának a csúnya szavak használatát. Ez 
leginkább az alacsony végzettségű szülőknél érzékelhető.

A médiában népszerűnek mondott személyektől, és a politikai élet szereplőitől is gyakran 
tapasztalhatunk ilyen magatartást. A gyerekek olvasás helyett sok időt töltenek tv-nézéssel, 
és lassan nem tudnak különbséget tenni helyes és helytelen magatartás között. Osztályfőnöki 
órákon többet kell ezzel a problémával foglalkozni. A szülőknek pedig arra törekedni, hogy 
a gyermekükkel megszerettessék az olvasást, mert ettől bővül és szépül a szókincsük.

a közfelfogáSSal ellentétben nem az elsivárosodás jellemzi a diákok nyelvi kultúrá-
ját, ugyanis diáknyelv mindig volt és mindig lesz. A diáknyelv a társadalmi nyelvváltozatok 
egyike (életkori szociolektus), s mindig is szoros kapcsolatban állt a szlenggel (az igénytele-
nebb köznyelv) és az argóval. Ideális esetben a diákok, amikor kell, a köznyelvi normákhoz 
igazodnak, egymás között pedig a diáknyelvet használják. A probléma az, ha a kettőt nem 
tudják tudatosan szétválasztani egymástól. A diáknyelv sokszor használ olyan kifejezéseket, 
amelyek a szóbeli agresszivitás fogalomkörébe tartoznak. Elég, ha az új keletű diáknyelvi 
szóláshasonlatokra gondolunk (pl. leütlek, mint…, úgy váglak orrba…). Sértő kifejezések, 
jelzők is igen gyakoriak.

A szakiskolás tanulók nyelvi kultúráját nem fejlesztik olvasmányélmények, roma tanulók 
esetében pedig szinte idegen nyelv a magyar. Azt a nyelvi normát követik, amellyel nap mint 
nap találkoznak. Társalgásukban gyakoriak a vulgáris kifejezések, igénytelen megnyilvánulások. 
Gyakran tanítási órákon is ilyen stílusban nyilvánulnak meg egymással szemben. A kommuniká-
ciós tanórák anyagába építve és minden lehetséges módon igyekszünk javítani a problémán. Ha 
meghalljuk, hogy durva, trágár kifejezéseket használnak, mindig megkérdezzük, tudja-e, hogy mit 
jelent, amit mond, és miért beszél így, és én mindig olyan módon javítom ki, hogy én tudom, mire 
gondolsz, ezt akartad mondani. Akkor egy ideig csendesebbek, de egy idő után kezdődik elölről.
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Talán jó irányba halad az, amit elkezdtünk, de megreked valahol, mert külső segítséget 
nem kapunk, a szülők sem mindig partnerek. A személyes példamutatás pedig csak adott 
körülmények között hatásos. 

hogy mi a megoldáS? nem igazán tudom. Ez kicsit szélmalomharc. A személyes példa ér 
ebben az esetben valamit? Tőlem nem hallanak káromkodást. Én mindig felajánlom, hogy 
kimosom a szájukat szappannal, de nem élnek a lehetőséggel. 

A diákok bátran nyúlnak az édes anyanyelvhez. Sokszor kreatívan, játékosan is. Új sza-
vakat gyártanak, egyes szavakat új jelentéssel ruháznak fel, meglepő szövegkörnyezetben 
használnak. Rövidítenek, becéznek. Az SMS-ek, e-mailek nyelvezete is megjelent a szóbeli 
nyelvhasználatban. Ez nem olyan nagy tragédia. Sokkal nagyobb gond szerintem a szegényes 
szókincs, a sekélyes nyelvhasználat. Nagyon nehezen tudják kifejezni magukat, nem használ-
nak választékos kifejezéseket, idegen szavakat pedig alig ismernek, így az egyes tantárgyak 
terminológiáját is nehezen sajátítják el. Na és persze a trágár kifejezések… Amelyeket már 
észre sem vesznek. Megyek az udvaron, és csak úgy röpködnek a „b… meg”-ek. Régeb-
ben még jobban zavartatták magukat, ha egy tanár előtt kicsúszott egy káromkodás. Még 
elnézést is kértek. A minap viszont azt mondta egyik tanítványunk, „tanárnő, a b…meg már 
egyáltalán nem csúnya”. Hát igenis csúnya. Még mindig. És ahogy egymáshoz szólnak néha, 
az kritikán aluli. Most inkább nem idézném.

ahogy járok-kelek a vároSban, egyre inkább szemet és fület szúr a mai gyerekek kul-
turálatlansága. Sajnos ezalól iskolánk sem kivétel. A baj talán már rögtön a köszönéssel 
kezdődik, hiszen még ez se igazán megy. Elterjedtek a „Csá! Cső!” formák, és gond nélkül 
letegeznének mindenkit. Mentségükre legyen mondva, hogy sajnos a médiából is ez sugárzik. 
A köszönésen túllépve, amikor beszélgetésbe kezdünk, szinte pár mondat után előjönnek 
a különféle szleng kifejezések. Iskolánkban tavaly egy tanuló kitalálta, hogyha valami nem 
érdekli, vagy ha épp egy negatív bírálatot kap, azt mondja rá, hogy „Engem hol!” – jó erősen 
megnyomva a h-t. A többi diáknak ez annyira megtetszett, hogy körülbelül két hét múlva már 
az egész iskola ezzel a kijelentéssel ment a tanárok agyára. A diákokra óriási hatással van 
a kortárs csoport véleménye, ha valaki vezéregyéniség lesz – többnyire a rossz magaviseletű 
tanulók –, akkor annak a többi diák követni fogja minden mozdulatát. 

A chatelőnek nagyon kevés ideje van arra, hogy végiggondolja, mit is akar írni, a legtöbb 
esetben rögtönöz. Fontos lehet számára, hogy minél hamarabb leírja, amit szeretne, ezért sok 
esetben rövidítéseket használ. Ezek a rövidítések aztán élőszóban is megjelennek, és ezáltal 
nemcsak a gyerekek helyesírása van veszélyben, hanem nyelvhasználatuk is. A chaten hasz-
nálatos kifejezések, szlengek beépülhetnek a mindennapi nyelvhasználatba mind írott, mind 
beszéd formában, ami nyelvi igénytelenség kialakulásához vezethet. 

az órán, feleléSkor nem haSználják SajátoS nyelvváltozatukat. Saját nyelvét a min-
dennapi életben, a „magánéletben” használja.
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A diákság a saját nyelvhasználatát különböző módon látja. Vannak, akik csak bizonyos hely-
zetekben használják azért, hogy ne különbözzenek a többiektől. Van, aki azért használja, mert így 
könnyebben tudja kifejezni magát. Van, aki azért, hogy a környezetét bosszantsa, dühítse vele.

kellő humorérzékkel egéSzen jól lehet haSználni a Szleng kifejezéSeket, és a fordítá-
sunk következtében viszonylag gyorsan felismerhetővé válnak több ezer éves családi tragé-
diák a jelenkori történésekben. Próbáljuk csak újramondani a Hamlet történetét! „A külföldi 
ösztöndíjas suliból éppen arra érkezem haza, hogy anyámat a nagybácsim …

A diákok a demokratikus jogaikat kihasználva (pontosabban visszaélve azzal) napi szinten 
használják azokat a kifejezéseket, amelyeket a tanárok konkrét szankciókkal nem tiltanak. 

A trágár kifejezések használatát a diák nagyon is jól tudja önmagában szabályozni, de 
amíg erre nincsen külső kényszer, addig nem teszi, a tanár-diák találkozásnak az elején kell 
ezt a rendet megalapozni. Személyes tapasztalatom, hogy ha a legkisebb „nyelvi botlásra” is 
határozottan, keményen reagál a tanár, az később meghozza a gyümölcsét, mert a tanórán 
és a tanórán kívül a tanár jelenlétében már nem fogja használni a trágár kifjezéseket a diák, 
vagy legalábbis elnézést fog érte kérni. Természetesen az ilyen viszony kialakításához nem 
elég az „ejnye-bejnye” dorgálás az órán. Az első órákon emiatt szerintem meg kell szakítani 
az óra menetét és lerendezni a diákkal. Ha csak átsiklunk gyorsan fölötte, akkor a diák nem 
érzi a jelentőségét. Fontos dolog, hogy ezzel nemcsak a diákok nyelvi kultúráját formálhatjuk, 
hanem saját tekintélyünket is kialakíthatjuk az osztály előtt. 

Nálam nemegyszer az hozta meg az eredményt, hogy az első órákon mintegy túlreagál-
tam a legkisebb nyelvbotlást és fegyelmezetlenséget is.

A problémának azonban van egy olyan megoldása, ami egyébként evidensnek és könnyű-
nek tűnik: diákkori tapasztalatom, hogy bármilyen trágár beszédű osztály tagja is voltam, egy 
tanárnál mindig mindenki figyelt arra, hogy hogyan fogalmazzon.

Ez a tanárnő nem véletlenül taníthatott magyart, mert a választékos és kulturált beszédé-
vel mindenkiben nyomot hagyott. Személy szerint én még szünetekben is szívesen beszélget-
tem vele, mert pusztán 5-10 perc párbeszéd után észrevettem magamon, hogy én is próbálok 
a választékosságra odafigyelni. Nemcsak magamat figyeltem, hanem az osztálytársaimat 
is: velük is ez történt. A tanárnő óráit követően (bár észre ezt nem vette senki), próbáltuk 
másképp összerakni mondatainkat.

A tanár pusztán a tiszta és választékos beszédével nagy dolgokra képes. Nem kell azt 
elhinnünk, hogy azzal teszünk jót a diákoknak, hogy a végtelenségig leegyszerűsítjük monda-
nivalónkat. A választékos beszédhez a diákok fel tudnak nőni. Persze ez nem zárja ki a tan-
anyag újbóli megfogalmazását és másképp történő elmondását annak érdekében, hogy azt 
megértse a diák.

kommentár

Az alapproblémát az jelenti, hogy az elmúlt másfél évtizedben a diákok „nyel-
vükben” is behozzák és megjelenítik az iskolákban azt a társadalom nyelvhasz-
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nálatában megmutatkozó értékválságot, amelynek nyomán a társadalom rendkí-
vül széles rétegeiben vált elfogadottá azoknak a nyelvi elemeknek, fordulatoknak, 
kifejezéseknek használata, melyek korábban többnyire a társadalom perifériáin 
élők vagy az „underclass” osztályok(ok) és réteg(ek) jellemzője volt. Ezzel szinte 
egy időben a társadalom más területein is tapasztalhatóvá vált az érték(rend)ek 
erodálódása, ami nem könnyítette meg az iskola helyzetét abban, hogy megfele-
lő „ellenszereket”, stratégiákat dolgozhassanak ki e jelenség visszaszorítására.

A fenti történetek és példák azt mutatják, hogy minden látszat ellenére van 
hatása a tanári (és ha ezt támogatja, akkor a szülői) példának. Egyes esetekben 
ezek csak rövid távon fejtik ki hatásukat, más esetben pedig akár „élethosszig 
tartó” hatást is képesek elérni.

Hasonló hatása lehet azoknak a megoldásoknak is, amelyek e tanulók szö-
vegértését és ezzel párhuzamosan olvasási kultúráját igyekeznek támogatni, 
erősíteni.
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ÉrtÉkrend Az iskolábAn

A deklarált intézményi és pedagógusi értékrend az intézmények 
pedagógiai programjaiban olvasható. A problémát az okozza, 
hogy valójában többféle értékrend él együtt az iskolákban. Az 
egyik a pedagógusok valódi értékrendje, amely mindennapi mun-
kájukat jellemzi, a másik a diákság értékrendje, amelyet csoport-
normák alakítanak, s a harmadik a szülőké, amely hatást gyakorol 
mind a gyerekre, mind az iskolára. 

SzélSőSégeS eSetről írok. Az egyik tanuló az első padban órán nem dolgozott, helyette 
sorozatos „beszólásaival” folyamatosan zavarta az órát. Beszélt, forgott, reklamált, miért 
mindig őt fegyelmezem, s közben a nemi szervét fogdosta. Tehetetlenül tartottam az órát, 
s próbáltam a többi tanulóra koncentrálni. Az igazgatóhelyetteshez vittem elbeszélgetésre, 
ahol arról számolt be, hogy osztálytársai buzdították, hogy órán tolja le a nadrágját. Majd 
elégedetten mondta, hogy ő nem állt kötélnek. Megdöbbentő volt számomra még csak hal-
lani is ezt. 

az egyik 10. oSztályoS lány az elSő félévben terheS lett. Ezt nem a tanulótól vagy 
a szüleitől tudtuk meg, hanem egy idegen (iskolán kívüli) személy hívta fel rá az iskolaveze-
tés figyelmét. Ezek után beszéltünk a tanulóval, aki elismerte a tényt, és közölte, megtartja 
a gyermekét, mert a fiút szereti, aki a gyermeke apja. A további beszélgetésből kiderült, hogy 
a szülei még nem tudnak a terhességéről, mert az édesanyja is lánykorában szülte meg az 
első gyermekét, és biztos, hogy nem engedné meg, hogy a gyermeke megtartsa a babát.

Nagyon nehéz ilyen jellegű családi dolgokba beleszólni, de nem hagyhattuk, hogy a tanu-
ló elhamarkodott döntést hozzon, főképpen úgy, hogy még a szülei véleményét sem kéri ki. 

Első lépés az volt, hogy több hosszas beszélgetés után sikerült a tanulót rábeszélni arra, 
hogy végső döntését ne hamarkodja el, várjon még a döntés kialakításával. Nagyon elszánt 
volt, és mindenképpen meg szerette volna tartani a babát.

Második lépésként megkértük, hogy mindenképpen mindent meséljen el az édesanyjá-
nak. Az idő sürgetett bennünket, ezt a tanuló is tudta, és kifogásokat keresett a beszélgetés 
időpontjával kapcsolatban (pl. az anyukája éjszaka dolgozik, ezért nappal aludni kell neki, és 
most ezen a héten nem tud vele beszélni).

A harmadik lépés pedig az volt, hogy felvázoltuk a lehetséges megoldásokat:
ha megtartja a babát, kb. mire számíthat az elkövetkező 20 évben,•	
ha nem tartja meg a babát, akkor kb. mire számíthat az elkövetkező 20 évben,•	
 ha nem lesz most őszinte szüleihez, és eltitkolja terhességét, milyen hatást válthat ki •	
ez a tény a családban.
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A tanuló nem tartotta meg a babát. Osztálytársai erről az esetről mit sem tudtak. 1-2 
hetes hiányzás után újból járt iskolába, és azóta is vidáman éli a saját 16 éves korosztályának 
megfelelő életmódot.

Fontosnak tartottuk, hogy a tanuló tapasztalatlansága miatt ne hozzon elhamarkodott 
döntést. Megpróbáltuk a kevésbé rossz megoldás felé orientálni a tanulót, de felmerült ben-
nünk, van-e ebben az esetben jó vagy rossz döntés. Kinek lesz jó vagy rossz az a döntés?

Mindezeket figyelembe véve azt gondoltuk, és természetesen örültünk is, hogy a tanuló 
a tapasztalataink meghallgatása után a saját döntését hozta meg, és nem érezte úgy, hogy 
rákényszerítettünk volna bármit is. 

„16 éveS a lány! eleget tanult már, menjen cSak férjhez!” – halljuk a szülőktől naponta. 
Hiába mondja a pedagógus, meddig tanköteles a gyerek, milyen előnyei vannak, ha tanul még, 
a szülők csak a saját szokásaikhoz, hagyományaikhoz ragaszkodnak. Számukra a tanulás, 
a tudás, a napi munkába járás nem képvisel értéket, különösen a leánygyermekek esetében. 
Tulajdonképpen a gyermek több értékrend között hánykolódik. Sok esetben mindegyiknek 
igyekszik megfelelni. A tanároknak, mert sok szép és jó helyre vitték magukkal, megtanítot-
ták olyan dolgokra, melyek hozzásegítették barátok találásához, ismeretlen fiatalokkal törté-
nő beszélgetésekhez, tanulmányi versenyeken való sikeres megmérettetéshez. Ráadásul az 
iskolában még ott vannak a kortársak! Talán az ő hatásaik érvényesülnek az iskolai életben 
a legerősebben. A jól motivált tanulókat is képesek szembefordítani az általuk addig elfoga-
dott pedagógusokkal, társakkal, értékekkel. A befolyásolás olyan mértékűvé válhat, hogy az 
addig elért eredményeknek sincs már húzóerejük. X intézményünk egyik kiváló tanulója volt 
mindaddig, míg Y be nem került. A két fiatal egymásra talált, ezután a délutáni tanulás helyett 
lógtak, kocsmáztak, játékgépeztek. A probléma megoldásában a család sem volt partner, 
hiszen ők is hasonló értékek szerint élnek.

A tanév elején minden esetben az osztályfőnök és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 
kolléga látogatást tesz a családoknál. Próbálják feltérképezni a család lehetőségeit, adottsá-
gait, helyzetét. Sok esetben ez az egyetlen alkalom, hogy beszélhetünk a szülővel.

Olyan dolgokat tapasztalunk, amely alapot adhat a pedagógusnak a gyermekkel való 
megfelelő bánáshoz. Sajnos tapasztaljuk, hogy szegényes körülmények között élnek, és tel-
jesen más értékrendet képviselnek. Ennek összehangolása, esetleges megváltoztatása a pe-
dagógus feladata.

Igyekszünk olyan tanórán kívüli programokat szervezni a gyermekeknek a szülőkkel 
együtt, amelyek során megismerhetik az iskola által képviselt értékeket.

Sok tanuló nagyon nehéz SzociáliS körülmények között él. A szülők munkanélküliek. 
A gyerek azt látja, hogy segélyekből és lopásokból ugyanolyan szinten meg lehet élni, mint 
becsületes munkából. Ez nem ösztönzi őket arra sem, hogy elvégezzék az iskolát. A legtöbbje 

glossz_2.indd   65 2009. 06. 22.   9:51:33



66

be is vallja, hogy csak azért van itt, mert a tankötelezettség 18 év lett. És azt is elmondják, 
hogy eszük ágában sincsen dolgozni.

Másik minta számukra a média. A valóságshow-k világáról elég sokat tudnak. Ez sem 
a pozitív értékrendet közvetíti.

De talán legfontosabb számukra a kortárs közösség. Olyannak kell lenni, mint ők: öltöz-
ködésben, viselkedésben. Volt például egy roma fiú az osztályomban. Már első naptól kezdve 
viselt egy elég jellegzetes sapkát. Pár napon belül több fiúnak is lett ilyen.

rendSzereSen tapaSztaljuk a biSzocializáció (kettőS Szocializáció) jelenlétét a szak-
iskolai osztályainkban. Főképp roma tanulók esetében, ahol a családi nevelésből fakadóan 
más értékek, más hagyományok és szokások mentén folyt a nevelés, mint a nem roma csalá-
dok esetében. Az iskola egy újabb színtér, ahol egy teljesen más arcukat kellene mutatni e diá-
koknak, ám ez nem minden tanuló esetében valósul így meg. Mást vár el az iskola – másképp 
kell beszélni, másképp kell megnyilvánulni, minden esetben más és más, mint ahogyan otthon 
a családi körben történne. Sok pedagógus az ilyen helyzetekre, az ilyen megnyilvánulásokra 
nincs felkészülve, ami fakadhat a pedagógusképzés e területeinek hiányosságaiból is. 

Napi tapasztalat az, hogy a tanulók nehezen bírják ki a 45 perces órákat anélkül, hogy 
SMS-t írnának, a telefonjukért nyúlnának, vagy mással foglalkozzanak. Kevesen értik meg, 
hogy a fegyelem és az iskolai követelmények teljesítése, ezáltal a szakma megszerzése 
mennyire fontos számukra. 

Sajnos sokan csak a barátok-barátnők és nem utolsósorban a rokonaik miatt járnak az 
iskolába. Sok esetben 2-3 komplett családi-rokoni kör is jelen van 2-3 osztályban. A valós 
életben tapasztaltak és a családi befolyás azt közvetíti nekik, hogy iskolai végzettség nél-
kül is boldogulnak az életben. Például: „Minek nekem bizonyítvány, mit érek vele?” „Minek 
tanuljuk ezt két évig, a barátom három hónap alatt ugyanezt a végzettséget megszerezte 
»gyorstalpalón«!” „Minek ez a bizonyítvány, nem ér ennyit, inkább veszek a  ... piacon 50 
ezer forintért.” A tanári ráhatás ebben az esetben sokszor kevés. Erősebb az iskolán kívülről 
érkező befolyás. 

Konkrét esetben például a tanuló bár aláírja, de nem tudja elfogadni a házirendet. Sokszor 
egyszerű szabályokba kötnek bele. Például: Miért nem lehet dohányozni? Miért nem lehet 
kimászkálni az iskolából tanítási időben?

életmódunkat, ezen belül cSelekedeteinket értékrendünk határozza meg. Értékrendünk 
megnyilvánul például vásárlási szokásainkban is. 

A „Nyitott kapuk” pályaválasztási hét alkalmával, amikor is az iskolát több száz általános 
iskolás fiatal látogatja meg, rendszeresen szervezünk bemutatóórákat. Eddig a szakiskolás 
fiatalokkal ezt a feladatot nem vállaltuk fel, hiszen a gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók-
kal való foglalkozások bemutatása nagyobb sikerrel kecsegtette a feladatot vállaló tanárt és 
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diákokat is. Emellett úgy gondoltuk, hogy sokkal sikeresebb és élvezetesebb az idelátogató 
általános iskolás diákok és szüleik számára.

A jelenlegi 9. F. szakiskolás lányaim úgy gondolták, hogy megmutatják, ők is tudnak úgy 
dolgozni, véleményt alkotni, következtetéseket levonni az élet nagy kihívásaival kapcsolatban, 
mint az elitnek számító gimnazisták. Az osztályfőnöki óra témája: értékrend ökomódra.

A fiatalokkal közösen gondoltuk ki az óra tartalmi felépítését. Hozták ötleteiket, melyek-
ből szemezgetve próbáltuk a legjobbakat kiválogatni. Úgy gondoltuk, legjobb, ha a vásárlási 
szokásainkat megvizsgálva vonunk le következtetéseket a környezetre vonatkoztatva. A fiata-
lok sok-sok élelmiszer csomagolóanyagát gyűjtötték össze a jeles bemutatóra. Ezek feliratait 
vizsgálgatva vontuk le később a következtetéseket is. Megismertük a különböző áruk cso-
magolásán lévő ökocímkék, jelrendszerek jelentését. Tanári magyarázat helyett csoportosan, 
közösen vontuk le a következtetéseket. A felkészülés alatt nemcsak tanultunk, hanem sokat 
játszottunk, és közben jókat nevettünk is.

A bemutatóóra jól sikerült. A jelen lévő vendégek arcáról az elismerés volt leolvasható. 
Szakiskolás lányaim pedig feltöltődtek élményekkel és pozitív tapasztalatokkal. A sok-

sok dicséret megerősítette őket, és növelte önbecsülésüket is.
És az értékrend: talán változott; talán nem dobják ki az újrahasznosítható anyagokat, 

talán jobban védik a környezetüket… Mindenesetre a papírgyűjtést mindkét félévben meg-
nyertük.

az általánoS emberi értékrend és a mindenkori társadalom értékrendje nem esik egybe. 
És még ott van a gyakorlat is, ahol nem lopásról beszélnek, hanem életrevalóságról, nem 
erőszakról, hanem erőről. A „tanulj, mert akkor boldogulsz” vagy esetleg „dolgozz, mert 
akkor boldogulsz” mondatok imaszerű ismételgetése mosolyt csal a gyerekek arcára, mert 
számolatlanul tudnak ellenpéldákat sorolni. Ha már évtizedekkel ezelőtt „rejtett tantervről” 
beszéltek, akkor most vajon mi lehet?

Egy iskolának fontos, hogy legyen értékrendje. Iskolai szinten az egyik legsúlyosabb 
probléma az együttműködés hiánya a pedagógusok között. Egy iskolában egységes nevelői 
eljárásban kellene megegyezni. Hiányzik az az alap, ami szilárddá teszi a pedagógiai érték-
rendet. Ezért fordul elő, hogy az iskolában az egyik tanár megdicséri a gyereket azért, ami-
ért a másik megszidja, vagy amit az egyik tanár elnéz, azért a másik esetleg megbünteti. 
Ezért a gyerekek magatartásbeli problémái fölött sok tanár inkább szemet huny, nem vállalja 
a konfrontációt a tanártársaival.

A diákok otthonukból hoznak egy kialakult értékrendet, és az iskolában is találkoznak egy 
másikkal, melyet az ott dolgozó alkalmazottak (pl. vezetők, pedagógusok, irodai és egyéb 
területen dolgozók) alakítanak ki.

Sajnos otthonról sokszor nem a megfelelő értékeket és viselkedéskultúrát hozzák ma-
gukkal. Ez azt jelenti, hogy mi az iskolában igyekszünk a megfelelő értékek, viselkedések 
kialakítására, hogy az iskolából kikerülve a megfelelő döntéseket tudják meghozni viselke-
désükről. Mivel nagyon nehéz napjainkban elhelyezkedni, ezért kiemelkedő fontosságú, hogy 
a megfelelő viselkedési normákkal lépjenek ki a munkaerőpiacra.
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Nagyon fontos, hogy olyan személy menjen szakiskolába dolgozni, aki hatalmas türelem-
mel rendelkezik, és emellett a gyerekek szeretete is elengedhetetlen. Speciális szakiskolában 
különösen oda kell figyelni, hogy olyan személyek dolgozzanak, akik el tudják fogadni a diá-
kok másságát. 

A megfelelő értékek kialakítása egész nap folyamatosan zajlik, nemcsak a tanórákon, 
hanem a szünetekben, a délutáni foglalkozásokon és otthonukban is folyamatos visszajelzé-
sekkel. Ezért kiemelkedő fontosságú a szülőkkel való aktív kapcsolattartás, mert a diákok ér-
tékrendjének alakítása közös célok kitűzésével könnyebben megvalósítható, és a diákokban 
sem keverednek a velük szembeni különböző elvárások. 

A pedagógus nem csupán ismeretátadó, hanem rendkívül fontos szerepe van az érték-
közvetítésben, a társadalom által megkövetelt normák elsajátításában. A közvetítés akkor 
hiteles, ha a pedagógus valóban elfogadja és átérzi a közvetített értékeket. A pedagógusok 
által leggyakrabban közvetített elvárások közé tartozik a felelősségérzet kialakítása, a saját 
értékekben, normákban való következetesség, a tolerancia és nem utolsósorban a szakmai 
elkötelezettség.

kommentár

A szakiskolákat látogató tanulók többsége azokból a társadalmi csoportok-
ból (és családokból) kerül ki, amelyeket a rendszerváltás veszteseiként tartunk 
számon. A munkaerőpiac és a társadalom perifériájára sodródó családok szá-
mára korábbi értékrendjük, igazodási pontjaik fenntartása az elszegényedés, 
a tartós munkanélküliség következtében értelmetlenné és kezelhetetlenné vált. 
Az új értékrend, amely számos esetben a mindennapi megélhetés kényszerű 
szorításából formálódott, és több elemében akár a törvényekkel is nehezen 
összeegyeztethető elemeket tartalmazott, elemeiben és egészét tekintve is el-
fogadhatatlanná és beilleszthetetlenné vált egy alapvetően tulajdonosi-polgári 
világ számára formálódó és azok értékeit érvényesíteni igyekvő iskolarendszer 
számára.

Különösen súlyos konfliktusok forrásává vált a roma származású tanulók 
integrálódása a középfokú iskolák esetében, mert a sajátos, etnikai színezetű 
(premodern elemeket is tartalmazó) hagyományaiknak, kulturális szokásaiknak 
a fenntartására és támogatásra egy nem multi- és interkulturális alapokon szer-
veződő intézményben nem kaphattak megfelelő támogatást.

A megoldást – sok más gyakorlatiasabb elem kidolgozása mellett – elősegít-
heti az értékpluralizmus elve alapján szerveződő és működő, a különbségeket 
kezelni tudó és akaró intézményeknek a fejlesztése.
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ÉvismÉtlÉs – tAnulói kudArcok

Az iskolai kudarcok kialakulásában, az évismétlés hátterében 
a tanulók megoldatlan problémáinak halmozódása áll, melyek 
kezeléséhez a megfelelő pedagógiai megközelítésen (egyéni 
fejlesztési tervek készítése, egyéni tanulási útvonalak kialakítása) 
túl komplex segítség szükséges, a diák – szülő – tanár – speciális 
szakemberek kooperatív együttműködése.

egyre Sűrűbben fordul elő, hogy éviSmétlő tanulóval találkozom szakiskolai osztályok-
ban, akik nem feltétlenül gyenge tanulmányi képességeik miatt kényszerülnek az évfolyam 
megismétlésére, hanem azért, mert az iskolába járást kényszerként élik meg, mindennapi 
szenvedésként, és egyáltalán nem számít a sikeresség, a tanulmányi előmenetel. 

Ezért sem érzik tragédiának az évismétlést, újból beülnek a kilencedikesek vagy tize-
dikesek közé, hamar megbarátkoznak új osztálytársaikkal, de továbbra sincs felszerelésük, 
az órai munkában nem vesznek részt, leginkább azt szeretnék, ha békén hagynánk őket, és 
nyugodtan tudnának zenét hallgatni és szalámis zsemlét enni.

Néhányan azonban komoly szégyenként és kudarcként élik meg, hogy egy vagy két tárgy-
ból megbuktak a pótvizsgán, és megígérik, elsősorban saját maguknak, hogy soha többé 
nem kerülnek ilyen helyzetbe. Többnyire sikerül is nekik megvalósítani ezt az elképzelésüket, 
időnként még az is előfordul, hogy a korábbinál jobb tanulmányi eredményeket érnek el.

9. évfolyamon a tantárgyak kétharmadából megbukott egy tanuló. Órákon nem volt fel-
szerelése, nem csinált semmit, szórakoztatta a többieket. Mindemellett nagyon gyenge ké-
pességű volt, ha igyekezett volna, akkor is csak nagy munka árán érte volna el az elégséges 
szintet. A következő évben ismételten a 9. osztályba járt. Hasonlóan alakult a félévi eredmé-
nye, mint az előző év végi. A munkához való hozzáállása sem alakult pozitívan.

A félév során az osztályfőnök behívatta a szülőt. A fiúval és az őt tanító szaktanárokkal 
leültek beszélgetni arról, hogyan tovább. A tanuló megígérte, hogy változtat a magatartásán 
és a tanórai munkáján is, ez azonban a valóságban nem következett be. Év végéhez közeled-
ve, az egyik szaktanár figyelmeztette a tanulót, hogy elégtelen osztályzatnál nem számíthat 
jobbra az év végén sem, ha nem szedi össze magát. Erre az volt a válasz, hogyha meg 
meri buktatni a tanár, akkor bejön az iskolába fegyverrel, lelövi a tanárokat, és utána magát 
is agyonlövi. A szaktanár szólt az iskola igazgatójának, és a tanuló osztályfőnökének arról, 
hogy mi hangzott el az órán. A tanulót még aznap meghallgatta az iskolapszichológus. A fiú 
ígéretet tett, hogy bocsánatot kér a tanárnőtől, akinek az óráján elhangzott a kijelentés. Az 
iskolapszichológus az osztályfőnök közreműködését kérte ahhoz, hogy a szülővel, gyerekkel 
együtt le tudjon ülni és beszélni a történtekről. A megoldáshoz minden érintett együttműkö-
dése szükséges lesz.
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irént már az előző 9. oSztályban iS tanítottam. Nehezen megnyíló, zárkózott lánynak 
ismertem meg. Személyes beszélgetéseink során elmondta, hogy nehezen tanul, sokat fáj 
a feje, inkább rajzolni szeret, mint tanulni. A tanulás igen megerőltető a számára. Zavarban 
van, mikor ki kell állni az osztály elé. Sok bátorításra volt szüksége, míg végre szóra bírtuk. 
Ebben az évben már lényegesen bátrabb, barátokat is talált magának, jobban beilleszkedett 
az osztályközösségbe.

Sajnos ennek ellenére most is nehezen veszi az akadályokat: kifejezőképessége gyenge, 
a feladatokat továbbra is csak segítséggel tudja elvégezni. Nagy problémát látok abban is, 
hogy az elégtelen osztályzatokat félvállról veszi, nem tudja mérlegelni súlyukat. Az osztály 
sem könnyíti meg Irén helyzetét, mert türelmetlenek vele szemben, ami még inkább tartózko-
dást vált ki belőle. Nekem mint tanárnak is kellemetlen a szituáció. Feleletét segítő kérdések-
kel próbálom a helyes irányba terelni, de még így is ellenállásba ütközöm a részéről.

Az évismétlés nem oldotta meg Irén problémáját. Véleményem szerint az általános iskola 
alsóbb osztályaiban kellett volna felfigyelni a nehézségeire. A helytelenül rögzült ismeretek, 
a „tanulás tudásának” hiánya a következőkben is problémát fog okozni a számára. Sikere-
sebb előmenetelét kiscsoportos, korrekciós osztályban folytatott tanulás segítené elő.

a lány idén már máSodSzor járja a kilencedik oSztály. Azt mondja, hogy nem megy neki 
a matek, már általános iskolában is problémái voltak a tantárggyal. Hozzá kell azt tennem, 
hogy nem is törekszik arra, hogy megértse. Édesanyjával a fegyelmi tárgyalásán találkoz-
tam, amit az igazolatlan órái miatt indítottam el. Rendszeresen hiányzott skinhead barátjá-
val együtt, aki miatt feltehetően többször keveredtek verekedésbe. Az édesapa nem jött el 
a fegyelmi tárgyalásra, mint később kiderült, azért nem, mert nem is merték neki elmondani, 
hogy mi történt. Az édesanya tudott lánya számtani gondjairól is, ezért szerette volna lányát 
különórákra járatni. 

A magántanárt nem tudták megfizetni. A második félévben a matematika tantárgy 
bukási arányának nagysága miatt a kilencedik évfolyamon korrepetálási lehetőséget biz-
tosított az iskola. A lány nem élt ezzel az ingyenes lehetősséggel sok más diáktársával 
egyetemben. Így nem várható igazán változás az eddigiekhez képest. A tanár, a szülő nem 
elegendő ahhoz, hogy a diák megszerezze a vágyott elégséges szintet, a diáknak kell bizo-
nyítania, tennie érte. 

úgy vettem éSzre, hogy a SzakiSkoláS diákok kevésbé élik meg kudarcként az évismét-
lést, mint más oktatási formában tanuló társaik. Ez valószínűleg onnan fakad, hogy legtöbben 
csak azért járnak iskolába, mert tankötelesek, és teljesen mindegy, hányszor járják ugyanazt 
az évfolyamot. Akik pedig önszántukból járnak, azoknak nincs problémájuk a tanév követel-
ményeinek teljesítésével.

A mostani osztályomban az egyik diákom viszont tényleg kudarcnak éli meg az évis-
métlést. Ő ebben a tanévben érkezett egy másik szakközépiskola 10. osztályából, ahol egy 
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tantárgy miatt nem sikerült felsőbb osztályba lépnie. Sajnos nálunk már nem volt hely szak-
középiskolában, ezért csak szakiskolába tudtuk felvenni, de ígéretet kapott arra, ha félévkor 
4,5 felett lesz a tanulmányi átlaga, átvesszük a szakközépiskolába. Félévkor csalódás érte, 
mert hiába teljesítette a kritériumot, helyhiány miatt még mindig maradnia kellett. A napok-
ban levelet kaptak a tizedikes szakiskolás gyermekek szülei, melyben az állt, hogy aki év 
végén eléri a 3,75-os átlagot és kevesebb mint 3 igazolatlan órája van, azt a jövő tanévtől 
átvesszük szakközépiskola 10. osztályába. Ekkor tanulóm és édesanyja nagyon elkeseredett, 
hiszen ebben az esetben a gyermek már harmadszor járná a 10. osztályt. Ezért igazgatónk-
hoz fordultak, és kérték, hogy egyéni elbírálás szerint döntsenek sorsa felől. Mivel diákom 
továbbra is jól tanul, így az osztályozó értekezleten a tantestület nagy eséllyel áldását adja 
rá. A többi rajta múlik.

SokSzor nem hatáSoS a buktatáS, éviSmétléS a SzakiSkolában, mert a pótvizsgán egy-
szerűen nem jelennek meg a tanulók. Szakközépiskolában már teljesen más lehet a helyzet, 
mert egy-egy bukás akár pozitív eredményt is hozhat. Volt olyan esetünk, amikor a diák meg-
bukott egy tárgyból, a nyár végi pótvizsga sikeres teljesítésével a következő tanévben sokkal 
komolyabban tanulta a tárgyat, és onnantól kezdve erős hármas osztályzatot kapott. Ehhez 
szükség van a megfelelő családi háttérre, hiszen ha a család a nyáron megfelelő hozzáállás-
sal kéri számon a diáktól az év végi bukást, a gyerek onnantól kezdve tartani fog a bukástól, 
és akár az is előfordulhat, hogy saját maga ébred rá arra, hogy ennek elkerüléséhez tanulásra 
van szüksége. 

a SzakiSkolai oktatáSban még annak ellenére iS gyakori az éviSmétléS, hogy az újfajta 
módszereknek is köszönhetően a minimumkövetelmény-szint folyamatosan csökken. Egyes 
pedagógusok szerint már csak az bukik meg, aki meg akar bukni. Az évismétlőknek két fő 
csoportja van: az egyiket a magántanulók alkotják, ők különféle okok miatt (szülés, betegség 
egyéb stb.) nem járnak iskolába, de még tankötelesek. A kapcsolatot az iskolával 98%-ban 
nem veszik fel, a tananyagról nem érdeklődnek, majd az osztályozóvizsgán sem jelennek 
meg. A szociális juttatások, segélyek motiválják őket arra, hogy minél tovább a rendszerben 
maradjanak.

A másik csoport tagjai nem magántanulók, de rendkívül szabadon kezelik az iskolába 
járást, óralátogatást. A hivatalos értesítések, felszólítások, esetleges pénzbüntetések elle-
nére sem járnak iskolába, inkább járogatnak. Csak a tankötelezettség „lejártát” várják, nem 
élik meg különösebb kudarcként az évismétlést. Legalábbis látszólag. Valójában azonban 
nagyon sok esetben törődést, szeretetet várnak. Ezért is lenne szükség minden iskolában (fő-
leg szakiskolákban) főállású iskolapszichológusra. Van egy évismétlő tanítványom, aki jövőre 
már nem lesz tanköteles, terve egy tíz hónapos hegesztőképzésen való részvétel, majd külföl-
di munkavállalás. Rendkívül problémás gyerek, de „kisközösségben” kezelhető, tisztelettudó. 
Többféle szakember kooperatív munkájával megmenthető lenne.
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Az évismétlések legfőbb oka leginkább a rengeteg igazolt és igazolatlan hiányzás. E mel-
lé jönnek a magatartási problémák, a negatív jövőkép. Iskolapszichológusra lenne szükség, 
esetleg fejlesztő pedagógusra, több szabadidős programra, értelmes tevékenységet kínáló 
délutáni szakkörökre. Ezzel mindenki jól járna, mind az állam, mind a diákok, mind a szülők, 
mind a tanárok. 

az éviSmétléS óriáSi probléma a SzakiSkolákban, speciális szakiskolákban. Gyakori oka 
az évismétlésnek a hiányzásokon túl az alapvető tanuláshoz szükséges értő olvasási, írási és 
számolási készség hiánya. 

Az egyik legfontosabb ok a motiváltság hiánya. Nem érdekli a tanulókat a tudás megszer-
zése. Sok esetben a szülő is támogatja ezt a magatartást. „Addig jó neked meg a családnak, 
amíg az iskolában vagy!” A gyereknek jó ez, mivel nem kell semmit sem csinálnia, nem köve-
tel tőle a szülő semmit. Jó a szülőnek, mivel a családtámogatási rendszerből pénzt kap, s nem 
kell a gyereknek munkahelyet keresni a végzés után, ami sokszor lehetetlen.

A probléma csak összetetten kezelhető. Ezeknek a fiataloknak hosszabb, legalább egy 
tanéves felzárkóztatásra van szükségük. A kisebb hiányosságok tapasztalataim alapján év 
elejei, körülbelül egy hónapos felzárkóztatással és az ezt követő egyéni fejlesztési terv alap-
ján végzett mentorálással kompenzálhatók.

Az évek óta nagyon nehéz elhelyezkedési lehetőségek a családokat arra kényszerítik, 
hogy a fiatalok minél tovább az iskolában maradjanak, mivel a tanuló gyermek biztonságos, 
de szűkös anyagi forrásokat biztosít a családnak. „Jó taktikázással” a fiatal csak 25 évesen 
kerül ki a munkaerőpiacra. Kortársai ekkor már néhány év szakmai tapasztalattal rendelkez-
nek. Ez szinte behozhatatlan hátrányt jelent.

a tanuláSi kudarc éS az alulteljeSítéS az iskolázás folyamán bármikor előfordulhat: az 
iskolázás kezdetekor, később, akár felnőttkorban is. A felgyorsult és folyamatosan változó vi-
lágban a szükséges készségek és képességek is folyamatosan változnak, nem könnyű ezeket 
követni az átlagos vagy jobb képességekkel rendelkező tanulók számára sem.

Az iskolai kudarcok mögött húzódó okok között vannak olyanok, melyek a tanulóhoz kap-
csolódnak (speciális szükségletek, fogyatékosság, kamaszkori zavarok), mások a tanulók 
családi hátterével függnek össze (a szülők alacsony jövedelme, munkanélkülisége), mások az 
iskolától függenek (nem kellőképpen felkészült tanárok, nem megfelelő tanítási módszerek, 
gyenge tantervi program). 

Az iskolai kudarcok kiküszöbölésében jelentős szerepe van a differenciált pedagógiai 
megközelítésnek, a tanulói képességek széles skálán való fejlesztésének. A tanuló erős és 
gyenge pontjainak mérése beépíthető a tervezésbe, ezek alapján egyéni fejlesztési terv ké-
szíthető, amely segíthet elkerülni a kudarcokat. Az évismétlés komoly hátrányt is jelenthet, 
mivel a tanuló nem kerül ki abból a közegből, amelyben egyszer már nem tudott sikerrel 
boldogulni.
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kommentár

A bukás és az ezt követő évismétlés az egyik legsúlyosabb tanulási kudarc, 
amelynek a következményei az esetek túlnyomó többségében csak a tanulót 
sújtják. A szakiskolákban a tanulás iránt amúgy is motiválatlan, sokszor túlkoros 
tanulók esetében a buktatás számos újabb problémát okoz s meglévőket sú-
lyosbít. Általában nem tűnik célravezető megoldásnak.

A tanulás és az iskola világa iránt közömbös vagy éppen ellenséges tanulók 
esetében szerencsésebb lenne egy rugalmasabb, a felmerülő helyzeteket kezel-
ni és a tanuló továbbhaladását biztosítani tudó rendszert kiépíteni, ahhoz hason-
lókat, amelyek a felnőttek oktatásában már beváltak (egyéni tanrend, rugalmas 
vizsgáztatás, egyéni tanulási útvonal stb.)
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FegyelmezÉs pedAgógiAi És 
AdminisztrAtív következmÉnyei

A szakiskolák számára az egyik legnagyobb problémát a fegyelmi 
vétséget elkövető tanulókkal kapcsolatos fegyelmi eljárásokhoz 
kapcsolható adminisztrációs teendők okozzák.

rajmund egySzer már megbukott a SzakközépiSkolai kilencedik oSztályban. A követ-
kező évben a szakiskolai szintet sem tudta megugrani. Teljesen átlagosnak nevezhető, elvált 
szülők gyermeke. Ebben az évben lett 18 éves, és talán most sikerrel teljesíti a kilencedikes 
szakiskolai elvárásokat. 

Az osztályomba kerülve gyorsan, sőt magabiztosan illeszkedett be a formálódó osztály-
közösségbe, idősebb életkora ellenére, nem lett hangadó. A téli szünetig egészen jól mentek 
a dolgok, alig volt igazolatlan hiányzása, ami kb. hat órát jelent. A vonatkozó fegyelmi elő-
írások szerint, az osztályfőnöknek ennyi hiányzás esetén osztályfőnöki figyelmeztetés után 
(3 óra igazolatlan hiányzás okán), intést kell adnia. 

A téli szünet után azonban megváltozott Rajmund viselkedése. Január közepe tájékán 
jelent meg először az iskolában, felkötött kezére mutatva egy történetet mesélt, ami a sérü-
léséről szólt. Teljesen hihetően hangzott a sztori. Együttműködőnek tünt, megbeszéltük, hogy 
mikor jön újra iskolába. 

Telt-múlt az idő. Február elején telefonon keresett meg az édesanyja, számon kérő han-
gon a félévi értesítőt kérte számon rajtam. Ekkor kezdett tisztulni mindannyiunk számára 
a helyzet: Rajmund egy hónapja igazolatlanul nem járt iskolába. Időközben a havi hiányzások 
összesítésekor fel kellett jelentenem a gondviselőt a helyi Jegyzői Hivatalnál. A feljelentés 
után az anya személyesen keresett fel az iskolában, vázolta kilátástalan helyzetét, majd ta-
nácsot kért tőlem. Javaslatomra az elnémuló Rajmundot pszichológushoz vitte kivizsgálásra, 
ahol depressziót diagnosztizáltak. Az igazolatlan hiányzások ügyével kapcsolatban méltányos 
megítélést kértem az igazgatóságon. Zöld utat kaptunk. 

A pszichológus a drámaterápiás kezelések után döntött úgy, hogy Rajmund újra jár-
hat iskolába, és a megjelenés biztos zálogaként egy füzetet kell minden nap reggelén és 
hazaindulás előtt aláírattatnia velem. A szülő feladata az ellenőrzés volt. Lassan ismétel-
ten jelentkeztek az igazolatlan hiányzások. Ha a füzetről érdeklődtem, akkor Rajmund azt 
mondta: már nem kell hordanom. Egy véletlen találkozás rendezte ennek a történetnek 
a szálait, amikor egy másik ügyben véletlenül találkoztam Rajmund pszichológusával, aki-
nek a jellemzést írtam. Kiderült, hogy a gyermek az anyjával szövetséget kötött, amiről 
nekünk elfelejtettek szólni. 

A fegyelmi intézkedések nem sokat érnek a többször bukott diákok esetében. Az intéz-
ményi feljelentések egy középváros méretű rendszerben már olyan hosszú ügyintézési időt 
vonnak maguk után, ahol a jegyzői határozat nem segíthet a problémák orvoslásában. A hiva-
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talos levelek adminisztrációs tevékenysége: idő- és energiaigényes foglalatosság, ami a fenti 
esetben értelmetlen pazarlássá vált a szülő partneri segítsége nélkül. (Ne feledjük el, ő kért 
először segítséget!) És ami bosszantó: miközben az intézmények leveleznek, hiányt pótolnak, 
majd egyszer döntenek, a gyerek ismét megbukik, majd kikerül az iskolarendszerből, és ki 
tudja megmondani, mi lesz belőle.

a SzakiSkolai oSztályokban különöSen fontoS, hogy a tanár „tudjon fegyelmezni”, sőt, 
hogy „jól tudjon fegyelmezni”.

Az egyik osztályban a tanulók nehéz kezelhetősége miatt, szigorkodó stílusomat alább-
hagytam, hogy a tudományra is maradjon idő. Iskolánkban ezen a tagozaton epochális okta-
tás folyik, így aznap ezeknek a gyerekeknek öt matematikaórájuk volt.

Renáta már az első órán nagy unalmában a tanterem ablakába ült, és onnan meredt 
a semmibe, nézte a szemközti falat. Többször megkértem, hogy üljön rendesen, természete-
sen indokoltam kérésem okát (kieshet, onnan nem lát jól, iskolában vagyunk nem házibulin 
stb.). Egész órán nem volt hajlandó leszállni az ablakból. Óra végén megmondtam neki, hogy 
ha én nem tudtam elérni, hogy a székre üljön, a tagozatvezetőhöz menjük e kérdést megvitat-
ni, ő is elmondhatja az érveit. Ugyan nem akart velem jönni, de hosszas rábeszélés után, még-
iscsak ott voltunk a szünetben az iroda előtt. Megkaptam tőle, hogy nem elég, hogy egész 
órán zargattam őt, még a szünetét is elveszem. Mivel telefonhoz hívtak, az utolsó öt percet 
magányosan várakozva kellett eltöltenie, a tagozatvezetővel – más elfoglaltsága volt – nem 
beszéltünk. A következő négy órában eszébe sem jutott, hogy az ablakban is ülhetne.

Egyik szünetben négyszemközt megbeszéltük, hogy mivel a probléma megoldódott, már 
nem zavarjuk az igazgatóhelyettes asszonyt.

Úgy gondolom, hogy egyszerűbb lett volna hagyni Renátát az ablakban ülni, de a perma-
nens ráhatás, a „nem adom fel, amit kértem tőled” következtetés végigvitele mindenképpen 
fontos a fegyelmezés terén.

nagyon Sok problémáS gyerek van egy-egy SzakiSkoláS oSztályban. Pályakezdőként még 
néha előfordult, hogy nagyobb hangerővel próbáltam meg fegyelmezni. Annyi volt az eredmé-
nye, hogy jobb esetben arra a pillanatra elhalkultak, de utána újra megemelkedett a zajszint. 
Azóta inkább szépen kérve, nem kiabálva szólok. Úgy érzem, jobban hallgatnak a tanárra, ha 
nem erővel lép fel. Ha valakivel már végképpen nem bírok, inkább óra után négyszemközt 
beszélgetek el vele. Ha nincs a társai előtt, talán neki sem annyira „ciki”.

a SzakiSkola 9. évfolyamán minden tanévben magas a tanulók igazolatlan mulasztása. 
A rendelkezések értelmében tíz óra után az illetékes önkormányzat jegyzőjénél fel kell je-
lenteni a szülőt, mert nem tett eleget gyermeke iskoláztatásának. Ez történt Bence édes-
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anyjával is (mármint, hogy az iskola feljelentette), így gyermeke tetteiért most neki kell 
felelni.

Bence, mielőtt szülei feljelentésre kerültek volna, már megkapta azokat az iskolai bünte-
tési fokozatokat, melyeket a házirend előírt.

A jegyzői határozat értelmében az anyának nem volt felróható a gyermeke igazolatlan 
mulasztása, ezért nem kapott elmarasztalást. Természetesen a tanév hátralévő részében 
Bence többet már nem hiányzott igazolatlanul.

Ez egy sikeres történetnek mondható, mivel a törvényi intézkedés hatással volt a tanuló 
további magatartására. Szülőjével történt beszélgetés után kiderült, ezt a szégyent gyerme-
kük, többet nem követheti el ellenük. A szülővel való folyamatos kapcsolattartás következté-
ben tudott ez csak így megváltozni. A kérdés az, miért nem volt szorosabb a szülői kapcso-
lattartás a feljelentés előtt. 

Felmerülnek bennem a következő kérdések az ügy kapcsán:
Minden esetben a szülő hibás, ha gyermeke igazolatlanul hiányzik?•	
 Ennek a ténynek a feltárását (intézését) ki kell-e vinni az iskola falain kívülre, egy másik •	
hivatalhoz, ahol megannyi más ügyet is kell intézniük?
 Mit oldunk meg azzal, ha netán a szülőt meg is büntetik vagy csak figyelmeztetésben •	
részesítik?
Ahol nincsenek meg az iskolába járás hagyományai, ott a büntetéssel célt érünk-e?•	
 Ha a tanulónak megoldhatatlannak tűnő problémái akadnak, amit nem tud megbeszélni •	
szüleivel, ezért a szülőt büntetéssel kell sújtani?

Számtalan kérdést tehetnénk még fel, a válasz mindig az maradna, a gyakorlattól elru-
gaszkodott rendelkezés nem tudja kezelni a látszólag egyformának tűnő, de mégis más és 
más eseteket.

kevéS eSzközzel élhet egy pedagóguS, éS azoknak SincS Semmi hatáSa. A mindennapok-
ban sokszor tanácstalanul állunk egy-egy szituációban, hogyan lehetnénk hatással a renitens 
diákokra.

Szaktanári figyelmeztetést adtunk olyan diáknak, aki a gyakorlatról rendszeresen elkésett, 
és a számonkérés ellenére visszabeszélt olyan hangnemben, amit senki nem tűrne. Mindez 
nem volt elég, miután megérkezett, és társaival megtárgyalta az aktuális iskolán kívüli ese-
ményeket, a gyakorlati eszközökkel kezdett hadonászni, amivel súlyos balesetet okozhatott 
volna. Szerencsére nem így történt.

Osztályfőnöki megrovásban részesült az a diák, aki az osztály által szervezett farsangi 
bulira ittas állapotban érkezett, fel is hívta a figyelmet erre, amivel teljesen tönkretette a han-
gulatot, és megengedhetetlenül viselkedett az intézmény területén.

Igazgatói figyelmeztetést kaptak azok a diákok, akik szerelemféltésből olyan mértékben 
összeverekedtek, hogy 8 napon túl gyógyuló sérüléseket okoztak egymásnak. Az ügy rende-
zése sajnos a rendőrségen folytatódott. Ez a viselkedés nem megengedhető egy iskolában. 

Minden egyes szituáció más és más, de egyet biztosan állíthatunk. A diákok 75%-ánál 
sem a szóbeli, sem az írásbeli figyelmeztetések, megrovások nem használnak. Ahol a szülő 
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nem támogatja oly mértékben a pedagógust, hogy e megrovásokat, rossz jegyeket számon 
kéri gyermekén, ott semmi haszna ezeknek a lépéseknek.

Kimutatható, hogy ahol a szülő szabályokat, követelményeket támaszt gyermekével 
szemben, az írásbeli megrovások pusztán megemlítése is hatásos eszköz lehet.

A diákok tisztában vannak a jogaikkal, tudják a kötelezettségeiket (bár nem teljesítik 
azokat), így azzal is tisztában vannak, hogy maximum a magatartásjegy lerontását von-
ja maga után az egész procedúra, és más komolyabb következménye nincs. A fegyelme-
zés adminisztrációja pluszterhet jelent, mégis szükséges az alkalmazása. A házirendben 
megfogalmazott fokozatokat szem előtt tartva tudunk megfelelő lépéseket tenni, a határt 
meghúzni. Olyan esetben, amikor a tanuló deviáns magatartásával veszélyezteti társait és 
az intézmény dolgozóit, végső esetben a legsúlyosabb szankcióval élve eltanácsoljuk az 
iskolából. Bár tudjuk, hogy ez nem megoldás, a tanulóink érdekében kénytelenek vagyunk 
ehhez az eszközhöz nyúlni.

az iSkola házirendje pontoSan meghatározza a fegyelmezés különböző eszközeit. Fe-
gyelmező intézkedést kap(hat) az a tanuló, aki tanulmányi kötelezettségeit nem teljesíti 
(gyakorlatilag minden szakiskolás diák kaphatna), aki megszegi a házirendet, igazolatlanul 
mulaszt, vagy bármilyen módon árt az iskola jó hírének. A fegyelmezésben a fokozatosság 
elve érvényesül, s mértéke a vétség súlyától függ. Mindig írásba kell foglalni, a naplóban, 
ellenőrzőben is szerepelnie kell. A legenyhébb a szaktanári figyelmeztetés, ezt követheti 
az osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás. A legsú-
lyosabb fokozat a fegyelmi eljárás. Az intézkedéseknek nem feltétlenül kell lépcsőzetesen 
követniük egymást. A gyakorlat azt mutatja, hogy ezek az eszközök nem eléggé hatékonyak, 
csupán a pedagógusra rónak újabb adminisztrációs terheket. A problémát az is fokozza, hogy 
nem mindenki alkalmazza ezeket következetesen, márpedig csak egységesen és felülről irá-
nyítva vezethetnének némi javuláshoz. A diákok többségét nem motiválják fegyelmezettebb 
viselkedésre ezek az intézkedések. Hiába kerülnek be az ellenőrzőbe, ha a szülő nem kí-
séri rendszeres figyelemmel gyermeke előmenetelét, vagy ha tud is ezekről, nem alkalmaz 
otthon szankciókat. Gyakori, hogy az a néhány szülő, akivel személyesen megismerkednek 
a pedagógusok, kereken kijelenti, hogy ő nem bír a gyermekével, valahogy próbáljanak rá az 
iskolában hatni.

A legtájékozatlanabb tanköteles tanulók is tisztában vannak azzal, hogy még a legsúlyo-
sabb fegyelmezési forma sem hozhat az életükben óriási változást, legrosszabb esetben má-
sik iskolába kerülnek, ahonnan – hallgatólagos megállapodás alapján – egy másik renitens 
diák kerülhet iskolánkba.

Sok eszközt már nem alkalmaznak az iskolák, például azt, hogy az iskola közössége előtt 
kell elmondani, ki mit követett el, s ezért milyen büntetést kapott. Hiszen könnyen a médiá-
ban találhatja magát az ember, pillanatok alatt szenzációhajhászó újságírók jelenhetnek meg, 
akik mindig csak féligazságokról tudósítanak. Sőt, előfordult már olyan is, hogy roma tanulók 
fenyegetőzve szóltak a tanárhoz: „azért, mert mi cigányok vagyunk”. Velem is történt ilyen, 
holott semmilyen utalás vagy hátrányos megkülönböztetés nem ért senkit az órámon.
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Az osztályfőnökök munkáját jelentősen megnövelte az, hogy a tanórai késéseket percek-
ben kell számolniuk. Szakiskolások közt nem ritka, hogy egy-egy tanuló minden órára 20-30 
percet késve, s természetesen felszerelés nélkül érkezik. Még akkor is, ha az iskola folyosóit 
biztonsági őrök róják. Nem hiszem, hogy a régi módszer (három késés egy igazolatlan óra) 
visszafogná ezt. Talán csak akkor indulhatna el pozitív irányú változás, ha a szülők anyagi, 
szociális juttatásai is érintve lennének. Azaz ha nem jár iskolába, vagy sorozatosan nem jár 
be órákra a tanuló, veszélybe kerülhetnének ezek a források.

Ha a tanulók azt látnák, hogy szüleik boldogulnak az életben, egy szakmával biztos meg-
élhetési forrást találnak, ők is motiváltabbá válnának a tanulásban, s akkor biztos, hogy ke-
vesebb lenne a fegyelmezési probléma is. 

valahol a helyeS középutat kellene éS jó lenne megtalálni a fegyelmezés adminiszt-
rációjában. Hiszen jól tudjuk, hogy a tanulók többségét nem érdekli, hogy az ellenőrzőjében 
hány beírás van. Valljuk be, a szülők meg sem nézik, vagy nem csinálnak belőle nagy ügyet 
otthon – tisztelet a kivételnek! Éppen ezért fölösleges teleírni a diák ellenőrzőjét és a naplót 
számos szaktanári, osztályfőnöki figyelmeztetéssel. Hiszen csak mi válunk a tanuló szemé-
ben nevetségessé, hogy mindenféle apró-cseprő ügyet irkálunk.

azt gondolom, minden pedagóguS Számára iSmerőS a következő Szituáció. Amikor a diák 
a tanórán, többszöri figyelmeztetés ellenére is, fegyelmezetlen magatartást tanúsít, a tanár 
felhívja a figyelmét, hogy ha még egyszer rá kell szólni, beír neki egy szaktanári (osztályfő-
nöki) figyelmeztetést. Erre a diák válasza: „Hát írjon! Kit érdekel!?” Az ilyen és ehhez hasonló 
válaszok arra engednek következtetni, hogy a diák ellenőrzőjét vagy egyáltalán nem nézi meg 
a szülő, vagy részéről is ugyanez a nemtörődöm hozzáállás tapasztalható. 

A fegyelmezés másik, összetettebb és sokkal több adminisztrációval járó formája a fe-
gyelmi eljárás. A tapasztalatok szerint ennek a hatékonysága sem tökéletes, hiszen sem 
a megrovás, sem a szigorú megrovás nincs olyan hatással a diákra, hogy a későbbi viselke-
dését jelentősen megváltoztassa. A szigorúbb, áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba 
vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi 
büntetések pedig túlságosan körülményesek, különösen, ha a tanuló még tanköteles.

Az iskolai fegyelmezés problémája nem kezelhető eredményesen a szülők együttműkö-
dése nélkül. Tapasztalhatjuk, hogy a kezünkben lévő törvényes eszközök kevesek a hatékony 
fegyelmezéshez, és bár sokan sírják vissza a korábbi évtizedek fegyelmezési, nevelési eszkö-
zeit, nem vagyok benne biztos, hogy a most szakiskolákba, szakközépiskolákba és gimnáziu-
mokba járó fiatalok kordában tartására megfelelőek lennének ezek az eszközök, módszerek. 
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iSkolánkban túl gyakran fordulnak elő kiSebb-nagyobb fegyelmi vétSégek. A megfele-
lő dokumentumok rögzítik az ilyenkor szokásos eljárási rendet, a felróható büntetéseket, az 
adminisztratív kötelességeket. Mindezekkel a tanulók is tisztában vannak, hiszen a beirat-
kozáskor megkapják a házirendet, amely rögzíti a tudnivalókat. Ennek ellenére újra és újra 
elkövetik a vétségeket, mi pedig újra és újra intézkedünk. Ezt a munkát is szélmalomharcnak 
látom, hiszen a fegyelmező intézkedések csak a legritkább esetben érnek célt a tanulóinknál, 
többségük rá sem hederít, de még a szülei sem foglalkoznak vele. Komoly gondot jelent az 
iskolai dohányzás, a tanórákon, illetve a tanórákon kívül a tanulók magatartása, verekedés, 
szemetelés. Sokszor egészen a legvégsőkig kell elmennünk, fegyelmi tárgyalást tartanunk, 
a tanuló lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt értesítenünk stb.

kommentár

A bemutatott példák azt érzékeltetik, hogy a szakiskolában tanító pedagó-
gusok egy része vagy eszköztelennek tartja magát a tanulói vétségek kezelése 
során, vagy pedig csekély hatékonyságúnak a kiválasztott eljárást. Az alapprob-
lémát az jelenti, hogy a tanulók közül sokan vannak olyanok, akiket egyáltalán 
nem motiválnak az iskolával és a tanulással kapcsolatos dolgok. Nyűgnek érzik 
azt, és ahol csak tehetik, igyekeznek ettől megszabadulni. A középfokú oktatás 
expanziója és a megemelt tankötelezettségi korhatár így számos konfliktus kiin-
dulópontját képezi. Ez utóbbiban látják a pedagógusok „eszköztelenségük” fő 
okát, ti. azt, hogy a vétkes, fegyelmezetlen tanulókat semmilyen körülmények 
között nem tudják az intézményből eltávolítani. A hagyományos eljárásokat (intő, 
fegyelmi tárgyalások stb.) pedig nem tartják hatékonynak.

Nyilvánvaló, hogy a fegyelmi eljárásoknak csak akkor lehet tényleges hatása, 
súlya, ha a tanuló mögött a tanulást támogató családi háttér áll, amely adott 
esetben tud és akar az iskolával együttműködni. Ezekben az esetekben az eljá-
rások nevelő (és szükséges mértékben büntető) funkciója érvényesülhetne, így 
az ezzel járó adminisztráció nem tűnne a pedagógusok számára kárba veszett 
és hiábavaló tevékenységnek.
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irodAlom

Bíró Endre: Az iskolai magatartás-szabályozás jogi eszközeiről, különös tekintettel 

az agressziós jelenségek intézményi reagálásának jogpedagógiai összefüggéseire. 

In: Agresszió az iskolában – és a jog? Helyzetkép, diagnózis, jogérvényesítő eljárások 

és módszerek. Jogászok, pedagógusok, szakértők az iskolai agresszióról és keze lé  sé-

nek törvényes eszközeiről. Szerk.: Bíró Kata. Jogismeret Alapítvány, Bp., 2008. 46–51. 

Bíró Endre: Jogok az iskolában – 2006. Iskolajogi problémák és jogpedagógiai 

kérdőjelek. Jogismereti Alapítvány, Bp., 2006.

Fehér-Wargha Ibolya: Fegyelem, fegyelmezetlenség, fegyelmezés. Új Pedagógiai 

Szemle, 2003/9.

Good, Thomas L. – Brophy, Jere E.: Nyissunk be a tanterembe! 1. kötet, 3–4. fejezet. 

Educatio TSZKT, Bp., 2008.

Sárosdi Anna: Fegyelem, fegyelmezés nélkül – A fegyelmezés preventív eszközei.  

In: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Szerk.: Mészáros A. ELTE Eötvös 

Kiadó, Bp., 2004.

Szabó Éva: Szeretettel és szigorral. Az iskolai nevelés problémái a szülők és a tanárok 

szemszögéből. Akadémiai Kiadó, Bp., 2006.

glossz_2.indd   81 2009. 06. 22.   9:51:34



82

FelnőttoktAtás mint új 
tAnulási lehetősÉg 

A felnőttoktatás az előzetes ismeretekre, a megszerzett munka-
tapasztalatra építő, rugalmas jellege miatt megfelelő lehetőség 
lehet az iskolát korábban elhagyó fiatal felnőttek számára a vá-
lasztott szakmák elsajátításához.

egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a hagyományos iskolarendszerben a szakiskolai tanu-
lók nem tudnak érettségit szerezni, illetve nem tudnak érettségire épülő szakmákat tanulni. 
A mi iskolánkban a kötelező beiskolázású szakiskolai osztályokban egyértelműen az a cél, 
hogy két éven keresztül bármilyen eszközökkel és módszerekkel az iskolapadban tartsuk 
őket, és elérjük, hogy ez alatt a két év alatt igényükké váljon a tanulás, rájöjjenek, hogy szük-
séges tovább tanulni, ha minőségi életet akarnak élni.

A gyerekeink kb. 50%-ánál sikerül elérnünk, hogy a két év elvégzése után az intézmény-
ben akarnak maradni, és vagy az ifjúsági tagozaton (16. életévüket betöltött fiatalok 3 év alatt 
juthatnak el az érettségiig), vagy az esti tagozaton próbálják megszerezni az érettségit.

Személyes tapasztalatom szerint a diákok többségében megvan az igény a tanulásra, 
tisztában vannak annak fontosságával, de a szociális hátterük vagy magánéleti problémáik 
akadályozzák őket. Ezért is törekszik iskolánk arra, hogy a képzési formák sokszínűségével, 
a különböző tagozatok közötti átjárhatóság megkönnyítésével, a tananyag egységesítésével 
könnyebbé tegye a diákok számára az iskolarendszerben maradást; a minél hosszabb ideig 
tartó tanulást.

Volt szakiskolás tanulóim közül többen dolgozni mentek az iskola elvégzése után, és kö-
zülük évek múlva találkoztam olyanokkal, akik munka mellett esti tagozaton végzik a gimná-
ziumot, és főiskolára készülnek.

Volt olyan diákom is, aki – betöltvén a tanköteles kort – szinte másnap közölte, hogy 
megy dolgozni. Elment egy autómosóba, ahol napi 8-10 órát dolgozott. Két hónap múlva 
visszajött az iskolába. Azt mondta, hogy az ott kapott pénz zsebpénz, kiegészítésnek volt 
csak elég, megélni nem tudott belőle, inkább tanul, szakmunkásként mégis több pénzért 
fogják alkalmazni.

Pár kudarc az életben úgyis rádöbbenti a diákokat, hogy csak a tanulás segítheti őket 
olyan életvitelhez, amilyenre vágynak. A pedagógusoknak tehát biztatni, motiválni kell őket, 
és tudatában lenni annak, hogy akármennyit ült is a gyerek iskolapadban, az nem kárba 
veszett idő – bármennyire is úgy érezzük néha mi, tanárok. Előbb-utóbb megérnek, és meg-
keresik saját útjukat – sokszor csak a felnőttoktatásban –, a nehezebb utat választva, munka 
mellett fogják ezt megtenni.
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az utóbbi két tanévben Saját iSkolánkban felnőtteket iS tanítottam, akikből később 
bolti eladók vagy kereskedők lettek. Az egyik csoportban a felnőtt tanulók között voltak olya-
nok is, akik nyolc általánost végeztek, és így dolgoztak különböző üzletekben. A második 
csoportban a tanulók nagy része érettségivel vagy szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezett. 
Vállalkozási ismereteket tanítottam nekik. A tantárgy maga is igen nehéz volt, de az itteni „di-
ákok” mégis jobban tanultak, mint nappali tagozaton. A tanulók nagy részének már gyerekei 
voltak, tehát egyszerre kellett helytállniuk a családban, a munkahelyen és az iskolában. Mun-
ka után jártak iskolába, de például a karácsonyi szezon előtt az órákat is átcsoportosítottuk, 
mert sokuk nem tudott volna bejönni, hiszen az üzletekben kellett maradniuk a karácsonyi 
vásárlások miatt. Az iskola is rugalmasan kezelte az órák beosztását. Végül mindannyian 
sikeresen levizsgáztak. 

Szerintem minden SzakiSkolában kellene ilyen tanulási lehetőséget biztosítani. 22 éves 
kor felett, nappali tagozaton már nem lehet szakmát tanulni. Sokan vannak olyanok, akik 
szeretnék magukat „átképezni”, új szakmát tanulni. Sokan vannak a munkanélküliek között 
is, akik felnőttképzésben tanulnának új szakmát, mert a végzettségükkel nem tudnak elhe-
lyezkedni. Van olyan is, aki munkahely mellett tanulna még, hogy szakmája legyen. Sokan 
nem jutnak be főiskolára, egyetemre, de még szeretnének tanulni. Nekik is kitűnő lehetőség 
a felnőttoktatás. A felnőttoktatásban részt vevőkkel már nincs fegyelmi és tanulási problé-
ma, mert ők önszántukból jönnek az iskolába, és tanulni akarnak. Kisebb a csoportlétszám, 
kialakulhat a családias hangulat. Mivel fegyelmezéssel nem megy el az idő, így sokkal több 
idő jut a tényleges tanulásra. 

kommentár

A tankötelezettségi korhatárt túllépő fiatalok számára a közoktatás keretei 
között megszervezett iskolai rendszerű felnőttoktatás olyan rugalmas tanulási 
lehetőségeket kínál, amelyeket egyelőre a nappali tagozat többnyire nem képes 
biztosítani. Ez a képzési forma valósággal „második esély” iskolájaként funkcio-
nál azok számára, akik korábban elhagyták az iskola világát.

A felnőttek számára készült kerettantervek alapján olyan tanulási programok, 
tantárgyak, tartalmak készíthetők, amelyek alkalmasak lehetnek a tanulási ambí-
ciók felkeltésére, a tanulás folytatására, esetleg elkezdésére.

Problémát jelent az, hogy a közoktatásban dolgozó pedagógusok zöme 
nem rendelkezik andragógiai végzettséggel. Ha felnőtteket tanítanak, akkor az 
alkalmazott módszereiket többnyire saját vagy kollégáik tapasztalataira építve 
alkalmazzák.
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Az intézményi szinten kialakított felnőttoktatásnak/felnőttképzésnek üzenet-
értéke van, mert jelzi, hogy az adott intézmény számára elvben és gyakorlatban 
is fontos, hogy reális lehetőségeket teremtve támogassa az élethosszig tartó 
tanulás (life long learning = LLL) eszmeiségét.
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Funkcionális AnAlFAbetizmus

Egyre több oktatási intézményben, egyre több diáknál okoz óriási 
gondot a funkcionális analfabetizmus problémája, többek között 
a szakiskolákban is. A funkcionális analfabetizmus tulajdonkép-
pen olyan műveltségi állapot, amelyben az olvasni-írni tudás 
képességeinek megszerzett színvonala egyre kevésbé alkalmas 
arra, hogy használható legyen új információk befogadására és 
közlésére, új tudás megszerzésére, feldolgozására és kezelésére, 
személyközi interakciók lebonyolítására.

van egy diákunk, aki igen jól álcázta magát. Amikor a szakiskolába került, év elején, 
minden tanár kedvence volt. Szorgos, dolgos, rendes, csendes, a tanárok álma. Önálló írás-
beli munkák alkalmával bukott ki a dolog, hogy valami nem stimmel. A feladatok elvégzését 
gyakran megtagadta, mondván, ő azt nem tudja. Írásbeli házi feladatai rendszeresen hiányoz-
tak. Ezzel szemben a szóban elhangzottakat szinte hibátlanul elmondta felelések során. Teljes 
felháborodást keltett, hogy pont ő az, aki ellenkezik. Tanárai közösen keresték az okokat. 
Végignéztük a tanulmányi eredményeit, és kitűnt, hogy a matematika- és magyarjegyei igen 
gyengék. Megkérdeztük a volt tanárait, amiből kiderült, hogy az olvasás és írás terén elmara-
dásai voltak. Órákon másolt, füzetvezetése rendezett volt, de önállóan a leírtak alapján nem 
tudta megtanulni az anyagot. 

Az adott esetben nehezen jutottunk el a felismerésig is, nemhogy a megoldáshoz. Az órák 
során differenciáltunk, törekedtünk a szóbeli megerősítésre, többszöri ismétlésre, aminek 
eredményeként jelesre szakvizsgázott.

egy jelenlegi roma tanulómnál tapaSztaltam, hogy 9. oSztályba lépve Sem olvaSni, 

Sem írni nem tudott rendeSen. Olvasási gyakorlatok előtt mindig nagyon izgult, mert tudta, 
hogy a többiek ki fogják nevetni kínlódását, dadogását. Később füzetet és tollat sem hordott 
az órákra, mert a saját írását sem tudta rendesen elolvasni. Nagyon meglepődtem viszont, 
amikor észrevettem, hogy az órán elhangzott magyarázatokat, tanári vázlatokat hallás után 
nagyon jól megjegyzi, és elfogadhatóan elmondja a következő órákon. Kiderült, hogy jó felfo-
góképességű és jó logikai érzékkel megáldott gyerek. Sajnos az olvasási és írásbeli hiányos-
ságokat ezzel már nem tudta kompenzálni, mert behozhatatlan volt a lemaradása. Az egyre 
nagyobb terjedelmű leckékkel már nem tudott megbirkózni. Arra nem lehetett rávenni, hogy 
az iskolában vagy otthon gyakoroljon, mert nem volt segítsége, hiszen a szülei még a nyolc 
általánost sem végezték el. A kudarcok miatt egyre gyakrabban kerülte az iskolát, ma pedig 
elmondása szerint csak arra vár, hogy betöltse a 18. életévét és szabadulhasson az iskolától, 
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mehessen dolgozni, mert már nem akar többet tanulni. Hosszú éveket tölt az iskolapadban, 
és mégis szakmunkás-bizonyítvány nélkül távozik. Munkába állásának az esélyei nagyon le-
csökkennek.

informatikát éS matematikát iS tanítok ugyanannak a SzakiSkolai oSztálynak. A két 
tantárgy iránti érdeklődés között óriási különbség van. Matematikából eddig nem sikerült 
olyanfajta feladatot találnom, ami felkeltette volna a diákok érdeklődését és aktivitását. Nem 
ez a helyzet informatikaórán. Azt a feladatot adtam a gyerekeknek, hogy keressék meg 
Ópusztaszer látnivalóit az interneten. Egyik diák talált egy olyan oldalt, ahol ábécérendbe 
szedték a szócikkeket. Egyik kislány a másik felé fordult: „Te, mondd már meg, milyen betű 
után következik az »o«?” A szomszéd nem tudta, vagy az is lehet, hogy a rafináltan feltett kér-
dést nem tudta értelmezni. Hátra kellett kiabálni a hátsó sorba, ott valaki meg tudta mondani 
a helyes választ. Azt gondolom, hogy a funkcionális analfabetizmus tipikus esetét láthatjuk. 
Nemcsak az alfabetikus sorrendet nem ismerik sokan, hanem hatalmas gondok vannak az 
olvasott szöveg megértésével, értelmezésével is. Kialakul egy olyan réteg a diákok között, 
majdan a társadalomban, akik a hétköznapi dolgokban sem képesek eligazodni hiányossá-
gaik miatt. Egy termék használati utasítását sem képesek értelmezni. A saját önéletrajzukat 
is csak segítséggel tudják elkészíteni. Ugyanakkor a gyerekek informatikai ismereteik el-
fogadhatóak. A legfontosabb tevékenységeket a tanulók meg tudják oldani a számítógépen, 
interneten. Az elméleti tudás gyenge, a gyakorlati azonban elfogadható. 

hangoS olvaSáS Során előfordul, hogy még Szótagolva Sem tud olvaSni egy-egy tanuló. 

Mivel a diákok általában nem olvasnak semmit, fontos az órai hangos és néma olvasás, még 
akkor is, ha egyes gyerekek olvasási sebessége, technikája még a többiek számára is unal-
mas, zavaró. Van olyan tanuló, aki nem hajlandó semmiféle ráhatás ellenére sem hangosan 
olvasni a tanítási órán.

SzemélyeSen akkor találkoztam előSzör ezzel a problémával, amikor egy gépelendő 
szöveget odaadtam egy diáknak, és megkértem, hogy mielőtt begépeli, olvassa el figyelme-
sen, és miután elolvasta, foglalja össze röviden a szöveg tartalmát. Megdöbbenéssel tapasz-
taltam, hogy összefüggő tartalom helyett csak néhány szót tudott mondani a szövegből.

a SzakiSkolai oSztályokba bekerülő diákok zöme elégSégeS általánoS iSkolai bizonyít-

vánnyal érkezik. Lexikai tudásuk nagyon hiányos, alapkészségeik nem ütik meg az elfogad-
ható szintet. Ezt bizonyítják az országos kompetenciamérések eredményei is.
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Arra kellett rádöbbennem, hogy egy egyszerű köznyelvi szöveget olvasván, vagy egy órai 
beszélgetés során olyan szavakat is meg kell magyarázni a gyerekeknek, amelyekről eddig 
eszembe sem jutott volna, hogy ismeretlenek lehetnek magyarul beszélőknek. Például: cáfol, 
sanyargat, sarkall, hánytorgat, mállik, kondás, borjú, közömbös, restell, zsongás.

A „megy” szónak alapvető szinonimáit még felismerik – rohan, ballag, sétál –, de nin-
csenek tisztában a hangulati különbségeket is hordozó – sompolyog, kutyagol, inal, baktat, 
bandukol, lófrál – szavak jelentésével, még adott szövegkörnyezetből sem tudják kiolvasni 
a vélhető jelentéstartalmat.

Ugyanez érvényes a „beszél” szó különböző szinonimáira. Nem ismerik a traccsol, locsog, 
rebeg, habog, makog szavak közti különbségeket, helyesen nem tudják mondatba foglalni.

Idegen eredetű vagy idegen szavak esetében pedig szintén minden órán meg kell állnom, 
és rákérdeznem: „Ezt a szót ismeritek, hallottátok már?”

A médiából ömlő – invesztál, innováció, dinamikus, kompatibilis, projekt, bojkottál, mene-
dzser, team – szavakat hallomásból mind ismerik, de a jelentésüket megadni nem tudják.

Szakiskolában egyszerű nyelvezetű és nagyon rövid híreket szoktam kivágni újságokból, 
azokat olvassuk el; és bizony csaknem minden szóra rákérdezek; megbeszéljük, megpróbá-
lunk rokon értelmű szavakat keresgélni.

Egy-egy rövid szöveg elolvasása után a lényegét kérem elmondani 1-2 összefüggő mon-
datban. Nem megy. Megpróbáljuk közösen. Ezek után, ha szóban, közös erővel megfejtettük 
a szöveg lényegi mondanivalóját, megkérem őket, hogy most az elmondottakat két összefüg-
gő, értelmes mondatban írják le a füzetbe. 

Amíg szóban, társalgási stílusban fél- és hiányos mondatban képesek kommunikálni, ad-
dig írásban már a mondatok helyes megszerkesztése problémát jelent.

Az alanyok és az állítmányok nem egyeznek, az egyes és többes szám sem. A toldaléko-
kat nem tudják helyesen használni; számukra egyenértékű a -ba, -be a -ban, -ben-nel; a se 
és a sem között sem éreznek semmi különbséget.

Nem értik a hasonló hangalakú szavak közti különbséget (egyelőre–egyenlőre, helység–
helyiség, fáradság–fáradtság, gondtalan–gondatlan, hosszan–hosszasan, ismertség–isme-
retség stb.).

A tanmenetek és a 9–10.-es közismereti tananyag majdnem teljes felrúgásával tehát 
egyértelműen az olvasási és szövegértési, valamint az írás- és logikai készség fejlesztésére 
van szükség. Ehhez segítségül én 10-12 éveseknek való feladatsorokat, szókincsfejlesztő 
játékokat használok. Ezenkívül nagyon sok rövid fogalmazást/szöveget íratok; fokozatosan 
fejlesztve ezzel az írásbeli (kifejező)készséget.

a funkcionáliS analfabéta maga SincS tiSztában azzal, hogy mennyire hiányosak a ké-
pességei, naiv, sokszor túlzott magabiztossággal tájékozódik a világban az írás-olvasás igazi 
használatának hiányával. Az iskolában, aki ezekkel a problémákkal küzd, az lemarad, gyak-
ran tanulmányait félbehagyja. Az órákon azt tapasztaljuk, hogy egy néhány soros szöveg 
értelmezése is gondot okoz. Még a mechanikus másolási feladatot sem képesek hibátla-
nul elvégezni. Az önálló szövegalkotás megy a legnehezebben, írásban és szóban egyaránt. 
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Természetesen mindig vannak kivételek, csak velük nemigen tudunk foglalkozni, oly sokan 
vannak azok, akiknek nehézségeik vannak.

új tankönyvekre (munkatankönyv) lenne SzükSég, melyek a gyakorlati írásbeliségre 
koncentrálnak, például magyar nyelv és irodalomból csekk kitöltése, műszaki leírások, mun-
kaszerződések értelmezése. Az általános iskola 1. osztályában kellene az olvasást, írást kész-
ségszintre fejleszteni, utána jöhetnének a bonyolultabb feladatok. A későbbiekben már csak 
nő a lemaradás, a frusztráció, az agresszió stb. Egyik következik a másikból. 

Napjainkban nem az olvasás az információszerzés egyetlen lehetősége és formája. Ma 
a televíziós műsorok is elegendők ahhoz, hogy valaki nagyjából tájékozott legyen, Ő csak 

„nem szeret olvasni”, de szeret moziba járni, otthon filmeket nézni. Persze csak szinkronizáltat. 
A nem szinkronizált, feliratos filmek forgalmazása is sokat fejlesztene azoknak a fiataloknak 
a képességein, akik újabb és újabb tömegekben kerülnek ki az iskolából úgy, hogy megtanul-
tak ugyan írni, olvasni, számolni, de nem tudják alkalmazni a tanultakat. 

magyar SzakoS kollégáim nemcSak a kompetenciaméréS előtt, hanem év közben folya-
matosan fejlesztik a gyerekek olvasási és szövegértési képességét. 

Pár évvel ezelőtt magyar szakos kollégáim kaptak egy pluszórát, amelyet arra fordítottak, 
hogy olvastak, szöveget értettek. Ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, de sajnos az utóbbi 
pár évben már nem kaptak rá keretet. 

fontoS lenne, hogy az általánoS iSkola alSó tagozatából cSak akkor engedjék tovább 

a gyerekeket, ha azok megtanultak írni, olvasni. Kisebb csoportokban külön kellene foglalkoz-
ni a lassabban haladókkal, amihez megfelelő anyagi erőforrásra és speciális szakemberekre 
van szükség. Fontos lenne a kudarcélmények helyett sikerélményekhez juttatni a gyerekeket, 
megszerettetni az iskolát.

ennek azért elég Sok oka lehet. Például a mai középiskolás korosztály már nem Benedek 
Elek-meséken nőtt fel, hanem olyan közegben, amelyet a vizuális kultúra dominanciája ha-
tároz meg, amelyben az információkat nem nekünk kell megtalálni, hanem azok bombáznak 
minket, amelyben a szimbolikus jelek elveszítik elsőbbségüket az ikonikus jelekkel szemben: 
a nyelvi jelek nemcsak írott változatukban válnak többértelművé, de már a kommunikációs 
helyzetbe ágyazott beszéd sem egyértelmű. Olyan világot teremtettünk magunknak, amely-
ben az olvasás csendes, félrevonulós tevékenysége meg sem közelíti azt az ingerküszöböt, 
amit harsogó, dübörgő, visító mindennapi kultúránk emelt meg bennünk. A funkcionális anal-
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fabetizmus kulturális „termék”, s így nem csak iskolai ügy. A problémát helyén kell kezelni. 
Ha a fenti jellemzőkkel terhelt korszak gyermekeivel régi magyar irodalmat akarok etetni 
órán, szerintem joggal röhögnek ki. Ez azonban nem jelenti az iskola kulturmissziós szere-
pének teljes feladását, csupán az irányokat kell megváltoztatni: a populáris kultúrát is be kell 
vinni tanórákra, és annak tartalmain keresztül bevonni a hagyományt. A szövegértést mai 
nyelven írt szövegeken kell edzeni, melyeknek megértése a gyerekek számára is praktikus 
értelmű, például használati utasítás, filmelőzetes, krimirészlet, dalszövegek. Nem mehetünk 
szembe a világgal, sokkal nagyobb teret kell engedni – akár az irodalomórák rovására is – 
a mozgóképnek és az egyéb médiatermékek elemzésének. Ezek a tanulóktól sem idegen 
kultúrtermékek kiválóan alkalmasak a szövegalkotási képesség fejlesztésére, amely közve-
tetten a szövegértést is tudja javítani.

kommentár

Olyan jelenségről van szó, amelynek a felismerésére világszerte csak a 20. 
század utolsó harmadában került sor. Ez azzal magyarázható, hogy a korábbi 
időszakban az ipari társadalom korában számos olyan, az ipari és mezőgaz-
dasági tevékenységhez köthető munkahely létezett, amelyekben a munka el-
végzése nem igényelte azt a munkavállalóktól, hogy jártasak legyenek a szöve-
gek világában. A globalizációs folyamatok, a posztindusztriális világ kialakulása 
számos területen megváltoztatta a munka jellegét, aminek során leértékelődtek 
azok a munkavállalói képességek, amelyek szinte csak gyakorlati-fizikai jellegű 
tevékenységekhez kapcsolódtak. A gazdaság és a munkaerőpiac átalakulása 
új helyzetet teremtett. A nyelv használatához kapcsolódó kompetenciák (biztos 
szövegértés/szövegalkotás) nélkül a többi kulcsfontosságú kompetencia fejlesz-
tése is lehetetlenné válik.

A szakiskolai tanulók többsége ezen a területen is súlyos problémákkal küzd, 
komoly hátrányokkal rendelkezik azokkal a tanulókkal szemben, akik középfo-
kon az érettségit (is) nyújtó programokban szerepelnek. 

A kilencedik évfolyam lehetőséget kínál a probléma azonosítására és keze-
lésére. Nem vezethet eredményre az, ha a szakiskolák „lefelé” mutogatva elhá-
rítják maguktól azt, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzanak, mert a nyelvi deficit 
felszámolása nélkül a szakmatanulás is kilátástalanná válik. A tanulás tanulása 
vagy a ’szövegértés fejlesztése’ típusú programok segíthetnek ezen. Az is fon-
tos, hogy a közismereti tárgyak esetében összehangoltan mindenhol szánjanak 
időt az adott tantárgy „szakszövegének” az elsajátítására, tágabban értelmezve 
a szövegértés fejlesztésére.

Ugyanakkor az is fontos, hogy az általános iskolák a jelenleginél több időt 
szánjanak arra, és hatékonyabb módszereket alkalmazzanak annak érdekében, 
hogy a szakiskolai tanulók a nyolcadik osztály végén szakmatanulásra alkalmas 
nyelvi kompetenciákkal rendelkezzenek.
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hAgyományos tAntárgyAk 
új tArtAlmAkkAl

A változó társadalmi és munkaerő-piaci igények a hagyományos 
tantárgyak tartalmának átgondolására késztették/késztetik az 
iskolákat. A megváltozott műveltségeszmény, a „klasszikus” isko-
lai tudás átalakulása új ismeretek és új módszerek megjelenését 
eredményezte/eredményezi a tanórákon. 

tapaSztalatom Szerint a földrajz olyan hagyományosan interdiszciplináris és rengeteg 
gyakorlati lehetőséget kínáló tantárgy, amelynek tartalmi összetétele talán a legtöbbet vál-
tozott az utóbbi évtizedekben. Itt elsősorban nem az ismeretanyag változására van szükség, 
hanem a tartalom új elsajátítási módjára. Szaktanárként minden alkalmat kihasználok, hogy 
az unalmasabbnak vélt anyagrészeket elhagyva vagy azt szépen „átcsomagolva” gyakorlati 
munkával vagy élménytöbblettel tegyem emlékezetesebbé a foglalkozást. 

Természetföldrajz oktatásánál hasznosabb, ha egy kilátóban vagy domboldalon ismer-
kedünk meg a hegységképződéssel, patakpart mellett a vízhozammal, kimosott árok mellett 
az erózióval. Szerencsére, modulrendszerben tanító tanárként, erre alkalmam is nyílik. A tár-
sadalmi rétegződés során beszélünk a hajléktalanokról, a munkanélküliekről és a cigány-
ság problémájáról is, nyíltan megvitatjuk az egyes jelenségek okait, és tapasztalatainkat 
megosztjuk egymással. A Rózsadombon sétálva pedig megtekintjük a magasabb társadalmi 
státusszal rendelkezők életkörülményeit. Vélemény és álláspont ilyen témák és programok 
alkalmával oly bőségesen áll rendelkezésre, hogy már-már a jelentkező és véleményalkotó 
lelkes diákok közötti szelektálás okoz nehézséget. A célom minden esetben az élményszerű-
ség, amely a motiválatlan nebulót is munkára, gondolkodásra ösztönzi.

Hasonló a változtatási irány a magyar vagy a történelem tárgy tartalmában is. A tény-
anyag fontosságát nem feledve nyitni kell a szabad véleményalkotás és a diákok aktivitására 
építő helyzetgyakorlatok irányába. A tantermeknél nincs motiválatlanabb hely hazafias vagy 
szerelmes strófák átélésére. Nyilván jegyzetelésre alkalmatlanok, de irodalmi művek megis-
merésére, elemzésére kiválóan alkalmasak a virágos parkok, a múzeumok zugai vagy a várak 
rejtekei, ahol a tanulónak esélye van a hallottakkal azonosulni. Én gyakran teszek így a cso-
portjaimmal, és egyáltalán nem szükséges azonmód rögzíteni az elhangzottakat. 

Történelmi ismeretek kiváló alkalmazási metódusa a szerepjáték, mely a vitakészség és 
a szókincsfejlesztés mellett nem csupán a tényleges és feltételezett ok-okozati összefüggé-
sek lajstromozását, hanem a korabeli szereplők belső énjéből táplálkozó vélt egyéni percepci-
ók megismerését, így a beleélés lehetőségét teremti meg. Mobiltelefonnal pedig rögzíthetjük 
és dokumentálhatjuk a történteket, az elhangzottakat.

Elsősorban szakiskolai vagy speciális képzésben tanuló diákok oktatásánál jelentkezik 
a hagyományos szaktárgyi panelekkel és tartalmakkal operáló pedagógiai módszer sikerte-
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lensége, gyakran kudarca. A megoldást abban látom, ha nyitunk az új technikai megoldások 
és az interaktív, kreativitást és gyakorlati készséget is igénylő új tartalmak felé.

történelmet tanítok egy kilencedikeS SzakiSkolai oSztályban. Mióta bevezették a két-
szintű érettségit, egyes szakiskolai tankönyvek is megújultak, előtérbe került a készségek, 
képességek fejlesztése. Láthatóan csökkent a lexikális ismeret, míg több lett a tankönyvek-
ben a kép, az ábra, a grafikon, a másodlagos forrás néhány szakirodalomból és a térképvázlat. 
Ez örvendetes változás. A szakiskolában szerencsére van időnk arra, hogy ezeket a forrá-
sokat elemezzük, következtetéseket vonjunk le belőle. Így az olykor nehezebb tananyag is 
könnyebben feldolgozható. A gyerekek a dolgozatokban is jobban szeretik azokat a feladato-
kat, amelyeket különböző forrásokkal kapcsolok össze. Persze olyan feladatokat is kapnak, 
amelyeket saját ismereteik (a tanultak) segítségével tudnak megoldani. Többségben vannak 
a források segítségével megoldható feladatok. Az ábrák és grafikonok elemzése pedig a ké-
sőbbi szakmai tárgyak elsajátításához is segítséget nyújthat. A térképvázlatok és térképek 
elemzése pedig elősegíti a tanulók térben és időben való tájékozódását, amely egy fejleszten-
dő kompetencia. Az előző évek tapasztalataihoz képest a tanulók jobb eredményeket érnek 
el, több a sikerélményük. A történelemhez kapcsolódó társadalomismeret pedig eligazodást 
kínál nekik a mindennapokban.

tizedik oSztály, informatika tantárgy. A tantárgy nem régi keletű, de sajnos ezt is meg 
kellett tölteni új tartalmakkal. A tanulók számára az informatika egyenlő az internettel. Éppen 
ezért az órára megpróbálom becsempészni az internetet. A tanulók szakiránya pék–cukrász. 
A feladat: prezentáció készítése egy vagy több, a tanuló által kiválasztott sütemény elkészí-
téséről, képekkel ábrázolva, majd ennek bemutatása az órán, akár a megsütött süteménnyel 
illusztrálva. 

A tanulókkal így a keresés témakört, illetve a prezentáció készítését is gyakoroltatni tu-
dom, valamint sikerélményük van, egyrészt, mert a prezentációk nagyon jól sikerülnek, jó 
jegyeket szereznek, másrészt, mert az általuk készített süteménynek szintén nagy sikere van, 
és szintén jegyet ér, valamint a szakmai előkészítő tantárgyat tanító kollégával össze tudunk 
dolgozni.

a mai gyerekek füle többnyire tele van tömködve különféle elektronikus kütyükben vég-
ződő dugókkal. Nagy harcok, fenyegetések árán lehet ezeket kiimádkozni a fülükből, többnyi-
re az órák közepén.

Fontos, hogy ki milyen zenét hallgat, milyen előadói stílust szeret. Mivel nagy százalék-
ban hallgatnak angolszász előadókat, kézenfekvő az ötlet, hogy kedvenceik dalait lefordítsuk 
órán. Ez azért is bizonyul hasznosnak, mert általában fogalmuk sincs, hogy az együttes/éne-
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kes miről énekel. Ha nagyon banális a szöveg, akkor utalhatunk arra, hogy ugyanezt a témát 
mennyivel jobban is megírták már, esetleg zeneileg is mennyivel igényesebben, gazdagabban 
oldották már meg. Ezt akár más alkalommal be is lehet mutatni. 

Ha az általam kedvelt zenét viszem be, azt is szívesen fogadják; az órák szokásos mene-
téhez képest kivételes alkalom, hogy egy-egy szám hiányzó szavainak pótlásával, a kiejtés, 
a ritmus gyakorlásával, végül pedig a hangos együtt énekléssel töltjük az órát. 

Tanulságos, hogy mennyire felszabadultan, illetve gátlásosan énekel egy-egy csoport, kik 
azok, akik egészen a szólóig és a számhoz illő bekiabálásokig ragadtatják el magukat, míg 
mások szemlesütve mozgatják a szájukat éneklés helyett. S érdekes az is, hogy mennyire tud 
együtt énekelni a társaság, és mennyire vannak csak külön-külön hangok. 

A szokásostól eltérő mindig vonzó, szívesen vesznek benne részt a gyerekek, s ezáltal 
jobban motiválhatóak. Történelemből sem működik a hagyományos frontális osztálymunkán 
keresztül megvalósuló tanítás. Ez leginkább a tanár hangerejét meghaladó vállalkozás manap-
ság. Ehelyett állítottam össze egy munkatankönyvet, amelyben a száraz tények, adatok helyett 
színesebb, az események mögött felsejlő véres valóság, diabolikus alakok rajzolódnak ki. (Hi-
szen a bulvársajtón, thrillereken, akciófilmeken edzett gyerekek erre vannak kondicionálva.) 
A középkori kínzásokon, boszorkánypereken, lovagi tornákon keresztül jól bemutatható a kö-
zépkor. A Sárkányszív című fantasy film segítségével kiválóan illusztrálhatóak a lovagi erények, 
de Hasfelmetsző Jack történetén is átsejlik a viktoriánus Anglia több jellegzetessége.

A modulrendszer keretein belül egy-egy modul köré felépített anyagok segítségével törté-
nik a különböző történelmi korok bemutatása. (Például a családmodul: az őskortól napjainkig 
a család felépítésének, szerepének bemutatása, vagy az étteremmodul, amelyben az egyes 
vallások étkezési előírásait ismerhették meg a tanulók.) Mindezt változatos feladatokon ke-
resztül: 

hiányos vázlat kitöltése szöveg alapján,•	
szövegértési feladatlap kitöltésével,•	
szöveg bekezdésekre tagolásával s az egyes szakaszok illusztrálásával készen kapott •	
képekkel,
térkép készítésével csomagolópapírra, s azon a magyar nép vándorlása állomásainak •	
bemutatásával a megfelelő helynevek, odaillő források és képek beillesztésével cso-
portmunkában. Az így elkészült anyag az osztály falára került, és dolgozatíráskor se-
gédanyagként lehetett használni. 

Az egyik tanévben saját készítésű órai anyagokkal leptem meg diákjaimat. Az év elején 
közvélemény-kutatással kezdtem a beszélgetéseket. Az idő tájt a szépről, a csúfról és a fen-
ségesről szerettem volna beszélgetni. 

A gyerekek behozhatták kedvenc versüket, dalszövegüket, egy festményről készült rep-
rodukciójukat, meséjüket, képregényüket; ezt kellett bemutatniuk egymásnak. Javarészt az 
általános iskolai tananyagból válogattak alkotásokat, és csak kevesen mertek rapszövegeket, 
graffitiket, telefonon hordozható rövid filmeket behozni az órákra. Beszélgetéseink általános 
érdeklődéshez vezettek. Azon gondolkodtam, hogyan is lehetne irányt szabni a hosszú távú 
együttléteknek, mit, milyen módon tudnék hozzákötni a populáris kultúra adottságaihoz. 

Ekkor fordultam a közismert Belga zenekar Zsolti, a béka című albumához. Az album cím-
adó dalának humoros refrénjeit többen skandálták, ugyanakkor – meglepő módon – a cím-
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szereplő életének alakulására, agresszív viselkedésének fejlődés-lélektani aspektusára nem 
figyeltek fel. Ebből okulva, többször alaposan elolvastuk a szöveget, beemeltünk egy állat-
mesékkel foglalkozó blokkot (Aiszóposz meséiből, Pesti Gábriel fordításaiból, La Fontaine 
átdolgozásaiból), majd a műfaj sajátosságainak minimumát megbeszélve, mindenki megírta 
a saját állatmeséjét. Egyetlen megkötéssel: az előző hét történeteit kellett átfogalmazni, ál-
latmesei köntösbe bújtatni és egy rövid tanulságot hozzákötni. Ezt a feladatot követte a mese 
illusztrálása. Ezt a blokkot végül a Macskafogó című animációs eposz megnézésével zártuk. 
Örömmel írtak, rajzoltak a gyerekek.

Alapvetően erősödik a tanulással kapcsolatos motiváció, ha közismert, népszerű szö-
vegekből, felületekből indulunk ki beszélgetéseink során. Az állatmesék korábban is részét 
képezték a tananyagnak (szöveggyűjtemények), a visszatekintő nézőpont, a jelen felőli köze-
lítése a múltnak emészthetőbbnek tűnt a diákjaim számára. Fegyelmezni alig kellett, sőt meg-
jelent az intellektuális rivalizálás. 

a SzakiSkolai oktatáS egyik célja, hogy a tantárgyak tartalmukban közelebb álljanak 
a tanulókhoz. Elsősorban azért, mert a számukra nem vagy csak elemeiben hasznosítható 
elméleti ismeretek helyett sok praktikus és legfőképpen gyakorlatorientált elem kelthetné 
fel az alulmotivált tanulók érdeklődését. A cél olyan ismeretek iskolai szintű közvetítése, 
amelyek a készségeket, képességeket, (kulcs)kompetenciákat alakítják, fejlesztik, amelyek 
alkalmasak lehetnek a tanulási hátrányok felszámolására, az esélyek növelésére, a tanulók 
társadalmi-gazdasági szerepvállalásának minőségi javítására.

Ehhez mindenképpen bővíteni kell a pedagógusok tanórákon alkalmazott módszertani 
repertoárját, mégpedig úgy, hogy a többnyire frontális, ismeretközlő tanórákat felváltsák 
a változatos, differenciált egyéni, páros vagy csoportmunkán alapuló órák.

A tanárok módszertani továbbképzései túlságosan elméleti síkon folynak, így kívánatos 
lenne, hogy az előadók bemutassák a gyakorlatban a szakiskolai tanulókkal az általuk elkép-
zelteket.

Az oktatás feltételeit az iskoláknak kell biztosítaniuk, például modern, csoportmunkára 
berendezett, jól felszerelt termeket, állandó számítógép-használatot, internet-hozzáférést, 
projektort stb. Ha a tanárnak a szüneteit a technikai feltételek megteremtésével kell eltöltenie, 
valószínűleg egy idő után elveszíti lelkesedését. 

kommentár

A szakiskolai tanulók számára az egyes tantárgyak tartalma csekély 
motiválóerővel hat. Ennek számos oka van, itt csak kettőre hívjuk fel a figyel-
met. A tanulók élethelyzete és a tankönyvekben ábrázolt világ közötti távolság 
olyan nagy, hogy az önmagában alkalmas lehet arra, hogy irreleváns volta miatt 
ne keltse fel a tanulók érdeklődését. Az iskolai anyagban nem talál szinte sem-
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mit sem abból, ami a saját világában jelen van, ami lehetőséget kínál számára 
egyfajta azonosuláshoz, elköteleződéshez. (Jellemző ebből a szempontból az, 
hogy ebben az iskolatípusban közismerten nagyon magas a roma származású 
tanulók aránya, mégis, ez a téma a tantárgyakban [irodalom, történelem] szinte 
semmilyen módon nem jelenik meg.)

A másik ok az, hogy a szakiskolák közismereti tantárgyi szerkezete továbbra 
is „akadémikus jellegű”, nagyon magas arányban kíván olyan elméleti ismerete-
ket közvetíteni, amelyekre ezek a tanulók – számos, most itt nem részletezhető 
ok miatt – nem fogékonyak. Sokukra az jellemző, ahogyan mondani szokták, 
hogy „ők a kezükkel tanulnak”.

A tanulói kudarcok csökkentése érdekében érdemes lenne átgondolni a köz-
ismereti tantárgyak tartalmi elemeit, és azt is, hogy melyek lehetnének azok 
a tartalmi elemek, amelyek praktikus voltuk kapcsán felkelthetnék a tanulók ér-
deklődését. Emellett ez a változtatás azért is fontos lenne, mert lehetőség nyíl-
na olyan tartalmak beemelésére a tananyagba, amelyek segíthetnék a későbbi 
szocializációs-integrációs folyamatokat (pl. alapvető pénzügyi/banki ismeretek, 
családtervezés, családi pénz és vagyon gazdálkodás/tervezés).
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hátrányos helyzetű tAnulók

Hátrányos helyzetű tanulók mindig is léteztek az iskolákban. 
Többségük azonban néhány év tanulás után nem lépett tovább az 
iskolarendszerben. Ma azonban a középfokú oktatás „expanziója” 
magával hozta a középiskolákba is e tanulók tömegeit. Az iskolai 
sikeresség biztosítása és az iskolából történő kimaradásuk meg-
akadályozása jelentős erőpróbát jelent az érintett intézmények 
pedagógusai számára.

felzárkóztató oSztályban tanító tanárként kimondottan sok hátrányos vagy halmo-
zottan hátrányos helyzetű diákkal találkozom. Az egyik legérdekesebb esetem egy általá-
nos iskola nyolcadik osztályát be nem fejezett 17 éves, mélyszegénységben élő, tanulási 
nehézségekkel küzdő (diszlexiás, koncentrációzavar), de mentálisan egészséges diákkal 
történt. A fő problémát emocionális retardáltsága és depresszív hajlama okozta. A tanuló 
csak később csatlakozott az osztályomhoz, de olyannyira visszahúzódó és félénk volt, hogy 
semmilyen esetben nem mert jelentkezni, megszólalni. Sem pozitív, sem negatív érzelmi 
megnyilvánulást kifejező nonverbális jeleket nem tapasztaltam, csak rettegést, félelmet. 
Valójában azt sem tudtam, melyik hátrányának kiegyenlítéséhez fogjak hozzá, főleg azért, 
mert sajnos gyakran hiányzott, ezek egy része tényleges betegség, egy része iskolakerülés 
volt. Hivatalosan, intézményi úton, valamint gyakorta egyéni módon is fölkerestem a diákot 
az otthonában. Minimális higiéniai viszonyokat nélkülöző, penészes lakás, nincs fürdőszoba. 
Alkoholista édesanyjával élt súlyos nélkülözések közepette. Többedszeri családlátogatásom 
és a háziorvosuk felkeresése után végül az anya elfogadta a segítségemet, és válogatott az 
általam felkínált ruhák közül, és mesélt-beszámolt arról, hogy a fiát három iskolából is azért 
kellett év közben kiíratni, mert társai többször súlyosan megverték, megalázták. A sokadik 
próbálkozásra tehát sikerült feloldani az ellenállást, és rájöttem, hogy kudarcai és kudarca-
iból táplálkozó szégyene, rossz anyagi körülményei azok, amelyek érzelmileg megrekesztet-
ték, társas kapcsolataiban egyenesen regresszív fejlődési pályára állították a tanulót.

Az édesanya támogatását magam mögött tudva, valamint a kitartó érdeklődést, gondos-
kodást, óvatos lelki támogatást (sohasem faggattam múltjáról) érzékelve végül a fiúban is 
bizalmat váltottam ki, és megkötöttem vele egyéni tanulmányi megállapodásunkat: én fátylat 
borítok a 400 órát is meghaladó hiányzási rátájára, ő pedig pontosan és rendszeresen bejár 
az iskolába. A szavunkat megtartottuk, a diák a második félév végére teljesen (noha mind-
végig óvatoskodóan, fenntartásokkal) feloldódott, kooperatív és kommunikatív kapcsolatokat 
alakított ki osztálytársaival, és magatartásán, megjelenésén, hozzáállásán is észrevehetővé 
vált, hogy élvezi a sikeres társas és produktív iskolai eredményeket.

glossz_2.indd   96 2009. 06. 22.   9:51:35



97

a 3h-S diákokat támogató programban részt vevő kilencedikes gyerek, aki egyébként 
igen sokat hiányzott a kémiaórákról, odavágta az őt tanító tanárnak, hogy: „Úgysem buktat-
hat meg!” Félig-meddig igaza is volt, mert a program szerint ez csak akkor tehető meg, ha 
bizonyos számú korrepetálást felajánlott a kolléga, de a diák ezeken sem jelent meg. Másfelől 
viszont ennek ellentmond az a törvény, mely szerint a diák nem osztályozható, ha az órák 
30%-át nem látogatta.

oSztályfőnök vagyok egy 9.-eS SzakiSkolai oSztályban. Az osztálylétszám 35 fő, ebből 
25-en hátrányos helyzetű tanulók (kb. 71%). Nekünk, pedagógusoknak az is a feladatunk 
lenne, hogy segítsünk az ilyen körülmények között élő gyerekeken. A tapasztalatunk azonban 
az, hogy a hátrányos helyzetű tanulók és családjaik egy részére nagyon nehéz hatással lenni. 
Vannak családok, akiknek az iskola már semmi mást nem jelent, mint azt, hogy a gyerek után 
járó szociális támogatást (családi pótlék) igénybe tudják venni. Különféle támogatást kapnak 
még az étkeztetésben, tankönyvellátásban és az oktatásban. Ma már van olyan felzárkóztató 
oktatás, ahol az olyan gyerekek tanulhatnak szülői kérésre, akiknek nincs meg a 8 általános, 
és a 15. évet betöltötték. A sikeres befejezés után szakmát tanulhatnak.

iSkolánk volt tanulója, gyula több alkalommal nagyon agresszíven viselkedett társaival, 
tanáraival és önmagával szemben is. Ezen agresszív cselekedetek oka (mint később kiderült) 
a nagyon zavaros családi háttér. Édesapa nincs, rég elváltak a szülők. A nevelőapa agresszív, 
alkoholbeteg, nem dolgozik, jelenleg garázdaság miatt börtönbüntetésére vár. Az édesanya 
iskolázatlan, munkanélküli. Egy környékbeli tanyán élnek, ahol nincs vezetékes víz, és már az 
áramot is kikapcsolták. Gyula jó tanulmányi eredménye erőteljes zuhanásba kezdett az után, 
hogy a nevelőapát elítélték. Hiszen már nem dolgozott, nem volt jövedelmük, a családi viták, 
veszekedések állandósultak. Gyula már nem járt be az órákra sem. Mondván: nincs értelme 
az egésznek. Valamit tenni kellett.

Az iskolai szociálpedagógus sok időt töltött Gyulával, és meggyőzte az édesanyát, hogy 
a téli hónapokban a fűtetlen házban nem lehet megfelelően tanulni. További aggodalomra 
adott okot a diák labilis idegrendszere is. A kollégiumi elhelyezés és a gondos tanári odafi-
gyelés azonban meghozta gyümölcsét. Gyula tanulmányi eredménye a nyugodt körülmények 
hatására jelentősen javult, mulasztásai, agresszív cselekedetei nyomtalanul eltűntek. Intéz-
ményünkben tanulmányai végén sikeres záróvizsgát tett.

Ez egy sikertörténet!
Egyedül azonban nem ment volna sem Gyulának, sem az édesanyának, sem a tanárnak. 

Kulcsfontosságú szerepet játszott a szociálpedagógus szakértelme, kitartó türelme. 
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egy 20 éveS diák (V) problémáját osztom meg az olvasóval, akinek az állami gondoskodá-
sát a börtönből kiszabadult apa szüntette meg. Egy rövid ideig megoldott volt mindkettőjük 
lakhatási problémája, amíg az apa munkaviszonnyal rendelkezett. Amint elvesztette munka-
helyét és hajléktalanná vált, akkor kezdődtek el a súlyos konfliktusok az apa és a diákunk 
gondnoka között. Kölcsönösen elégedetlenek voltak egymással. Az apa rendszeresen elvette 
a korlátozottan cselekvőképes fia járandóságait, és az iskolai szünetekben nem volt hova 
menniük. A gyámhivatallal együttműködve sikerült a diákunk utógondozott státuszát elintézni, 
így az iskola bezárásakor (V) az utógondozói házban töltötte a szabadidejét. Mivel (V) önálló 
életvitelre képtelen és az apja gondoskodására sem számíthat, ezért a gyámhivatallal és az 
utógondozói házzal közösen kezdeményeztük a korlátozott gondnokság felülvizsgálatát (fo-
lyamatban van). Abban az esetben, ha a kizáró gondnokságot a szakértő megállapítja, akkor 
a (V) pénzét az apa nem tudja elvenni. Járandóságait így sikerül hasznos célra felhasználni, 
pl.: speciális lakóhelyen férőhely biztosítása.

A 2H és a 3H kategóriába nem fér bele számos veszélyeztető (egyszülős, sokgyerekes 
családok, hajléktalanság, súlyosan beteg szülő, árvaság, félárvaság stb.) problémával küzdő 
gyermekünk. Továbbá nem mindig jut el iskolánkhoz az önkormányzatoktól a védelembevételi 
határozat. Az iskola és a családok között nyitottabb kapcsolatra lenne szükség, hogy egy-
más munkáját segíthessék. Sokszor a szülők nincsenek az állam adta lehetőségek tudatában. 
Ilyen esetekben az iskola nagy segítség lehet.

emil eSete, azt hiSzem, nem egyedülálló. Az első padban ült, így jól megfigyelhettem 
feltűnően gyenge fizikumát, értelmes tekintetét. Valahogy kilógott az összképből. 

Aznap önálló feladattal melegítettünk be az órára, Emil azonban csak bambán meredt 
maga elé. Közel volt hozzám, így adódott a kérdés: 

– Valami baj van? 
– Én ezt már nem bírom tovább!!! Én már inkább öngyilkos leszek!
A hirtelen kelt heves reakció megdöbbentett. Éreztem, ez nem tűr halasztást. Közelebb 

hajoltam Emilhez, hogy a többieket nem zavarva tudjam meg tőle a részleteket. A leheletén 
ekkor éreztem meg az acetonszagot. Kiderült, hogy a kiborulás oka az volt, hogy az osztály-
társak nem hitték el Emilnek, hogy ő bizony nem tudja befizetni az esedékes osztálypénzt, 
mert három napja alig evett.

Emil korábban a helyi elit gimnázium nyolcosztályos részlegében tanult. Vidéken élt egy 
kis faluban anyjával, apját nem is ismerte. Akkor kezdődtek a súlyos gondok, mikor két évvel 
korábban nagyapja meghalt. Ettől kezdve az anya belemerülve az önsajnálatba, egyáltalán 
nem törődött a fiúval. Munkanélküli lévén családi pótlékból és segélyekből éltek, meg a helyi 
boltban egyre szaporodó hitelükből. A villanyt egy idő után kikapcsolták, fűtés nem volt, Emil 
mire hazaért, már legtöbbször sötét volt, így nem tudott tanulni. Nem csoda, hogy megbukott. 
Így került hozzánk. 

Öt perc alatt végighallgatva a szomorú történetet, megkérdeztem Emilt, hogy megen-
gedi-e, hogy mindezt elmondjam egy olyan kollégának, aki nálam többet tud tenni az érde-
kében. Láttam rajta, hogy nagyon megkönnyebbült. Az óra utáni szünetet az ifjúságvédelmi 
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felelőssel töltötte. A beszélgetés eredménye az lett, hogy az iskolai büfés felajánlott Emilnek 
egy mindennapi ingyen tízórait, a területileg illetékes önkormányzat pedig étkezési hozzájáru-
lással támogatta meg az ebédtérítést. 

Jó érzés volt, hogy mindebben közreműködhettem, de még jobb volt, hogy az eredményt 
több ember együttműködése tette lehetővé.

azokat a tanulókat, akiknek jó a tanulmányi eredményük és a magatartásuk, támogat-
ni kellene például ösztöndíjjal. Talán így több gyereket tudnánk ösztönözni a tanulásra. Az 
ingyentankönyvet év végén lehetetlen visszaszedni, mert sok tanulónak már az iskolakezdés 
után két hónappal sincs meg a tankönyve.

a 3h-S gyerekek programSzerű felzárkóztatáSában veSzek réSzt. Tapasztalataim ve-
gyesek. A kötelező nyűgnek megélt pluszfoglalkozásokon Józsi a padra borulva aludt, a sze-
rény képességű Bea egész elfogadhatóan teljesített, az SNI-s, minimum magatartás-zavaros 
Tamás 45 percen át a széken hintáztatva magát vett részt az órán és kétpercenként közölte, 
hogy ez egy vacak szint, és ő ezt már régóta tudja (de legalább dolgozott), a korábban más 
nyelvet tanuló Dani pedig morcosan viselkedett, ámde látható élvezettel konstatálta, hogy 
mennyi mindent tud már az új nyelven az őt körülvevő világból.

Összességében jellemző, hogy a program által biztosított anyagi és szellemi javakat nem 
vagy csak kis részben becsülik meg, mint általában az olyan dolgokat, amiért tenni nem kell, 
csak „járnak”, az ölünkbe pottyannak. 

A programban kevés az olyan tanuló, aki valóban jó képességű, csak éppen hátrányos 
szociális, anyagi helyzettel rendelkezik, s ezért nem biztosított az előrehaladása. A program 
ellentmondásossága számomra ez, s ezt illusztrálandó álljon itt Toncsi története.

Toncsi egy tanyán él, nagyon rossz állapotú vályogházban. A lány szakmunkásvizsgájára 
petróleumlámpa fényénél készült, mert a számlák befizetésének elmaradása miatt kikap-
csolták náluk a villanyt. Így is sikeres vizsgát tett, és úgy döntött, hogy a szakközépiskola 10. 
osztályában folytatja tanulmányait, és érettségit szerez. Közepesen-jól teljesített, különösebb 
probléma nélkül vette az akadályokat. Volt, hogy hiányzott egy-két napot, mert egy kipattanó 
szikra miatt az ősrégi kiálló tetőgerenda tüzet fogott, és az egész család azon dolgozott, 
hogy a kárt helyreállítsa, de nem ez volt a jellemző. Félév után mégis a magántanulói státusz 
mellett döntött. Csodálkozásomat látva elmondta, hogy pénzt kell keresnie, amint később az 
osztályfőnöktől megtudtam, alapvetően a szülők támogatására. Amikor hónapokkal később 
bejött órára – az első szabadnapján – már magántanulóként, elmesélte, hogy paradicsomot 
szed teljesítménybérben. Szakmájában nem tudott elhelyezkedni, mert mindenhonnan eluta-
sították 2-3 éves gyakorlat híján. A fárasztó fizikai munka mellett kétséges, hogy hogyan lesz 
ideje, energiája folytatni az iskolát.

Méltánytalannak tartom, hogy ő a kora miatt nem kerülhetett bele a 3H-s programba, 
holott szüksége lett volna, hogy szakmája mellé középfokú végzettséget is szerezzen. A prog-
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ram több résztvevője pedig sokfelől megtámogatott pedagógiai segítséggel sem biztos, hogy 
képes szakmát szerezni.

úgy hiSzem, a hátrányoS helyzetű tanulók nehézSégeinek megoldáSa nem a pedagógus 
feladata. Nem tudhatja és nem is képes kiküszöbölni azokat a hátrányokat, amelyekkel a ta-
nulók az iskola falai közé érkeznek. Felelőssége jobbára abban áll, hogy lehetőség szerint 
megismerje a diák szocioökonómiai és szubkulturális hátterét, majd pedig feloldja a vele mint 
hivatalos személlyel szemben automatikusan meglévő bizalmatlanságot. Az egyedi szituációk 
következtében ez a folyamat megtervezhetetlen és hihetetlenül szubjektív, ráadásul minden 
esetben egyedi rendezési eszköztárat igényel. Szubjektivitása nemcsak a szülő és a tanuló 
álláspontjától függ, hanem a tanár egyéni attitűdjétől is. Pontosan ezért mindenképpen akad 
olyan eset, amely leküzdhetetlennek vagy megoldhatatlannak bizonyul; és természetesen 
adódhat olyan probléma, akadhat olyan tanuló, amivel és akivel személyes percepcióinkból 
kiindulva nem kívánunk foglalkozni. Ez utóbbit, vagyis a szituációk esetlegességét axióma-
ként kell elfogadnunk, mert sem omnipotensek, sem omnikompetensek nem vagyunk.

a SzakiSkolai képzéSt folytató iSkolákban kiemelt feladat az ifjúságvédelem. Nagyon 
fontos, hogy ezt jól képzett, rátermett, elkötelezett szakember lássa el, akinek tevékenysége 
nem merül ki a szimpla adminisztrációs feladatok elvégzésében. Ha ez így van, akkor sem 
nélkülözheti a kollégák segítségét, akik napi kapcsolatban vannak a diákokkal.

kommentár

A bemutatott példák jól illusztrálják azt, hogy a hátrányos helyzetű tanulók 
többsége önerőből nem tud megfelelően teljesíteni az iskolában, a sikeressé-
géhez különféle típusú támogatásra van szükségük. A helyzetet megnehezíti az, 
hogy a „baj nem jár egyedül”. Egy-egy tanuló esetében sokszor többféle problé-
mát kellene egyszerre orvosolni, ami nem könnyű feladat.

A megoldást részben a támogatási rendszerek hatékony működtetése, rész-
ben pedig a különféle szakterületeken dolgozók együttműködései eredményez-
hetik.

A hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének biztosítása azért kulcs-
kérdés, mert többségükben alacsony iskolázottságú családokból érkeznek a kö-
zépfokú oktatásba. Ha idő előtt kimaradnak az iskolából, befejezetlen iskolázott-
sággal csekély az esélyük arra, hogy beilleszkedhessenek a munkaerőpiacra. 
A munkanélküliek, az alacsony iskolázottságúak, a szegénységben élők eseté-
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ben gyakori korai családalapítás az alacsony iskolázottság újratermelődésének 
veszélyét rejti magában.
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házi FelAdAt

A házi feladat hagyományos funkciói – az önálló feladatmegoldás, 
az órán tanult megoldási módszer átismétlése, a begyakorlás, az 
elmélyültebb tudás megalapozása – egyre inkább háttérbe szo-
rulnak a diákok tanulásra fordított idejének és otthoni tanulásuk 
hatékonyságának tükrében, ezért sok esetben a hangsúly áthe-
lyeződik a tanórai munkára. 

„nincS kéSz a házi feladatom”, „Nincs itt a füzetem”, „Ellopták a könyvemet”, „Reggel pa-
koltam, otthon maradt a felszerelésem” – hallható az órák elején. Olyan órakezdés soha sincs, 
hogy minden rendben lenne. A 9. évfolyamon, év elején eltart egy darabig a „beszoktatás”, 
hogy óra elején jelenteni kell a felszerelés és a házi feladat hiányát. A házirend lehetőséget 
ad nálunk a felszerelés hiánya esetén az órai munka elégtelennel való értékelésére. Házi 
feladat hiányáért nem adható elégtelen, de a házi feladatot számon lehet kérni szóbeli felelet 
formájában is. Ez is gyakran lehet konfliktus forrása. Mivel a gyerekek ezt igazságtalannak 
érzik, más nézeteket vallanak erről. Egyáltalán fontos a házi feladat?

Szerintem fontos. Meg kell tanulnia a gyereknek, hogy rendszeresen feladata, dolga, kö-
telessége van. A házi feladatot nem viccből szoktuk adni. Szükség van az órai anyag otthoni 
megerősítésére. Át kell gondolni újból az órán hallottakat, át kell olvasni a jegyzeteket. Ez 
a tanulási folyamat része. Nem kell bonyolultnak, hosszadalmasnak lennie. Ugyanakkor lehe-
tőséget kell adni projektmunkára, szorgalmi feladatokra is. Időnként önkéntes alapon is lehet 
beszámolni, felelni. Ez mindig fellelkesíti a gyerekeket. Nekem mindegy, azért tanulja-e meg 
az anyagot, mert tudja, hogy felelhet belőle. A lényeg az, hogy megtanulja.

a házi feladat hiánya már nemcsak szakiskolában jelent problémát, hanem szakközép-
iskolában is. Történelemből ezt úgy oldottam meg, hogy inkább szorgalmi feladatokat adok 
a legtöbb órára, például térkép rajzolása, egy-egy kérdés megválaszolása könyvtárhasználat 
segítségével stb. Ezeken felül témakörönként lehetőség van kiselőadás tartására is. Rend-
szeresen vannak diákok, akik élnek ezzel a lehetőséggel. Amikor az órán elhangzik egy-egy 
kiselőadás, vagy megtudják a tanórán és egymástól, hogy a szorgalmiért jobb jegyet kaptak 
(nem feltétlenül jeles osztályzatot), akkor a gyengébb, illetve a lustább tanulók is megmoz-
gatják magukat, különösen a tanév vége felé, amikor ráébrednek, hogy javítaniuk kellene. Sőt 
egyre gyakrabban még önként is jelentkeznek felelésre. 
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kikopóban lévő fogalom a Szótáramban a házi feladat. Kezdetben görcsösen igyekez-
tem sarkallni a diákjaimat kisegyesekkel, ami két alkalom után a harmadik esetben került be 
a naplóba, hogy otthon, az asztaluk mellett egy-két, az órai anyaghoz kapcsolódó feladatot 
készítsenek el, majd amikor októberre már mindenkinek legalább két elégtelent bevéstem 
az ellenőrzőjébe – teljesen hatástalanul –, akkor döntöttem úgy, hogy befejezem a fásítási 
akciót, változtatok.

Az előző óra ismétlő feladatai átkerültek a következő óra elejére, a házi feladat választ-
ható lett, aki jó megoldásokat hoz, kisötösöket kap, amit szívesebben vesznek a diákok és 
jómagam is. Az otthoni, egyéni olvasás helyett az órák egy részén hangosan felolvasom a no-
vellákat, balladákat, regényrészleteket, közben a hallott szöveg értésére irányuló kérdéseket 
vagy fénymásolt lapokon, vagy a tábláról másolva kapják meg a kilencedikes diákok.

Azonnali, kitörölhetetlen ötös jár annak, aki az órai beszélgetésekhez kapcsolódva, bár-
milyen forrásból, ámde izgalmas szöveggel lep meg bennünket.

cSoportjaimban nincS házi feladat. Nem azért nem adok otthoni munkát, mert nem bí-
zom abban, hogy azt mindenki elkészítené, hanem azért, mert a kötelező jellegű házi feladat 
többet árt, mint használ. Komoly, gyakorlati következményekkel jár, melyek mind megoldha-
tatlannak tűnő konfliktusok forrásai. Ideális esetben másnap, a következő óra elején ellenőr-
zöm a feladatot. De mi történik azokkal a diákokkal, akik éppen késnek? Mi történik azokkal 
a diákokkal, akik csak másnaponként járnak iskolába? Ők vagy nem is tudhattak a feladatról, 
vagy hiányzásuk miatt nem tudok mit ellenőrizni. Ha egyáltalán van füzetük és tolluk.

Nyilvánvalóan járhatatlan volt az az út, hogy a házi feladat hiánya elégtelent jelentsen, 
mert mégsem buktathatom meg az osztály kétharmadát. Így csak azoknak a munkáját érté-
kelem, akik elkészítették. Ez a metódus viszont már nem a házi, hanem a szorgalmi feladat 
fogalmát és ismérveit ülteti a gyakorlatba. Azt kell mondanom, hogy szakiskolában, optimális 
esetben csak szorgalmi feladat adható otthoni munkára.

Néhány alkalommal igyekeztem kiszolgálni azokat a szülői igényeket, hogy legyen házi 
feladat, hogy ők is lássák, mivel foglalkozik csemetéjük az órán. Minden alkalommal záros 
határidőn belül meg kellett szüntetnem a házi feladat intézményét, pontosabban önmagába 
fúlt a kezdeményezés, mert a gyerekek – még ha el készítették is a munkát – a füzetet otthon 
hagyták, és ezután tanórán nem volt mibe írniuk, a pótlapokat sorra elhagyták, ráadásul 
több hónap múltával sikerült csak visszakönyörögni az iskolába a füzeteket. Ebből okulva én 
minden egyes alkalommal beszedem, a következő alkalommal kiosztom a füzeteket. Csak 
a szorgalmikat tartalmazó füzetek mozognak.

Ami kötelező, az a házi feladat, ami házi feladat, az eleve kötelező – mondanánk. Nap-
jaink kiterjesztett tankötelezettsége azonban lehetetlen helyzetbe hozta az évszázados, 
hagyományos pedagógiai eszközök néhány elemét. Így történt ez a házi feladat kliséjével 
is. Különösen a szakiskolai, felkészítő, felzárkóztató, vagyis a legheterogénebb összetételű, 
egyben a legalacsonyabb társadalmi státuszú, szubkulturális rétegekből érkező diákok ese-
tében. A házi feladat az iskolába járáshoz, az előírt udvariassági-kommunikációs panelekhez, 
a kívánt magatartási minták követéséhez hasonlóan kötelező, vagy legalább elvárt, de el 
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nem készítése esetén semmilyen komolyabb szankciókkal nem járó kínos adminisztrációs 
eljárássá silányult.

Az iskolában tartósan megjelenő, új, szubkulturális közegekben a hagyományos értel-
mű házi feladat megtartásának semmilyen módon nem látom a lehetőségét. Nemcsak azért, 
mert a tanulókat egyáltalán nem lehet rávenni annak elkészítésére, hanem azért is, mert 
a házi feladat értelme nem pusztán az otthoni munka, hanem annak másnapi, ceremoniális 
keretek közt történő ellenőrzése és kijavítása. A törvényszerű késésekkel, gyakori hiányzá-
sokkal, viselkedési anomáliák tömkelegével zajló szakiskolai órák alkalmával lehetetlenné 
és értelmetlenné vált ez a pedagógiai eszköz. Az otthoni feladat megszűnt a számonkérés 
alapjául és a tananyag elsajátításának bizonyítékául szolgálni.

SzámoS kudarc után arra a következtetéSre jutottam, hogy csak a legszükségesebb 
esetben adok a tanulóknak házi feladatot, hiszen az esetek többségében azok megoldatla-
nok maradtak. A tanulók arra hivatkoztak, hogy otthon nem értették meg a feladatot annak 
ellenére sem, hogy a tennivalókat előzőleg mindig megbeszéltük és felhívtam a figyelmüket 
a várható nehézségekre. A háttérben valószínűleg az áll, hogy egyáltalán nem, vagy arányta-
lanul kevés időt szántak a megoldás megtalálására, idejekorán feladták a küzdelmet. A be-
szélgetésekből kiderült, hogy jóformán egyáltalán nem szánnak időt a másnapi készülésre, az 
iskolai teendők kimerülnek (jobb esetben) az iskolatáskába való bepakolással. Így is állandó 
téma, hogy elfelejtették, hogy irodalom- vagy nyelvtanóra lesz-e aznap.

Akkor számíthatok a házi feladat megoldására, ha kutatómunkával, anyaggyűjtéssel vagy 
projektfeladat előkészítésével bízom meg őket, amely előzetes feladatokat azután csoport-
munkában ellenőrzünk, beszélünk meg.

a tanulók a házi feladatot SzemélyeS SértéSnek veSzik. Gyakran nincs kész. Jól bevált 
dolog, hogy az egyest következetesen beírjuk. Ez már többeknek elég ahhoz, hogy odafigyel-
jenek a leckére. Másoknak ez sem. Elfogadják, hogy jár az elégtelen, de ez nem érdekli őket. 
A munka helyett inkább ezt választja. Ezért mindig meg is kell csinálniuk az órán, amit délután 
elmulasztottak. Sokan belátják, hogy így már nem éri meg.

néha a SzakiSkolai oSztályokban adok fel házi feladatot, és aki jól megoldja, az kap 
érte egy kis ötöst. Ebben az esetben van, aki megcsinálja, de még ekkor sem mindenki.

Házi feladatot a mai szakiskolásoknak azért nem tudunk adni, mert nem csinálják meg. 
Először azt kéne elérnünk, hogy az iskolai órákon csinálják meg a feladatokat, mert a mai 
oktatásban ez is nagy probléma. A diákoknak se tankönyvük, se felszerelésük nincs, pedig 
a legtöbb gyerek ingyentankönyvet kap, amit nem hord magával.
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A házi feladattal az lenne a cél, hogy amit órán tanultak, azt otthon gyakorolják. Először 
azonban a mai diákokat arra kell rávenni, hogy az órákon figyeljenek, dolgozzanak és legyen 
felszerelésük. Ha megpróbálunk házi feladatot adni, akkor ígérni kell valamit (például plusz-
pontot kap érte), és így talán néhány tanuló megpróbálja megoldani.

az elmúlt évek tapaSztalata azt mutatja, hogy a gyerekek egyre kevesebb időt töltenek 
el otthon, és azt sem a házi feladat elkészítésével. Nagyon gyakran előfordult, hogy a házi 
feladatokat nem készítették el, vagy ha el is készült, akkor az másolás volt, és sok esetben 
azt sem tudták, hogy mit írnak. Az érdektelenség egyre jobban elhatalmasodik rajtuk. 

Fel kell ismerni, hogy ezeknek a gyerekeknek nem fontos az iskolai munka, vagy leg-
alábbis kevés tanulónak az. A pedagógusoknak át kell állniuk egy másfajta tanítási módszer-
re: csak az számít, amit ott az órán a tanuló megtanul. Nem lehet arra számítani, hogy otthon 
is foglalkozik majd vele. Éppen ezért már ritkán adok házi feladatot, inkább sokat ismétlek 
velük, így kezdem az órát. 

kommentár

A házi feladat korábban az iskolai élet elengedhetetlen kelléke volt. A szak-
iskolák esetében sokszor tapasztalják a pedagógusok azt, hogy a tanulók nem 
készítik el a házi feladatot. Ez megnehezíti a folyamatos haladást, és előbb vagy 
utóbb tanulási kudarcot okoz.

Számos esetben azonban nem a tanulói hanyagság vagy „nemtörődömség” 
áll az el nem készített házi feladatok mögött, hanem olyan élet- és családi helyze-
tek, ahol erre vajmi csekély lehetőség adódik. Az alacsony iskolázottságú csalá-
dok esetében a tanulásnak, az iskolázottságnak nincs különösebb értéke, ezért 

– és más, egyéb okok miatt – nem biztosítanak a tanulók számára megfelelő 
tanulási környezetet. Ez olyan probléma, amelyet az iskola a maga eszközeivel 
nem tud kezelni.

A megoldást az jelentheti, hogy az iskola olyan tanulási stratégiákat működtet, 
amely nem épít a tanulók otthoni tevékenységeinek az eredményeire, tudván, 
hogy az adott feltételek mellett nem lehet eredményeket felmutatni. Ez a meg-
oldás nem azt jelenti, hogy megszűnik a házi feladat, hanem azt, hogy olyan 
differenciált tanulásszervezési megoldások működnek az osztályban/csoport-
ban, amelyek a lehető legteljesebb mértékben alkalmazkodnak a tanulók felté-
teleihez.

Ehhez alaposan átgondolt egyéni fejlesztési koncepciókra és egyes esetek-
ben a kizárólag iskolában történő tanulást támogató taneszközök alkalmazására, 
fejlesztésére van szükség.
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igAzolAtlAn hiányzás 

A tanulók igazolatlan hiányzása olyan problémára utal, amelynek 
okait lehetőség szerint minél gyorsabban fel kell tárni. Sokak 
szerint az igazolatlan hiányzás az iskolai kudarc, szélsőségesebb 
esetben az iskolai tanulmányok felfüggesztése, vagy végleges 
abbahagyása „előszobájának” tekinthető. Adminisztratív követ-
kezményei a tanuló családját további nehézségek elé állíthatják.

gabit Szeptemberben egy olyan fiatalnak iSmertem meg, aki képességei folytán a szak-
középiskolás képzési formát is választhatta volna. A tanév első hónapjában több tantárgyból 
is jó jegyeket szerzett, és a közösségi munkában is feladatokat vállalt. Egyszer csak a kislány 
nem jött iskolába. A szülő nem jelezte a távolmaradás okát, a diáktársai sem tudtak róla 
semmit sem mondani a hiányzást illetően. Többször kísérletet tettem a telefonos kapcsolat 
létesítésére, de „az előfizető pillanatnyilag nem kapcsolható” üzenetet hallottam a telefon-
kagylóból. Természetesen a szülőt a törvényben előírt kötelezettségemnek megfelelően levél-
ben értesítettem, és a gyermekjóléti szolgálattal is felvettem a kapcsolatot. A sok-sok kísérlet 
végre eredményre vezetett. Egyszer csak a szülő elentkezett. Megbeszéltünk egy személyes 
találkozót úgy, hogy Gabi is jelen legyen a megbeszélésen.

A beszélgetés alkalmával kiderült, hogy a tanuló mindennap elindult az iskolába, de út-
közben nem érezte magát jól, és inkább leült egy játszótéren, és zenét hallgatva töltötte el az 
időt mindaddig, amíg nem kellett hazamennie. A szülő meg volt győződve arról, hogy gyerme-
ke iskolában van, és a levelezés csak valamilyen tévedés folytán következett be. A személyes 
találkozás alkalmával sikerült a probléma mélyére ásni. Megbeszéltük, hogy mindenképpen 
orvoshoz fognak fordulni ezzel a problémával. Ez később meg is történt. Gabival kötöttem egy 
megállapodást, melyet írásba is foglaltunk. A megállapodás a jövőre nézve tartalmazta a mu-
lasztások elkerülését, a tantárgyakból való hiányosságok pótlását, és azt, hogy ha bármilyen 
probléma előfordul, akkor ő személyesen értesít a mobiltelefonomon. Ha mindezt betartja, 
akkor kicsit rugalmasabban állok hozzá én is a dolgokhoz. Ez a megállapodás természetesen 
nagyobb felelőséget rótt Gabira, nap mint nap döntenie kellett, hogy a tanuláshoz való hoz-
záállása pozitív töltetet kapjon.

A megállapodás alapján a tanuló meglátogatta a családorvosát is, aki a problémák 
hallatán szakorvosi vizsgálatokat javasolt. A kivizsgálás alatt kiderült, hogy Gabi pánikbe-
tegségben szenved, amit mindenképpen kezelni kell. Ennek ismeretében természetesen 
minden segítséget megadtunk, hogy az iskolai munkában ez a betegség ne okozzon za-
varokat. 

Gabi története is azt igazolja, hogy osztályfőnökként érdemes a tanulók problémáinak 
megismerésére nagyobb erőfeszítéseket tennünk. Meg kell keresnünk a problémák okait, és 
ha lehetséges, akkor a megoldásához is segítséget kell adnunk. Érdemes felvenni a kap-
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csolatot a gyermekjóléti szolgálattal is, hiszen a szorosabb együttműködés még a nehezebb 
esetekben is meghozhatja az eredményt.

iSkolánkban egy adott időSzakban meggyűlt a problémánk az igazolatlan, illetve igazolt 
hiányzások számával. Elsőként megkértük a szülőket, hogy jelezzenek az iskolába, ameny-
nyiben gyermekük távol marad az iskolai tanórákról. Ezzel a megoldással csak részsikereket 
értünk el, mert azoknak a gyerekeknek a hiányzásairól kaptunk igazolást szóban is, akik 
egyébként is igazolták hiányzásaikat, tehát a probléma nem oldódott meg. 

Végső megoldásként levélíráshoz folyamodtunk, amelyben feltüntettük a tanulói jogvi-
szony megszűnését (hivatkozva a házirendünkre, és államilag meghatározott törvényekre, 
jogszabályokra). Ez a megoldás visszatartó erejű a hiányzások szempontjából, és aggodalmat 
váltott ki a szülőkből. Iskolánkban ez a komoly hangvételű levél volt a probléma megoldása.

az oSztályomba járó egyik tanuló rendSzereSen nem járt iSkolába. A szülő azzal a ké-
réssel fordult hozzám és az iskola gyermekvédelmi felelőséhez, hogy ne jelentsük fel az 
önkormányzatnál a sok igazolatlan hiányzás miatt. A gyermeke azért nem jár iskolába, mert 
zavarja a hangoskodás, és rosszul van a tömegben.

A mi iskolánkban ez nagy probléma. Rengeteg gyerek csak azért jár iskolába, mert 18 
éves korig tanköteles. Sok munkát ad az osztályfőnököknek a havi igazolatlan mulasztások 
összesítése, a felszólítás és feljelentés elkészítése. A gond az, hogy mi ezeket összesítjük, 
kigyűjtjük, elküldjük az önkormányzatokhoz, de sok esetben nem történik semmi. A szülő 
megy, hogy ne büntessék meg, mert ő nem tehet róla, hogy a gyereke nem ment iskolába, 
mivel otthonról elindult. Amikor megkapják a felszólítást, akkor bejönnek az iskolába, és 
megfenyegetnek, vagy éppen könyörögnek, hogy ne jelentsük már fel őket, mert a büntetést 
nem tudják kifizetni. Sok tanuló elkéredzkedik különféle problémákkal, meghamisított szülői 
kérelmekkel. Sajnos a szülőket nem ismerjük, mivel nem tartják a kapcsolatot a tanárokkal. 
Vannak olyan esetek is, amikor a szülő tartja otthon a gyereket, mert vigyázni kell a kisebb 
testvérére vagy éppen a házra, mert nincs otthon senki.

kilencedik évfolyamoS roma tanuló, családi hátterét tekintve halmozottan hátrányos 
helyzetű (az édesanyja nyolc általánost sem végzett, hat gyermekét egyedül neveli). A hiány-
zás oka a hetedik gyermek megszületése. A tanuló, amíg édesanyja kórházban volt, maga 
gondozta, etette, iskolába, óvodába vitte kisebb testvéreit, és így a saját iskolájába és óráira 
nem tudott járni. Két hetet hiányzott, ebből a hiányzás egy részére orvosi igazolást kapott. 
A többi óra igazolatlan volt.
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Szociálpedagógusunk segítségét kértem. Telefonon a család nem volt elérhető, szemé-
lyesen a házba nem tudtunk bejutni, hivatalos levelet küldtünk az édesanyának, aki a levél 
kézhezvétele után bejött, a problémát megbeszéltük, utána a tanuló járt iskolába, jelenleg 
tizenkettedikes.

az anyuka elmondáSa Szerint az első félévben is mindennap elment otthonról a gyerek 
iskolába. Sokszor jött ugyan haza korábban, mondván, hogy elmaradtak órák. Otthon ta-
nult is, voltak könyvei, füzetei. Eltelt egy félév úgy, hogy az édesanyának nem tűnt fel, hogy 
gyermeke sohasem mutatja meg az ellenőrzőjét, nincs egy jegye sem. Az iskolától több levél 
is kipostázásra került, amelyeket állítólag nem kapott meg, már csak az osztályozóvizsgá-
ról értesült. Amire szintén elindult otthonról a kislány, az anyuka tette fel a buszra. Ha egy 
sikertelen tanév után, amikor sok probléma és gond volt azzal, hogy a gyerek nem ért oda 
az iskolába, hanem helyette más utakon járt, kis odafigyeléssel, már ennek tizedrészéből is 
gyanút kellett volna fognia a szülőnek, és odafigyelni, hogy mit csinál a gyermeke.

Miután az édesapa, aki bár nem lakik egy háztartásban gyermekével, felvállalta, hogy 
odafigyel a lány iskolába járására, a kislány meg is érkezett mindennap a tanítási órákra. 
Az apuka várt az intézmény előtt, és csak akkor ment el, amikor meggyőződött róla, hogy 
bement a gyermeke az épületbe. Ha hiányzott egy napot, felhívtam az édesapát, és másnap 
megint volt a kislány iskolában. Bár látszott rajta, hogy nem igazán érzi jól magát az intézmé-
nyes keretek között, de a tanulásban igyekezett, s jó jegyeket szerzett. Ehhez elegendő volt 
egy szülő odafigyelése, úgy, hogy nem is lakik egy településen a gyermekével.

egy fiú Sokat hiányzott. Egy hétig járt a szomszéd faluba dolgozni (mint később kiderült, 
édesanyja tudtával), s azzal dicsekedett osztálytársainak, hogy ő mennyit keresett. Nekem 
azt mondta, hogy ő beteg volt, s a doktornő szabadságon volt (ez sem volt igaz), nem tudott 
igazolást hozni. Édesanyja elment a doktornőhöz igazolásért, aki – mivel még a gyereket sem 
látta – nem adott igazolást. Az édesanya természetesen felháborodva hívott fel engem, hogy 
nem tud igazolást hozni a fiú. Szülői igazolásukat már régen felhasználták. 1 hét igazolatlan 
mulasztás. Fegyelmi tárgyalásán (mivel már 50 órát meghaladta ekkorra az igazolatlanok 
száma) „áthelyezés másik iskolába”, de 6 hónapra felfüggesztettet kapott. Innentől kezdve 
nem hiányzott, tudta, ha lóg, másik iskolába kell mennie, édesanyja Pestre akarja őt vinni. 
Tavasszal tüdőgyulladást kapott, 3 hétre kiírta őt a doktornő (én nem tudtam, miért hiányzik 
a gyerek). Az édesanyának levelet írtam a hiányzás miatt. Erre ő nem reagált, csak úgy, hogy 
egy számomra ismeretlen telefonszámról visszahívós SMS-eket küldözgetett. Visszahívtam. 
Így jelezte a szülő, hogy gyermeke beteg. A következő héten ismét felhívtam őt, hogy jó lenne, 
ha tudna jönni a tanuló, mert ha nem jön, akkor eléri a 250 órát a hiányzása, s akkor jövőre 
ismét kilencedikes lesz. A gyerek nem jött, csak a következő héten.
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az egyik lány a 9. oSztályból sokat hiányzott. Volt ugyan igazolása mindig, de kezdett 
gyanús lenni. Felhívtam az orvost, és kiderült, hogy néha hamisította az igazolását. Ez akár 
fegyelmivel is járhatott volna. Beszéltem vele, mi az oka ennek. Sírva tárta elém, hogy milyen 
családi problémák vannak otthon: válnak a szülők, édesapját látta más nővel stb. Sajnáltam, 
nem akartam neki még több problémát. Megint kezdett hiányozni, ki kellett küldenem erről 
a szülőknek az értesítést. Apukája bejött. Kiderült, semmi gond nincs otthon, a lány fiúzni jár. 
Végül teljesen kimaradt az iskolából, mert ő még 16 éves koráig volt tanköteles.

a fiú meSSziről utazik mindennap az iskolába. Szülei elváltak. Édesapjával, nevelőany-
jával és féltestvérével él. Szülői értekezletre nevelőanyja jött el, akit pár hónapos csecsemő 
várt otthon. Meglepődtem. Aztán később egyre világosabbá vált számomra, hogy a diákom 
a felnőttek harcának közepén áll. Igazából nevelőanyja foglalkozik vele, édesanyja és édesap-
ja pedig csak egymást járatta le, még előttem is. Úgy gondolom, nem csoda, hogy a tanulóval 
már év elején problémák voltak. Ráadásul az iskolai beiratkozáskor elloptak egy telefont, s őt 
gyanúsították meg vele. Ezenkívül neki már ügyei voltak a rendőrségen, ahová rendszeresen 
be kellett járnia kihallgatásokra. Nagyon sokat hiányzott emiatt. A rendőröknek rajta keresz-
tül hiába üzentem, hogy a tanítási idő után legyenek szívesek őt behívatni. Sajnálom már, 
hogy nem hívtam fel a rendőröket, ugyanis ezekkel a hiányzásokkal (amelyből valóban sok 
esett szerdai napra, amikor nekik gyakorlatuk van), valamint a lógásaival és a betegségeivel 
az összes igazolt és igazolatlan órájának száma meghaladta a 250 órát. Fegyelmi tárgyalása 
is volt az igazolatlan órái miatt, ahová édesanyja kísérte el őt, s ígérte, hogy ezentúl jobban 

„ránéz a gyermek körmére”, s majd ő kézbe veszi fia jövőjét. 
Nem sikerült az édesanyja terve: a fia túllépte a megengedett 250 órát. Igaz, a decemberi 

fegyelmije óta nem hallottam a szülőről, nem is érdeklődött gyermeke hiányzásairól, tanul-
mányi eredményeiről. 

a hiányzáS éS ezen belül az igazolatlan hiányzáS a szakiskolás fiatalok esetében nagy 
gondot okoz. A középiskolás korosztályban jellemző a kortárs hatás megnyilvánulása, ha az 
osztályban a „menő” srácok lógnak, akkor ezt a szokást hamar átveszik a többiek is. 

Tekintettel arra, hogy a tankötelezettség a 18. életévre tolódott ki, kihívást jelent az osz-
tályfőnökök számára a késések és az óralátogatások elmaradásának csökkentése vagy ala-
csony szinten való tartása. A mulasztások okai igen változatosak. Van, akinek van alapos oka, 
pl. betegség, közlekedési akadály, vagy egyéb családi probléma a távolmaradás hátterében, 
de a szakiskolás osztályom tanulóinál ezek arányaiban nézve kevésbé előforduló okok voltak.
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a tanulóknak SokSzor nincS kedvük iskolába menni. Süt a nap, a haverok sem mennek 
suliba, szóval indok mindig van. Ezekben az esetekben a kortárs csoportnak meghatározó 
szerepe van. Sok esetben csak egy-egy óráról hiányzik a tanuló. Ennek oka általában a szá-
monkérés.

Családi okok is lehetnek a hiányzás mögött. A szülő dolgozik, a testvér, nagyszülő beteg, 
és a tanuló otthon marad dolgozni. Több esetben tapasztaltam, hogy a gyermekről a szülő 
nem gondoskodik, a „családi pótlékért szállást ad”. Ezekben az esetekben a fiatal feketén 
munkát végez. Nemegyszer éjszaka. Reggel fáradt, elalszik, és a probléma csak fokozódik. 

Az idénymunkák idején a szülők egy része szinte bármennyi igazolást megírna, csak 
a gyerek ne menjen iskolába. A hátrányos helyzetű tanulók esetében ez a probléma halmo-
zottan jelentkezik. A pedagógus eszközei szűkösek. A hagyományos eszközök sok esetben 
teljesen használhatatlanok. A következetes eljárási rend az ilyen ügyekben elrettentő hatású 
a többi tanulóra nézve. 

Nagyon fontos, hogy az osztályfőnök „behajtsa” az igazolásokat, mivel ezek nélkül az 
igazolt távollétek is igazolatlanokká válnak. Ha csak tudomásul veszi a távollétet, az szinte 
kínálja a lehetőséget a lógás megpróbálására. 

A mi iskolánkban a Gyermekjóléti szolgálat bevonásával és a jegyző által kiszabható bir-
sággal való fenyegetés viszonylag hatékony. Sajnos egyes gyermekjóléti szolgálatok és jegy-
zők nem együttműködők. Volt olyan telefonbeszélgetés, ahol a jegyző kereken kimondta, ha 
kiszabom a bírságot, segélyt kell adnom ahhoz, hogy kifizessék.

Az igazolatlan hiányzás csak akkor előzhető meg, ha a szülő az iskolával hajlandó együtt-
működni, mivel a gyermek taníttatása a célja. Ilyen esetekben az osztályfőnök sokszor sza-
bálytalanul, de elnézően jár el. Mivel ezek a tanulók összességében sokat hiányoznak, gyakori 
a lemaradásuk a tanulmányokban. Ennek szinte biztos következménye a tanévismétlés, mivel 
önállóan képtelenek felkészülni az osztályozóvizsgákra.

intézményünkbe járó SzakiSkolai tanulók egy részénél a hiányzások elsődleges oka 
a szegénység. Gyakran már a kiskorú gyermek arra kényszerül, hogy akár saját magát és/
vagy családját kétkezi munkával tartsa el. Az intézményünkben jelen lévő nagyszámú roma 
kisebbség szokásrendszeréből eredően következik, hogy az e csoportokhoz tartozó tanulók 
gyermekvállalása, illetve családalapítása korábbra tolódik. A fent említett két nagy probléma-
körből származó hiányzásokat megpróbáljuk a lehető legnagyobb megértéssel kezelni, min-
den segítséget megadva a továbbhaladás lehetőségének biztosítása érdekében. 

pályám Során az a tapaSztalatom, hogy mindig vannak notórius hiányzók. Két-három 
fő. Az iskolánkban gyermekvédelmi felelős segíti a munkánkat. Neki jelezzük a hiányzásokat, 
együtt látogatunk családot. Ha nem elég, akkor felszólítókat, majd feljelentést írunk, ami a te-
rületileg illetékes jegyzőhöz kerül, és a szülőt megbüntetik az iskoláztatás elmulasztása ese-
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tén kiskorú veszélyeztetése miatt. Néhányszor meg kellett tenni ezt a lépést, de ma már nem 
várják meg a szülők, hogy erre a szintre jusson a dolog. Felsőbb évfolyamokon jól működik 
az, hogy tudatosítjuk a diákjainkban: amennyiben hiányoznak, nem tehetnek szakvizsgát. Ez 
bevált. Évzárón mindig jutalmazzuk azokat a tanulókat, akik a tanév során nem hiányoztak.

SajnoS a tanulók többSége tiSztában van azzal, hogy ha elkövet is bizonyos vétségeket, 
akkor is az iskolában marad 18 éves koráig. Ha elérik ezt a korhatárt, akkor 29 órát hiányoz-
hatnak igazolatlanul, minden komolyabb szankció nélkül. Osztályfőnöki figyelmeztetés vagy 
gyengébb magatartásjegyek nem visszatartó erő. Többen, de az osztályom 30%-a kihasznál-
ja ebben a tanévben ezt a lehetőséget. Ez a szakiskolai évek alatt nem okozott különösebb 
tanulási problémát, de szakmunkásképzőben a 11. évfolyamtól a tananyag megfelelő pótlása 
nehezen megoldható számukra, mert csak minden második héten járnak iskolába. A munka-
helyen töltött héten nem nagyon van lehetőségük a tananyaggal foglalkozni. Ennek csapdá-
jába esett két lány az osztályomból, akik nagy barátnőként mindig ugyanazokról a napokról 
hiányoztak, de a végén sajnos elszámolták magukat, és 12. osztályban kellett megszüntetni 
a tanulói jogviszonyukat a megengedett hiányzások túllépése miatt. Hosszas könyörgésem és 
figyelmeztetésem ellenére is mulasztottak, aminek következtében egyik napról a másikra az 
iskolán kívül találták magukat. A többi tanulónak azonban jót tett ez az esemény, mert azóta 
csökkent az igazolatlan hiányzások száma. Van olyan tanuló az osztályban, aki nem képes 
reggel időben felkelni, ezért áprilisig már 20 igazolatlan órát gyűjtött az elalvásokból.

az igazolatlan hiányzáSnak több oka iS lehet, elsőként sorolandó az iskolakerülés. Azok 
a diákok, akikben nem alakult ki a kötelességtudat, és ezt otthonról sem erősítik, nagyon 
gyakran iskola helyett valamilyen más elfoglaltságot találnak maguknak. Egyébként nagyon 
ritka, amikor erről a szülő is tud, de előfordulhat. Egyéb oka is lehet még az ilyen hiányzások-
nak, például így akarnak megúszni a diákok egy-egy dolgozatot, illetve felelést. Úgy is lehet 
még igazolatlan órája a diáknak, ha a késéseiből összejön a 45 perc. Sokszor késnek óráról 
általában reggel, de napközben is előfordul. Iskolánkban a házirend szabályozza ennek a bün-
tetését, adott számú hiányzás után fegyelmi tárgyalásra bocsátjuk a diákot, illetve a jegyző 
büntet. Ezenkívül úgy lehetne csökkenteni a hiányzásokat, hogy megszerettetjük a gyerekkel 
az iskolát, ne legyenek kudarcai, szívesen járjon be az iskolába. Nem biztos, hogy a legjobb 
megoldás megvárni a fegyelmi, illetve a jegyzői büntetést. Ezekkel a diákokkal többet kell 
foglalkozni. Sokat beszélgetni az osztályfőnöknek – hiszen ez a feladat tulajdonképpen ráhá-
rul – a tanulóval, meggyőzni, felelősségtudatát növelni.
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a gyerekek egy réSze nem a megSzerezhető Szakmáért, pláne nem a tudásért jár iskolá-
ba, hanem azért, mert kötelező. Ha igazolatlanul mulaszt, akkor az osztályfőnök az oktatási 
törvényben leírtak szerint jár el, vagyis 10 igazolatlan óra eléréséig a szülőt értesíti, 10 órát 
meghaladó hiányzás esetén (tanköteles tanulónál) a jegyzőt is. A továbbiakban a jegyző jár 
el. Kivizsgálja az ügyet, behívja az érintett feleket, elbeszélget a gyerekkel. Sajnos több eset-
ben eredménytelen marad az igyekezet. Az igazolatlan hiányzás ismétlődik, néhány esetben 
rendszeressé válik. Gyakran az eredmény az, hogy a tanuló hiányzásai miatt nem osztályoz-
ható, a tantestület évismétlésre utasítja, a következő tanévben az egész probléma kezdődik 
elölről. 

kommentár

A tankötelezettségi korhatár felemelése, a középfokú oktatás expanziója 
azoknak a családoknak az esetében teremtett nehéz helyzetet, ahol az iskolázta-
tásnak, a tanulásnak nem voltak meg generációkra visszamenő módon a hagyo-
mányai. Az esetek többségében emellett olyan családokról van szó, amelyeknek 
a társadalmi-gazdasági helyzete ingatag, jövedelmeik bizonytalanok. Ezekben 
a helyzetekben sokszor még a tankötelezettségi korhatár alatt lévő tanuló mun-
kájára, illetve jövedelmére is szükség van. 

A helyzetet megnehezíti az, hogy a tanuló számára otthon – részben az el-
mondottak miatt – nem áll rendelkezésre tanulást támogató környezet. A szü-
lők alacsony iskolázottsága miatt nem fogalmazódnak meg ambiciózus tanu-
lási célkitűzések. A szülők számára már az is eredmény, ha a tanuló eléri vagy 
éppenhogy csak túllépi iskolázottságban azt a szintet, amellyel ő maga rendel-
kezik. Az igazolatlan hiányzások szülői támogatása különösen nagy gondot okoz. 
A tanuló iskolai kimaradása gyakorlatilag az alacsony iskolázottság újratermelő-
dését jelenti.

Az iskolák számára ezeknek a családoknak az elérése és meggyőzése a ta-
nulói hiányzások súlyosságáról azért jelent rendkívül nehéz feladatot, mert a ha-
gyományos kommunikációs csatornák ebben az esetben nem vagy csak csekély 
hatásfokkal működtethetők. Sikeresebbnek tűnnek azok a megoldások, ame-
lyekben a szülőket olyan programokba, eseményekbe vonják be, amelyek során 
lehetőség nyílik az iskolával, a tanulással kapcsolatos kedvezőtlen nézeteknek, 
attitűdöknek a befolyásolására.
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integráció A mindennApokbAn

A többségi társadalomhoz tartozó tanulókhoz képest a valamilyen 
szempontból sajátos nevelésre szoruló, arra igényt tartó tanulók 
iskolai integrációja az egyik legjelentősebb kihívás a közoktatás 
intézményrendszere számára. Az integráció sikere vagy sikerte-
lensége jelentős mértékben befolyásolja a következő évtizedek-
ben a társadalmi kohézió minőségét.

a kilencedikeS roma kiSlánynak problémát okoztak az angol számok. Cigányul mindig 
hamarabb eszébe jutottak, mint angolul a sok gyakorlás ellenére is. Megígértem neki, hogy 
a következő órán ő taníthatja meg a számokat cigányul. Ez meg is történt: Brigi büszkén állt 
a táblánál, magyarázott és írt, mi pedig sorra elismételtük, amit kért.

Az én időmben még csináltunk fordított napokat; a tanár a padban ült, egy gyerek pedig 
megtartotta az órát a tanárral való előzetes egyeztetés után. Ez tanár-diák számára egyaránt 
fontos élmény lehet, és a mostani gyerekekkel is ugyanúgy meg lehetne csinálni, mint régen 
velünk.

Fontos, hogy a roma diák ne elutasítást érezzen származásával szemben, hanem azt, 
hogy a tanárt érdekli az ő kultúrája, nyelve. Ezáltal azt is megtapasztalja, hogy milyen isme-
reteket átadni úgy, hogy a tanár a befogadó fél.

az egyik oSztályban az egyik fiúnak súlyos beszédhibája volt, nagyon dadogott. Sajnos 
ilyenkor a gyerekek nagy része kineveti az ilyen embereket, hiszen nem érthetik ennek hátte-
rét, sem kellő komolysággal nem tudják megítélni azt, ha gúnyolódásukkal, csúfolódásukkal 
sok esetben szinte helyrehozhatatlan lelki sérüléseket tudnak okozni egy gyermekben. A fent 
említett osztálynál talán szerepe volt annak, hogy az osztályfőnök mennyire figyelt a gye-
rekek hozzáállására, hogy ha bármilyen szemtelenséget észlelt vagy hallott volna a többi 
gyerektől, akkor biztos, hogy elbeszélgetett volna velük. A beszédhibás fiúnak csak egyetlen 
igazi barátja volt az osztályból, aki teljesen elfogadta beszédhibáját. 

előfordult, hogy diSzeS kiSlány nem volt hajlandó hangosan olvasni, mert az előző isko-
lájában folyton gúnyolódtak rajta. Először kértem a többieket, hogy hallgassák meg őt is türel-
mesen, és miután nem sikerült gátat vetni a gúnyolódásnak, akkor megkértem a legnagyobb 
szájút, hogy folytassa ő az olvasást. Persze kiderült, hogy hibátlanul ő sem tud olvasni; és ez 
a fajta megaláztatás elvette a többiek kedvét is a nevetgéléstől. E tanulót ezután csak szóban 
kértük számon. Az osztály is elfogadta, hogy tőle egy kicsit másképpen kérdezünk. Amikor 
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az osztály megírta a dolgozatot, a tanulónak ugyanazokat a kérdéseket tettük fel, csak nem 
írásban adott számot tudásáról, hanem szóban. Tény és való, hogy ez megnehezítette a pe-
dagógus munkáját, de megérte az erőfeszítést, hiszen a tanuló azóta bizonyítványt is szerzett, 
és sikeres abban, amit csinál. 

a mi iSkolánkban főleg a diSzlexia, a diSzkalkulia éS a diSzgráfia okoz problémát a min-
dennapokban. Naponta kell szembesülnünk azzal, hogy a gyerekeknek gondot okoz az olvasás, 
az írás. Egy-egy osztályban 5-6 gyermeknél is felmerülnek betűtévesztési, betűkihagyási prob-
lémák; ráadásul egyszerű köznyelvi szöveg olvasása sem megy bakik nélkül. Nálunk bevett 
gyakorlat, hogy az ilyen diákokat mi küldjük el a nevelési tanácsadóba. Előtte egyeztetünk 
a szülővel, szaktanári véleményt írunk. Felmentéssel rendelkező gyerekeknél a magyarórákon 
főleg a szóbeli számonkérésre törekszünk; a megtanulható elméleti anyagot várjuk vissza tőlük, 
írásbeli munkáiknál a helyesírást nem vesszük figyelembe. Sokkal több hangos olvasást kell 
beiktatnunk, ügyelve arra, hogy a többiek ne figurázzák ki a gyengébb képességű diákot.

A romakérdés a mi intézményünkben nem jelent mindennapos problémát; csak különböző 
médiaesemények kapcsán mondják el a tanulók véleményüket. Észrevehető viszont, hogy 
előítéleteik minden valóságismeretet nélkülöznek. Amikor bántó szándékkal – mintegy kö-
tőszóként – lecigányozta egyik diák a másikat, megkérdeztem, tudja-e, mit jelent az, hogy 
valaki cigány, tisztában van-e a cigányság mibenlétével, milyennek tart egy cigányt, miért 
utálja őket? Kiderült, hogy fogalmuk sincs a valóságról, számukra a cigány – a társadalmi 
előítéleteket követve – egyenértékű a bűnözővel, lumpennel, ingyenélővel.

A beszélgetés során kiderült, hogy bizony ők is ismernek „rendes” romákat, sőt barátaik 
között is vannak cigányok. Ezeket a beszélgetéseket mindig osztály előtt folytatom, mert 
az intelligensebb, szélesebb látókörű gyerekek észrevétlenül is az én érveimet erősítik, így 
együttesen könnyebb meggyőzni a többieket. Ezek az őszinte beszélgetések talán tudják 
tompítani az előítéleteiket, rá tudják irányítani a figyelmüket a társadalom problémáira, az 
előítélet veszélyeire. Elgondolkodtunk együtt azon, hogy vajon milyen esélye van egy roma 
kisgyereknek, aki nyolcadikként érkezik egy családba. Tehet-e a körülményeiről, és mit tehet, 

– tehet-e ellenük. Döbbenetes volt látni megrökönyödésüket.

az egyik cigány tanuló a magyarórára behozta a lovari szótárt, és megkérdezte, hogy 
miért nem abból tanítok… Néhány órával később arra kért, hogy ne pirossal javítsam a he-
lyesírási hibáit, mert őt zavarja ez a szín. Megegyeztünk, hogy ezután az övét zölddel javítom. 
A zölddel kijavított tollbamondás kiosztása után a gyenge eredmény miatt közölte velem, hogy 
rasszista vagyok. Mivel Kölcsey Himnuszát nem volt hajlandó megtanulni, felajánlottam, hogy 
kiselőadás keretében a cigány kultúrkört mutassa be. Lelkesen ígérte, hogy történelmükről is 
fog beszélni. Sajnos a megvalósításban még a cigány himnusz elénekléséig sem jutott el.
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a pedagóguSok nincSenek felkéSzítve a „problémás” gyerekekkel való bánásmódra, és 
nem is akarnak velük foglalkozni. A gyakorlat azt mutatja, hogy az általános iskolába integrált 
tanulókat felmentik például matematikából, magyarból, és fejlesztő órákat írnak elő számuk-
ra, melyek vagy megvalósulnak, vagy szakember hiánya miatt nem. Így a középiskolában 
tovább halmozódik a probléma. 

Az iskolák nem nőttek fel a feladathoz, a pedagógusok számára teher az integrálás. S 
hogy mi jó a gyereknek? Ez kellene, hogy a legfontosabb legyen. A megfelelő iskolatípusba 
kerülve, szakemberek tudását alkalmazva sikerült megtalálni a megfelelő hangot a gyerekkel. 
Hasonló problémákkal küzdő társak között egy elfogadó környezetbe került. Olyan lehetősé-
geket kapott, amelyek eddig szóba sem kerülhettek egy SNI-s tanuló számára. Szerepelhetett, 
kiállt a színpadra. Tanulmányi versenyen vehetett részt. Többé már nem volt kérdés, hogy 
elmehet-e az osztálykirándulásra. Sikerélményekhez jutott, amelyektől fokozatosan meg-
nyugodott. A pedagógusoknak le kell szállni „a magas lóról”, megtalálnia a hangot minden 
gyerekkel, hiszen ezért választottuk ezt a pályát. Amennyiben nem képes erre egy pedagógus, 
keresse és fogadja el mások segítségét.

a romaSág kérdéSe egy kényeS kérdéS, és szerintem nagyon nehéz ezt a helyén kezelni. 
Az osztályomba került egy roma kislány, akinek kezdetben nem is igen voltak beilleszkedési 
gondjai, de miután meghalt az édesanyja, mindent kihasznált, hogy különböző kedvezmé-
nyeket vívjon ki az osztályban, és mert szegénynek meghalt az anyukája, mindenki segítette. 
Egy idő után eléggé megelégelte az osztály ezt, és kiközösítették. Nem vonták be semmilyen 
közös programba. Amikor pedig szociális ösztöndíjat ítéltem oda neki, mert tudtam, hogy 
nehéz körülmények között élnek, az osztály velem is szembeszállt, és nem értették, miért 
segítettem őt. 

a mi intézményünk SpeciáliS SzakiSkola lévén speciális helyzetben van az integrációt 
illetően. Javarészt sajátos nevelési igényű diákjaink vannak, mozgásszervi, érzékszervi sérü-
lésekkel, diszfunkcionális zavarokkal. A mi diákjainknak tulajdonképpen az lenne szokatlan, 
ha egy „normál” diák lenne az osztálytársuk, mert tudják magukról, egymásról, hogy mind-
annyian mások, mint a velük egykorú ép fiatalok.

Tapasztalatom szerint nagy problémát jelent az, hogy ezeket a gyerekeket már általános 
iskolában megpróbálják minél inkább szegregálni. Magántanulónak nyilvánítják őket, és fel-
mentik az iskolába járás alól, vagy kisegítő osztályba helyezik őket. Ezzel nemcsak a figyelem 
középpontjából kerülnek ki, hanem bizony az alapvető dolgokat (írás, olvasás, matematikai 
alapműveletek) sem tanulják meg, és így kerülnek szakiskolába. Csakhogy a 9–10. osztály-
ban a közismereti tantárgyak bizonyos szinten történő megtanítása, és a szakmára való fel-
készítés lenne a fő feladat, nem pedig az írás és olvasás tanítása. 

glossz_2.indd   117 2009. 06. 22.   9:51:36



118

egy SzakiSkolai oSztályban többségben vannak azok a tanulók, akik sajátos nevelési 
igényűek, míg a gimnáziumokban SNI-s gyerekek vagy romák nemigen fordulnak elő. Ez 
egy újabb probléma, amellyel csak a szakiskolai tanárok szembesülnek, és valahogy meg 
kell oldaniuk a helyzetet. Normál esetben ugye az integráció azt jelenti, hogy valamilyen 
szempontból deficittel rendelkező tanulókat együtt nevelünk-oktatunk olyanokkal, akik elvi-
leg problémamentesek. Ennek azonban csak akkor van értelme, ha egyidejűleg szakszerű fej-
lesztésben tudjuk részesíteni az arra rászorulókat. Mivel szerettük volna pontosan megtudni, 
hogy erre milyen kompetenciáink vannak, meghívtuk az egyik értekezletünkre a helyi nevelési 
tanácsadó illetékes szakembereit. 

Az eredmény megdöbbentő volt. Megtudtuk ugyanis, hogy mi, mezei tanárok nem va-
gyunk kompetensek arra, hogy SNI-s gyerekeket fejlesszünk, még a fejlesztő pedagógusok is 
csak diagnosztizálhatják a részképességzavarokat, de nem kezelhetik. Ők, a „Nevtan” azon-
ban nincsenek felkészülve arra, hogy a középiskolás korosztály körében ilyen mennyiségű 
feladatot lássanak el, mert az óvodákat, általános iskolákat sem győzik.

Beszélhetünk-e egyáltalán integrációról abban az értelemben, hogy tulajdonképpen egy 
szakiskolai osztályban szinte alig van olyan tanuló, aki valamilyen szempontból ne igényelne 
az átlagostól eltérő bánásmódot. Tulajdonképpen kit integrálunk kihez? Nem sérülnek-e an-
nak a tanulónak a jogai, akivel nincs semmi baj, csak egy számára érdekesnek tűnő szakmát 
szeretne tanulni? 

Az osztályomban többségében gyengébb képességű gyerekek járnak (hátrányos helyze-
tűek). Félévkor 16-an buktak meg, volt, aki egy, de volt, aki több tantárgyból (az egyik tan-
tárgyból 13-an buktak). Osztályfőnökként leültem az ott tanító pedagógusokkal, és megkér-
tem, hogy ha lehet, más módszerrel tanítsanak. A jobb képességű tanulók pedig segítsenek 
a gyengébbeknek. Most, év vége előtt kb. 5 tanuló áll csak bukásra.

Az integrált tanulók hagyományos osztályokban tanulnak, mert ha csak ilyen gyerekeket 
zárunk össze, tovább rontunk a helyzetükön, esélyeik az emberhez méltó életre csökkennek.

kommentár

A roma családok – és általában a szegény szubkultúrában élő családok –, 
valamint a társadalom többségéhez tartozó családok szocializációs jellemzői 
jelentősen különböznek egymástól, ezért a tanköteles korba érkező roma gye-
rekek tudása és tanuláshoz való hozzáállása nem egyeztethető össze a közép-
osztálybeli normarendszer szerint működő iskolákkal. A kutatások azt mutatják, 
hogy a roma gyerekeknek ezek a „hozott” hátrányai nőnek a formális oktatásban 
való részvétel során. A családi és társadalmi háttérből fakadó hátrányok csök-
kentését csak integrált oktatás esetén lehetne elérni, ahol az iskolában és az 
osztályban többségben vannak a kedvező társadalmi státuszú tanulók, és ahol 
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a roma gyerekek sajátos nevelési és oktatási szükségleteinek megfelelő pedagó-
giai módszereket alkalmaznak. Ezzel ellentétben Magyarországon a roma gye-
rekek többségét szegregáltan oktatják, homogén roma osztályokban vagy roma 
többségű osztályokban, az átlagosnál rosszabb anyagi és személyi körülmények 
között, gyakran csökkentett követelményrendszerrel. Mindez jelentősen rontja 
a roma tanulók továbbtanulási és társadalmi mobilitási esélyeit. 

Azt is igazolják a kutatások, hogy a magyar oktatási rendszer nem biztosít 
esélyegyenlőséget a sajátos nevelési igényű tanulók számára. Számos nemzet-
közi példa alapján állítható, hogy a társadalomtól való elkülönítés hátrányokat 
okoz a munkaerőpiacon, és akadályozza a fogyatékkal élő tanulók társadalmi 
integrációját.

A bemutatott példák jól érzékeltetik azt, hogy a hazai iskolákban zajló integ-
rációs folyamat számos nehézséggel küzd. Azért, hogy az egyes iskolák ered-
ményes és hatékony megoldásokat tudjanak alkalmazni, kulcsfontosságú lenne 
a már működő jó gyakorlatok szélesebb körű megismertetése és elterjesztése. 
Ennek azért is van nagy jelentősége, mert a pozitív eredmények önmagukban is 
alkalmasak lehetnek az előítéletek csökkentésére azoknak a társadalmi csopor-
toknak az esetében, akik élesen ellenzik az iskolai (és a társadalmi) integrációt.
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iskolA szerepe A csAládi problÉmák 
megoldásábAn

A hagyományos család válsága nélkülözhetetlenné teszi azt, hogy 
a családi problémák megoldásában az iskola is szerepet vállaljon. 
E nélkül a bizonytalan helyzetű, a tanuló érdekeit kevéssé szem 
előtt tartó családokból érkezők számára a sikeres iskolai előreha-
ladás biztosítása gyakorlatilag lehetetlenné válik.

egy tanulónk rendSzereSen roSSzkedvűnek tűnt az iskolában, habár jellemzően jókedvű, 
kapcsolatteremtő, vidám tanuló volt. Az osztályfőnök észrevette a jelentős hangulat- és mo-
rálváltást, és négyszemközti, „baráti” beszélgetésre hívta. A beszélgetés során kiderült, hogy 
édesapjával nehezen jön ki a mindennapokban, illetve édesanyja anyagi okokra hivatkozva 
nem vállalta a válás után a gondviselését. Egy idő után nagyon mély kapcsolat alakult ki 
a diák és osztályfőnöke között. A diáknak – utólagos elmondása szerint – nagyon nagy meg-
könnyebbülést jelentett már az is, hogy elmondhatta valakinek a problémáját. Jellemzően 
kikérte és elfogadta osztályfőnöke tanácsait. 

Idővel az osztályfőnök és az apuka személyes beszélgetést folytatott, természetesen 
nem a diák titkait feltárva, hanem abszolút objektíven, a tényekre hagyatkozva. Kiderült, hogy 
az apának nagyon nehezére esett az anyaszerepet átvállalni, és túlzott szigort és fegyelmet 
szabott ki serdülő lányára. Természetesen a megoldást nemcsak az iskola nyújtotta, hanem 
a szülő, a diák és az iskola közösen enyhített egymás terhein, míg megszokta a család az 
új helyzetet. A problémás időszak lezárultával a tanuló visszanyerte régi önmagát. Az iskola 
felvilágosítást nyújt a szülőnek a szociális juttatások tekintetében is. 

iStván a 8. oSztály elvégzéSe után került az iskolánkba, ahol a szakiskolai oktatás kere-
tein belül 10 hónapos felzárkóztatásban vett részt a bemeneti felmérések alapján. Szorgal-
mas, tisztelettudó, kötelességeit rendre teljesítő, jó tanuló fiú volt. 

A 10. osztály megkezdésekor viselkedése megváltozott: koncentrációzavarai, magatar-
tási problémái merültek föl mind társaival, mind tanáraival szemben. Öltözéke rendezetlen, 
piszkos lett, személyes higiéniája megváltozott. Tanulmányi eredménye egyre romlott. A nagy 
változást az őt tanító pedagógusok nem tudták mire vélni, és összefogva elmentek lakóhe-
lyére, családlátogatásra. 

A látogatás során kiderült, hogy az édesanya és öt gyermeke már nem a családi házban 
laknak, hanem a közeli templom kertjében, ahol egy fóliasátor szolgált lakóhelyként. A köl-
tözést az édesapa alkoholfüggősége és az abból adódó agresszivitás váltotta ki. Ekkor lett 
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világos, hogy István miért változott meg ennyire, és hogy tanulmányi eredményei és szociális 
körülményei miért változtak meg ilyen drasztikusan. A beszélgetés során kiderült, hogy az 
apa folyamatosan zaklatja őket, és kénytelenek voltak elmenekülni. Az iskola ezen állapotok 
felmérése után segítséget nyújtott a családnak. Az anyát elvezette a helyi családsegítőhöz, 
ahol közreműködésünkkel anyaotthonban találtak menedéket. 

a pedagóguSoknak pedig szembesülniük kellett azzal a ténnyel, hogy a családi problémák 
megoldásában az iskolának jelentős szerepe van.

A gyermekelhelyezési pernél azon túl, hogy a bíróság rendszeresen pedagógiai véleményt 
kér a gyerekről, volt arra is precedens, hogy osztályfőnökként kellett a szülőt megkérnem 
arra, hogy fejezze be a gyerek fenyegetését. A gyermek 15 évesen elköltözött a hivatalos 
gondviselő édesanyától az elvált apukához. Az édesanya vissza akarta kényszeríteni a gyer-
meket magához, a gyermek pedig szóba sem akart állni vele. Az anyuka az iskolában is 
megkereste a gyermeket, innen akarta hazavinni „erőszakkal”, nekem pedig meg akarta 
tiltani, hogy az apukának felvilágosítást adjak iskolai ügyekben. A tankönyvek árát behozta, 
igazolást kért, hogy azt ő fizette ki, és nem az apa. Eközben kígyót-békát kiáltott az édesapá-
ra, aki szerinte alkalmatlan a gyermeknevelésre. A kislány elmondta költözésének indokait. 
Megkértem a mamát, hagyjon időt a lányának, az erőszak úgysem fog eredményre vezetni, 
csak még inkább elvadítja a kislányt. A folyamatos fenyegetések, viták abbamaradtak, bíró-
ság előtt van az ügy gyermekelhelyezés megváltoztatása tárgyában. 8 hónapja nincs döntés. 
A kislány azóta sem áll szóba anyukájával, viszont minden késését, hiányzását kontrollálnom 
kell, mert a hivatalos gondviselő édesanya azóta is havonta számon kéri, és az apa rovására 
írja a bírósági ügyben.

oSztályfőnökként olyan eSettel iS SzembeSülnöm kellett, hogy a mostohaanyuka tépte 
meg a 16 éves kislányt, aki ezután eljött otthonról, és egy osztálytársánál húzta meg magát. 
Édesapjával másnap beszéltem, és megkértem, hogy jöjjön be az iskolába. A kislánnyal való 
beszélgetés közben kiderült, hogy az édesanyja halála után az új feleséggel nem volt felhőt-
len a viszonyuk, és úgy érzi, hogy édesapja nem áll mellette a harcokban, azt is eltűri, hogy 
a közös gyereküknek kedvezzen felesége. Amikor az apuka bejött, próbáltam rávezetni, hogy 
a kislánynak szüksége van rá, arra, hogy érezze: szereti. Hogy lássa be, elég nehéz helyzet-
ben van a lánya. Az apuka bevallotta, hogy felesége bizony hirtelen haragú, és hiába kéri, ő 
is látja, hogy saját gyermekét jobban szereti. Megkértem, beszélje ezt meg a lányával, álljon 
ki néha mellette. A kislányt rávettem, beszéljen apukájával. Beszélgettek, a kislány aznap 
este hazament.

Azt gondolom, hogy minden osztályfőnök szembesül hasonló vagy még súlyosabb prob-
lémákkal. Akár kolléga, akár gyerek részéről érkezik a jelzés, a pedagógusnak vagy saját 
eszközeivel, vagy a gyermekvédelmi felelős, iskolapszichológus, gyermekjóléti szolgálat be-
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vonásával segítséget kell nyújtania mind a gyermeknek, mind a szülőnek. Ezért hivatás a mi 
szakmánk. És nem korlátozódhat 45 perces órák megtartására.

volt egy olyan tanítványom iS, akit az édesanyja hetekre egyedül hagyott, és a szomszéd 
néni gondjaira bízta. Amikor elfogyott a költőpénze, én jutottam eszébe. Arról most nem 
beszélnék, hogy helyes volt-e kölcsönadni, de megtettem. Megfordult a fejemben, hogy talán 
manipulál, talán nem ételre fogja költeni. Ismertem a körülményeket. Az édesanyja megöz-
vegyült, és üzleteléssel tartotta fenn magukat. Ehhez sokat utazott külföldre. Anyagi gondok 
nem voltak, de sokat volt távol. Szerintem nagy bátorság kellett annak a gyereknek, hogy 
eljöjjön, becsengessen, elmondja, hogy elfogyott a pénze. A pénzt egyébként két hét múlva 
visszakaptam.

iSkolánkban kollégiumi élet iS folyik, ahol az alapelv a szabályok betartása és az ott-
honos légkör kialakítása mellett a családok megismerése és a velük való kapcsolat fenn-
tartása. Az érintett tanulóban, nevezzük őt Mariannak, egy szerény, szorgalmas leányzót 
ismerhettünk meg. Az iskola kezdése után 2-3 hónappal a kollégiumi nevelők arra lettek 
figyelmesek, hogy rendszeresen a vasárnapi visszajövetelkor Mariann rendkívül fáradt, éhes 
és megtört volt. Később a tanulóktól is megtudtuk, hogy mihelyt alkalma adódik rá, szabados 
szexuális életet él. Intézményünk szociális munkása megpróbált fényt deríteni diákunk élet-
körülményeire. Elsősorban az önkormányzathoz fordult. Ott kiderült, hogy a család rendkívül 
rossz életkörülmények között él, és ami a legrosszabb, hogy az apa és Mariann két lánytest-
vérének a stricije feltehetően szexuális szolgáltatásokra kényszeríthették a lányt, és még az 
apai zaklatás ténye sem volt kizárható. Ezekre a dolgokra konkrét bizonyítéka senkinek sem 
volt. Az iskolában rendszeresen azt tapasztaltuk, hogy Mariann fizikálisan kimerült, orvoshoz 
kellett vinni. Panaszkodni nem akart, mert, ahogy utólag kiderült, sokszor saját szükségle-
teit is az így megkeresett pénzből fedezte. Iskolánk kollégiumvezetője, szociális munkása és 
a mentálhigiénés szakember családlátogatást tett. Sajátos volt az apa hozzáállása a nőknek 
a családban betöltött szerepéről, helyéről. Mariann maximálisan elfogadta a szakemberek 
közeledését, és tartós, hosszú távú kapcsolat alakult ki közöttük. Ebbe beletartozott, hogy 
felhatalmazást kapott arra, hogy akár tanítási szünetekben is keresheti a segítőket a magán-
telefonszámukon. A helyi gyermekjóléti szolgálat is fölvállalta a ráháruló feladatokat. Az iskola 
felajánlotta, hogy bármikor bent tartózkodhat a kollégiumban, a rendszeres gyógykezelés és 
gyógyszervásárlás bonyolítását is megoldottuk. Fölmerült az állami gondoskodásba vétele, 
de ebből csak a védelembe vétel valósult meg. Egy konkrét eset után határozottan fölmerült 
az, hogy az iskola följelentést tegyen az apa ellen. A megfelelő szakemberekkel való kon-
zultálás után az az általunk helyesnek vélt döntés született, hogy Mariann érdekeit előtérbe 
helyező szempontok alapján elállunk a feljelentéstől. Napjainkban is tanul iskolánkban, és egy 
év múlva remélhetőleg szakképesítéssel hagyja el az intézményünket.
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Mivel Mariann elfogadással találkozott iskolánkban, a felépített bizalmi viszony bizton-
ság érzetet nyújtott számára. A súlyosan veszélyeztetett helyzetével nem volt tisztában, 
a folyamatos segítő beszélgetések következtében tudatosult benne a kiszolgáltatottsága és 
a helyzetének a sajátossága. Az értékeinek a felismerése és egy újonnan felépített jövőkép 
ápolása segítségével képes volt a lelki egyensúlyát fenntartani.

egy iSmerőS Szülőnek a következő volt a problémája. Az édesanya gyerekét egyedül ne-
velte, és ugyanekkor munkanélküli is lett. A tanuló iskolánkba jár, egy szakiskolai osztályba. 
A szülő elmondta, hogy mióta munkanélküli lett, a lánya minden reggel sírva indul az isko-
lába, hogy ő otthon akar maradni, vagy inkább elmegy dolgozni, de iskolába semmiképpen 
nem akar járni. A diák azonban még tanköteles. A lánnyal együtt járunk reggelente a busszal 
a közeli városba. Az édesanya még hozzám is eljött a tanulóval, hogy próbáljak vele beszélni. 
Szerencsére sikerült vele megértetnünk, hogy a tankötelezettséget törvény írja elő, és az 
édesanyjának kötelessége, hogy őt iskolába járassa. Egyébként pedig az iskolában jó és érde-
kes dolgok is történnek. Azóta még sokszor a buszon is leül mellém beszélgetni, ha van hely. 
Sokszor azt is elmondja, mi történt vele aznap az iskolában. Szerencsére az édesanyjának 
sikerült elhelyezkednie, és sokszor együtt járnak be a reggeli busszal. 

az oSztályom tanulói azt mondják, hogy szeretek telefonálni. Egy kicsit úgy érzem, sakk-
ban tudom őket ezzel tartani. A kilencedikes diákok nehezen rázódnak össze év elején. Lehet, 
hogy úgy gondolták, ha együtt lógnak, jobban szövődik a barátság. Azonban már az osz-
tálytársak is megelégelték, hogy két lány rendszeresen eljön otthonról, és az iskolába nem 
érkeznek be, nekik pedig ott kell ülniük. A tanulók elmondták, hogy a lányok hová szoktak 
menni az iskola helyett.

Telefonáltam. Az édesanya vette fel a telefont. Beszámoltam neki a lógásokról, s hogy 
jelen pillanatba hol találja a lányát. A szülő ekkor elkéredzkedett a munkahelyéről, felke-
reste az általam említett szórakozóhelyet, és hatalmas jelenetet csapva rángatta ki onnan 
gyermekét. Nem tudom, hogy az „égés” miatt vagy az anya iránti tiszteletből (akit sajnos 
többször átvágott) nem kerüli már az iskolát. Nincs több igazolatlan órája, de még igazoltan 
sem hiányzik szinte sohasem. A másik lánnyal való kapcsolatát, „barátságát” megszakította, 
új barátnőt talált. 

oSztályfőnöki munkám Során sok olyan családi tragédiával találkoztam, amelyek meg-
oldatlansága mély nyomot hagyott a tanulókban, olyan súlyos lelki sérüléseket okozva, ame-
lyeket csak más szakemberek, például pszichológusok, pszichiáterek együttműködésével 
sikerült megoldani, illetve az is előfordult, hogy a probléma a legnagyobb jó szándék mellett 
sem oldódott meg megnyugtatóan.
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Ilyen volt egy diáklány esete, aki jó természettudományos képességekkel, szerényen, 
megbízhatóan dolgozva kezdte meg tanulmányait. Kollégista volt, itt kezdődtek a problémák: 
kollégista társai kiközösítették egyre mogorvább, befelé forduló magatartása miatt. Sokat 
hiányzott. Kiderült, hogy magatartásának hátterében családi problémák állnak; szeretethiány, 
súlyosan alkoholista, a gyermekeit (5 kiskorú) rendszeresen bántalmazó apa, a háztartást 
erősen elhanyagoló, szintén alkoholista anya és mérhetetlen anyagi gondok.

A tanuló kezdetben igyekezett ezeket eltitkolni, de kedélye egyre komorabbá vált, kezdet-
ben nem keresett segítséget, így a helyzet tovább fajult. Az ifjúságvédelmi felelőssel, a tanuló 
lakóhelye szerinti illetékes családsegítő központtal, a városunkban működő gyermekpszichi-
átriai szolgálattal és a kollégium vezetőjével, illetve pszichológusával együttműködve igyekez-
tünk segíteni diákunknak, de egyelőre úgy tűnik, zsákutcában vagyunk. A tanuló pszichikai 
állapota olyan mértékig súlyosbodott, hogy kezelőorvosa tanácsára tanulmányait átmenetileg 
szüneteltetni kényszerül, hosszabb és állandó orvosi kezelésre szorul, és csak reménykedhe-
tünk abban, hogy a következő tanévet el tudja majd kezdeni.

kilencedikeS leány tanuló otthonában több marék altatót vett be öngyilkossági szán-
dékkal. Átment a szomszédos utcában lakó barátnőjéhez, sírva mesélte el, mit tett. A barátnő 
hívta a mentőket, értesítette a szülőket.

A kórházban a gyomormosás után a pszichológus kezdett el foglalkozni vele. A pszicholó-
gus értesítette az iskolát. Az iskolában az osztályfőnök és a gyermek és ifjúságfelelős azonnal 
intézkedett. Felhívták a szülőt telefonon, értesítették a családsegítő szolgálatot.

Az öngyilkosság okára is fény derült. A tanuló otthoni körülményei (alkoholista apa, fogya-
tékos kistestvér, dolgozó anya, aki soha nincs otthon), idősebb nős férfival fenntartott, tiltott 
szerelem, testi adottságaival való elégedetlenség.

A tanuló a segítséggel talpra állt. A szülők elváltak, családi körülményei nyugodtabbak 
lettek. Új szerelem köszöntött be az életébe. Az iskolába járást nem hanyagolja, közepes 
eredménnyel veszi az akadályokat.

január végén felkereSte az iskola gyermek- és ifjúságvédőjét egy kilencedikes tanuló, 
hogy segítsen neki, bajban van.

Karácsony előtt elment bulizni a szülei tudta nélkül. Sok alkoholt fogyasztott, amit három 
fiatalember ki is használt, szexuális kapcsolatot létesítettek vele.

Több mint egy hónap eltelte után kiderült, a lány terhes. Ezt a történetet nem mondhatta 
el otthon, félt a következményektől. 

Az iskolai gyermek- és ifjúságvédő odahívta az osztályfőnököt is, elmesélték a történetet. 
A lány azt állította, ő nem eshetett volna teherbe, mert epilepszia-gyógyszert szed.

Közösen kitalálták a teendőket, hogyan lehetne finoman közölni a szülőkkel. Felhívták 
a helyileg illetékes családsegítő szolgálatot, hogy segítsen a tanulónak a terhesség hírét kö-
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zölni a szülőkkel. A tanárok rögtön elküldték a lányt a tiniambulanciára a további teendők 
kivizsgálása miatt.

A családsegítő közbenjárására, a szülővel való telefonbeszélgetés után a történet konflik-
tusmentesen lezárult. Orvosi tanácsra abortuszra került sor.

piSta bejáróS gyerek volt. Hétköznap élte a kollégisták gondtalan életét, hétvégén várta 
a mezőgazdaság. 

A tanya körül gazdálkodott a család. Több hold földet műveltek, szükség volt minden 
dolgos kézre. 

Eleinte nem volt semmi gond, de 1-2 hónap elteltével Pista magatartása megváltozott, 
tanulmányi eredménye romlott.

Az ellenőrzőbe az elégtelenek mellé egyre több beírás született. Aznap épp az igazgatói 
intést jegyeztem be, amikor felkeresett az édesanyja. A klinikán járt kivizsgáláson, súlyos 
beteg. Kímélnie kellene magát, de a gazdaság nem várhat, ott dolgozni kell. 

A férje egyre többet iszik, rá nem számíthat. A nagylány a vőlegényéhez költözött, nem 
tűrhette tovább az apja természetét. Csak a Pista maradt.

„Tudom én, hogy rendetlen, de nem rossz gyerek. Ő segítene, dolgozna, de hát az apja 
nem hagyja békén. Ha hétvégén hazamegy, jön az elszámoltatás:

mire költötte a pénzt,
hányast kapott az iskolában,
miért kapott már megint beírást?
Ha valami nem tetszik, már zavarná is világgá! Mi lesz, ha a Pista sem segít?”
Látva az édesanyja elkeseredését, merész lépésre szántam magam. Az édesanyja sze-

me láttára kiemeltem az ellenőrző középső lapját, amin az igazgatói intés állt, és betettem 
a fiókomba.

Mindhárman tudtuk, hogy az valójában nem tűnt el onnan. A következő hétvége után 
felszabadultabbnak láttam Pistát.

Azt a középső lapot júniusig őriztem a fiókomban, de az ellenőrzőbe nem kellett több 
beírásnak helyet keresni.

kilencedikeS leány tanuló öngyilkossági szándékkal az iskola mellékhelyiségében be-
vett 10 db Frontin nevű gyógyszert. Erre úgy derült fény, hogy az egyik osztálytársa látta, 
amint beveszi a tablettákat.

Nagyon megijedt az osztálytárs, és szólt az osztályfőnöknek. Az osztályfőnök értesítette 
a mentőket. A kórházban kimosták a lány gyomrát, majd a kórházi pszichológus kezdett vele 
foglalkozni.

Közben az iskolában, segítő szándékkal, az osztályfőnök szólt a gyermek- és ifjúságvé-
delmi felelősnek, aki értesítette a családsegítő szolgálatot. A kórházból kikerülve tovább folyt 
a pszichológiai kezelése.
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Az öngyilkossági szándék oka is kiderült. Apjával állandósultak a veszekedések, az apa 
erősen italozott, szerelmével összeveszett.

Segítséggel a tanuló úgy tűnt, kilábalt a nehézségből, rendeződött élete.
Azóta nem él szüleivel, a barátjával lakik, kiskorú lévén, magántanulói státuszban telje-

síti tanulmányait. Az osztályozóvizsgákon nem jelenik meg, nincs befejezett évfolyama. Ki 
szeretne iratkozni az iskolából. A jó szándékú segítség ellenére a tanuló „elveszett”. A mély 
gödörből nem tudott kikeveredni!

nem hiSzem, hogy magunkra tudnánk (vagy kellene) vállalni azt a terhet, hogy mások ma-
gánéleti problémáit megoldjuk. Nem kell mindent mi magunknak megoldani. Talán az is elég, 
ha ott vagyunk, amikor segítségre van szükség. Ha meghaladja az eset a mi lehetőségeinket 
vagy hatáskörünket, mi a megfelelő helyre irányíthatjuk a gyereket vagy a szülőt, felkutathat-
juk a segítségnyújtás megfelelő formáit.

a gyermek neveléSe mindenekelőtt a cSaládban zajlik, a gyermek egy család tagja, 
ezért hatékony iskolai munka nem képzelhető el a családdal való megfelelő kapcsolat kiépíté-
se nélkül. A különböző kulturális háttérről érkező tanulók esetében szükséges a szülők és az 
iskola közti partnerségre építő viszony kialakítása, annak érdekében, hogy a gyermek iskolai 
előmenetele sikeres legyen.

A sikeresség mögött nemcsak a családdal való aktív és rendszeres kapcsolattartás az 
egyetlen kulcs, hanem a tantestületen belüli együttműködés, kollegialitás, a problémákra 
való odafigyelés, a probléma megoldása, a változtatásra, a fejlődésre való képesség is fontos. 
Az iskolai munka egyik fontos kulcstényezője az oktatási-nevelési intézmény partnerközpontú 
működése, amely a családdal való együttműködéstől kezdve a gyermek igényeinek fokozott 
figyelembevételén át, a nevelőtestületi kooperáción keresztül a tágabb kulturális közösséggel 
való összhangban valósul meg.

kommentár

A bemutatott példák azt támasztják alá, hogy a legnehezebbnek látszó csalá-
di problémák esetében is az iskola pedagógusai képesek hatékonyan segítséget 
nyújtani. A több szakember és az érintettek bevonásával kialakított stratégiák 
sok esetben eredményre vezethetnek.

Az egyes helyzetek megoldásában úgy látszik, hogy továbbra is kulcsszere-
pe van az osztályfőnöknek, mert ő az a személy, akit a tanulók problémáikkal 
megkeresnek. Ez mindenképpen felveti annak a szükségességét, hogy ezek-
ben az esetekben az osztályfőnökök a szokásos egy osztályfőnöki órán túl is 
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kapjanak órakeretet arra, hogy a tanulókkal kapcsolatos problémák kezelésére 
a jelenleginél több idő álljon rendelkezésükre. 

Valószínűleg a megoldások keresésére és megtalálására nagyobb az esély 
azokban az iskolákban, ahol a tanulók kortársait is bevonják a folyamatokba.
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kommunikáció És kApcsolAttArtás 
A szülőkkel

A tanulói sikeresség elősegítésének egyik legfontosabb feltételét 
a család és az iskola hatékony kommunikációja jelenti. Ez azon-
ban nemcsak a hagyományos (és akár attól eltérő) csatornák 
működtetését feltételezi, hanem a legfontosabb értékeknek, célki-
tűzéseknek a harmonizációját is annak érdekében, hogy a család 
és az iskola eltérő értékrendje egyrészt ne válhasson konfliktusok 
forrásává, másrészt pedig ne gátolhassa a családi és iskolai szo-
cializáció együttes érvényesülését.

a kapcSolattartáS hagyományoS formái iskolánkban a szülői értekezlet és a fogadóóra. 
Ezeken való részvétel nem számottevő, jellemzően azok a szülők látogatják ezeket, akik-
nek a gyermekével legtöbb esetben nincs probléma. A szakiskolai osztályoknál alkalmazzuk, 
hogy nemcsak a gyermek ellenőrző könyvébe írjuk be a szülői értekezletek időpontját, ha-
nem minden szülőnek küldünk levélben is értesítést a szülői értekezlet időpontjáról. Hatékony 
módszernek tartjuk, mivel általában egy 40 fős osztályból 30 fő rendszeresen megjelenik. Az 
értesítőben minden esetben megemlítjük, hogy közös célunk és érdekünk a tanuló nevelése 
és a sikeres szakmai bizonyítványhoz való jutása a tanulónak. 

oSztályfőnökként azt tapaSztaltam, hogy két, a szülői munkaközösségben kezdetben 
aktív, gyermekét egyedül nevelő édesanya lelkes résztvevője volt mind a személyes, mind 
a telefonon keresztül bonyolított megbeszéléseknek, ám egyikük sem hívta fel a figyelmemet 
a gyermekükkel kapcsolatos valós veszélyekre. A diákok tényleges problémái (kábítószer és 
iskolakerülés) jelentkezésekor azonban kardinális hozzáállási különbségek mutatkoztak meg. 
A kábítószerrel élő diák édesanyja – kisebb hezitálás után – elfogadta helyzetértékelésemet és 
az általam fölkínált segítséget, idővel maga is rendszeresen kereste az iskolát, és érdeklődött 
gyereke magatartása felől. A szülő kérdezett és javasolt, tanácsot kért és informált a diák ott-
honi dolgairól, elfogadta, hogy pedagógusként aktív részese legyek a gyermek nevelésének.

Az iskolakerülő diák édesanyja ezzel szemben eleinte hallgatta, tűrte, hogy szembesítsem 
a napi tényekkel, majd közölte velem, hogy nem hiszi el, hogy igazat mondanék a fiáról, mert 
ő a tanítási napok után mindig kikérdezi a gyerekét, és a fiú mindig mindenről részletesen 
beszámol. Hozzátette, hogy vegyem tudomásul, hogy az ő fia sohasem lóg az iskolából. Ter-
mészetesen ekkor udvariasan ugyan, de fölháborodtam, hogy megkérdőjelezi mondandóm 
hitelességét. A későbbi alkalmakkor ismét ugyanez zajlott le. Tanácstalan voltam, de a napi 
rutin nem engedte, hogy eltérjek megszokott gyakorlatomtól. A további kielégítő szülői kap-
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csolat érdekében új kommunikációs sémát igyekeztem kialakítani: új verbális közegbe he-
lyeztem a szituációt. Sokadszorra tehát már nem a „lógás”, „megszökött”, „eltűnt” szavakat 
használtam, hanem az „egyeztetés nélkül távozott az épületből”, „itt volt az iskolában, de 
elfelejtett bejönni órára”, a „köztudottan nagy forgalom miatt három órát késett az iskolából” 
stb. kifejezési paneleket alkalmaztam.

Két-három hónapos, meglehetősen feszült és kellemetlenül óvatoskodó hangnemben tör-
tént információáramlás végül türelmemet és kitartásomat igazolta. Az édesanya – miután 
látta, hogy nem a megoldás akadálya, hanem egyik lehetséges kulcsa vagyok – egy idő 
után saját maga kezdett keresni, hogy volt-e a fia iskolában; előre szólt, ha megbetegedett, 
elfogadta a hiányzások tényét, és legvégül, az év vége felé pedig már saját maga kérte, hogy 
minden egyes alkalommal, ha fia meglóg, azonnal és nyugodtan hívjam, tájékoztassam.

E két történet párhuzamos megélése döbbentett rá, hogy egyrészt mindkét esetben más 
és más kommunikációs sémát választottak a szülők a problémák leírására, másrészt a kom-
munikáció és a kapcsolattartás között érdemleges, kölcsönösen kétirányú hatást tapasz-
talhatunk. Eszerint egyfelől a jó szóbeli viszony eredményes problémakezelést valószínűsít, 
és viszont, az intenzív, közös nevelési munka élménye pedig generálója lehet a kiváló kom-
munikációnak, másfelől a nehézségek bizonyos fajta verbális kezelése rendkívül behatárolja 
a szülő és az iskola közötti kapcsolattartás lehetőségeit. A meglévő problémák „megoldásá-
nak” legegyszerűbb kommunikációs sémája a tagadás vagy az „eljelentéktelenítése” pedig 
lehetetlenné teszi, hogy bármilyen partneri kapcsolat alakuljon ki a felek között. A séma kivá-
lasztása ugyanis eleve behatárolja a tünetekre adott kezelési lehetőségeket.

általánoS probléma, hogy nehéz a Szülőkkel való kapcSolattartáS, különösen érvé-
nyes ez a hátrányos helyzetű tanulók esetében. Ezért nyílt napokat szervezünk, kiállításokat 
a szakmai gyakorlatok anyagából, alkotódélutánokra hívjuk, ahol együtt dolgozhatnak a ta-
nulókkal. Az iskolaszék tagjai közé is beválasztásra kerülnek, fontos döntésekben kikérjük 
véleményüket. Kérdőíveket juttatunk el hozzájuk az iskolával, a kollégiummal, a programja-
inkkal kapcsolatban. A visszajelzések alapján az a szülő is megjelenik az iskolában egy-egy 
ilyen megkeresés után, a szülőértekezleten vagy a nyílt rendezvényeinken, akit eddig nem 
sokszor láttunk.

mindennapoS a Szülőkkel való kapcSolattartáS. Minden szülő megadta a mobiltelefon-
számát, és ha bármilyen gond van, elérhető a szülő, és a gyerekek is tudják az osztályfőnök 
telefonszámát, és reggelente SMS-t küldenek, ha késnek vagy valamilyen okból nem jönnek 
iskolába. A szakiskolai osztályainkban bevált módszer, hogy az osztályfőnököt bármilyen jel-
legű hiányzás esetén a diáknak telefonon értesítenie kell. Azt mondhatom, ez meg is valósul 
intézményünkben.

A szülők is gyakran hívják a tanárokat, akár a mobiltelefonjukon is. A bizalom kiépítése 
(telefonszámcsere) segítette ebben a helyzetben a jobb kommunikációt. 
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A problémás gyermekek szüleinek motiválását az iskolával való kapcsolatteremtéssel, 
személyes telefonbeszélgetésekkel, tanulással nem kapcsolatos iskolai tevékenységbe be-
vonással oldjuk meg. Szükség esetén hivatalos nyelvezetű levéllel próbáljuk őket az iskolával 
való kapcsolattartásra bírni.

Osztályközösség-építő foglalkozásokat tartunk, ahová számos alkalommal a szülőket is 
meghívjuk. Jellemzően megtisztelnek jelenlétükkel, de a részvétel soha nem 100%-os.

a Szülőkkel való kapcSolattartáSra használjuk a szülői értekezletet, fogadóórát, van 
szülői munkaközösség, feljegyezzük a szülők telefonos, postai elérhetőségét, ugyanakkor 
a szülők is elérhetik telefonon a szaktanárokat, illetve osztályfőnököket munkaidőben. A csa-
tornák, fórumok tehát adottak, lehetőség van a kommunikálásra. A mi iskolánkban évente 
kétszer tartunk szülői értekezletet, havonta pedig fogadóórát. Nálunk az nagyon jól bevált, 
hogy 9. osztályban az első szülői értekezletre, amit mindjárt év elején tartunk, a szaktaná-
rok is bemennek, nemcsak az osztályfőnök. Bemutatkoznak, elmondják első benyomásaikat, 
észrevételeiket, a tárgyukkal kapcsolatos tudnivalókat, mint pl. felszerelés, tananyag, köve-
telmény, a számonkérés formái, értékelés, mérés. Ezt nagyon hasznosnak ítéljük. A szemé-
lyes kontaktus oldja az évkezdés feszültségeit. Hiszen nagy esemény, amikor egy gyermek új 
iskolába kerül, új közösségbe. Jó lenne ezt törés nélkül átvészelni. 

A szülői értekezletek és fogadóórák időpontja már év elején kiderül. Én mindig beíratom 
a gyerekekkel az ellenőrző könyvbe az egész tanév programját. Így tudnak a szülők előre 
tervezni. Fontos, hogy azt közvetítsük a szülők felé, hogy mi is a gyerekekért vagyunk, az ő 
érdekeiket nézzük, jót akarunk. Ha esetleg gyakrabban keresünk egyes szülőket, az azért van, 
mert azt szeretnénk, hogy rendben menjenek a dolgok. 

a kapcSolattartáS elSődlegeS eSzközének még mindig az ellenőrzőt tekintjük. Sok eset-
ben működik is: tájékoztatja a szülőt a tanuló jegyeiről, magatartásáról, valamint az iskolai 
eseményekről, szünetekről. Problémás esetekben azonban időnként eltűnik, a gyerek újat 
vesz, s a biankó ellenőrzőt mutatja meg otthon tetszőlegesen beírt jegyekkel.

A szülő térítés ellenében kérheti, hogy SMS-ben tájékoztassák gyermeke jegyeiről és 
azokról a bejegyzésekről, amelyek az osztálynaplóban megjelennek. Osztályonként egy-két 
tanuló esetében jellemző a tájékoztatásnak ez a formája. Bár év elején mindenkivel küldünk 
haza erről a szolgáltatásról szórólapot, mégis volt szülő, aki nem tudott róla, pedig szívesen 
élt volna a lehetőséggel. Szülői értekezletre év elején viszek a tanító tanárokról és fogadóóráik 
időpontjáról egy listát. Felhívom a szülők figyelmét (annak az átlag 8–10-nek, aki a harminc-
ból ott van), hogy ha nem tudnak bejönni személyesen, telefonon is beszélhetnek bárkivel, 
kérhetnek tanácsot, segítséget gyermekük előmenetelével kapcsolatban. Nem jellemző, hogy 
élnek ezzel a lehetőséggel.
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az iSkolaSzék vagy a Szülői Szervezet sok esetben egy formális dolog. Gyakorlatilag arra 
jó, hogy ellenjegyezze a házirendet, a pedagógiai programot. Általában egy ismertebb vagy 
egy nagyobb hangú szülőt megválasztanak, majd magára hagyják a feladattal. A gyakorló 
pedagógus ebből a kommunikációs csatornából nem sokat profitál. 

A szülői értekezletek és fogadóórák az együttműködő szülőkkel való kapcsolattartás ha-
tékonyabb színterei. Sajnos egyes szülők ezekre a rendezvényekre nem járnak el. A legmeg-
felelőbb időpont iskolánkban a nagyobb tanítási szüneteket megelőző kollégiumi hazautazá-
sok napjának kora délutánja.

Az ellenőrző könyvbe való beírás sok esetben egyirányú kommunikáció. Én üzentem 
a szülőnek, Ő aláírta (tudomásul vette) és kész. Ezt ilyennek és ennyit érőnek kell elfogadni.

A szülőnk írt levél akkor jön számításba, ha elkerülhetetlen vagy kétséges, hogy az ellen-
őrző könyv eljut a szülő kezébe. A pedagógus általában nehezen szánja rá magát a levélírásra. 
Ha teheti, csak a hivatalos leveleket írja meg (értesítés igazolatlan hiányzásról, fegyelmi eljá-
rás megindításáról…). Ezeket mindig tértivevényes levélként kell elküldeni.

A családlátogatás manapság nem divatos és igen munkaigényes kapcsolatépítő mód-
szer. Sok igazgató sem támogatja, mivel utazási költség is felmerülhet ezzel kapcsolatosan. 
Az előre bejelentett családlátogatás sok esetben hamis képet mutat (pl.: a sörösüveg-gyűj-
teményt elrakják a lakásban, és kitakarítanak…). A meglepetésszerű látogatásnál a szülő 
fogadókészsége kérdéses. 

Kollégáim többször szembesültek leírhatatlan körülményekkel, tisztázhatatlan kapcsolat-
rendszerekkel az együtt élők között. Ezek a látogatások súlyos mentális terheket is rakhatnak 
a pedagógus vállára.

Kapcsolattartási szempontból az egyik leghatékonyabb módszer a telefonálás. Mi minden 
szülő telefonszámát elkérjük a beiratkozásnál. A számot az esetek 99%-ában megkapjuk. 
Telefonon a szülőt mindenről lehet tájékoztatni. Ő hajlandó az osztályfőnököt meghallgatni.

Iskolánkban tilos a pedagógus telefonszámát megadni. (Sajnos ez nem mindig műkö-
dik…) A szülő az iskola számán keresse a tanárt. Ez azért fontos, mert a pedagógust elfogad-
hatatlanabb időpontokban és ügyekben is keresik.

A szülővel való találkozást a pedagógusnak kell keresnie. Ezért a tanuló programjának 
megismerése segíthet a szülővel való találkozásban. Egy véletlen (vagy annak látszó) találko-
zás során történő beszélgetés a leghatékonyabb szülő-pedagógus kommunikáció.

az oSztályomban van egy kiSlány, akinek a szülei nagyon csúnyán váltak. Ez neki rendkí-
vüli problémákat okozott. Sokszor majdnem elaludt óra közben, mivel az éjszakai veszekedé-
sek és fenyegetőzések miatt aludni sem tudott. Nem hordott magával tízórait, sokszor emiatt 
rosszul is lett az iskolában. Sőt, saját bevallása szerint még többet is dohányzott. Tanulni sem 
tudott az amúgy is gyenge képességű diák. Ő maga fordult hozzám segítségért. Felvettük 
a kapcsolatot az ifjúságvédelmis kolléganővel, a szülőket is megkerestem, sőt a településen 
lévő gyermekvédelmi szolgálattal is konzultáltunk. A szülők, persze külön-külön, be is jöttek 
az iskolába, hogy beszélgessünk a lányuk problémáiról. A gyerekkel is leültünk beszélgetni 
(az ifjúságvédelmis és a gyermekvédelmis kolléga is jelen volt a beszélgetésen).
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A szülők persze elváltak, de legalább valamennyire normalizálódott a helyzet. A tanuló is 
sokkal nyugodtabb lett, hord már tízórait is, fel is szedett néhány kilót. A tanulmányi eredmé-
nyei is javultak. Pszichológushoz is jár rendszeresen. Azóta a szülők is többször telefonálnak 
nekem, ha valami probléma adódik. Ha a városban járnak, sokszor megkeresnek személye-
sen is az iskolában. Ebben az esetben hatékonyan működött a szülőkkel való kapcsolattartás. 
A lány szülei is komolyabban vették feladatukat, mikor tapasztalták, hogy az iskola is próbált 
a gyereküknek, s ezáltal nekik is segíteni. Ma egyre nagyobb szükség van arra, hogy ne csak 
a szülői értekezleten találkozzunk, beszéljünk a szülőkkel (habár oda is egyre kevesebben 
jönnek el). Elengedhetetlen a rendszeres kapcsolattartás, amire az ellenőrző is egyre kevésbé 
alkalmas. 

kommentár

A bemutatott példák azt mutatják, hogy az iskolák többségében a szülőkkel 
folytatott kommunikáció hagyományos csatornái azok, amelyeket a pedagógu-
sok igyekeznek igénybe venni. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy ezeknek 
a segítségével ne lehetne a szülőkkel eredményes kommunikációt folytatni.

A problémát elsősorban azok a szülők és családok jelentik, akik valamilyen 
ok miatt ezt a csatornát nem tudják vagy nem akarják kommunikációra igény-
be venni. Ezekben az esetekben új, hatékonyabb megoldások keresésére van 
szükség.

A családlátogatások, különösen azokban az esetekben, amikor a tanuló az 
iskolától távol eső helyen lakik, sokszor megoldhatatlan feladat elé állítja a peda-
gógusokat.

Azok a gyakorlatok mutatnak a megoldás irányába, ahol valamilyen módon 
sikerül a szülő érdeklődését felkelteni az iskola (és gyermeke tanulmányai) iránt. 
Az azonos társadalmi helyzetű, azonos problémákkal küzdő családok megjele-
nése az iskola által szervezett rendezvényeken egymást erősítő hatást fejthet ki.
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kompetenciAmÉrÉs – 
kompetenciAFejlesztÉs

A kompetenciamérések eredményeit felhasználva a „használható 
tudás” kívánalmának megfelelően az iskoláknak az ismeretközlé-
sen túl, az ismeretek megszerzésére és azok megfelelő (motivált) 
alkalmazására kell felkészítenie a tanulókat, olyan képességek, 
készségek fejlesztésével, melyek egyben elősegítik személyi-
ségük kiteljesedését, a társadalomba való aktív beilleszkedésü-
ket, és felkészítik őket – lehetőség szerint – az élethosszig tartó 
tanulásra.

az elSő kompetenciaméréS alkalmával a diákjaink értetlenül néztek a feladatokra, 
mondván: „Mi ez a hülyeség?” Nem értették, miért kell nekik általános iskolásoknak való 
feladatokat megoldani, és még osztályzatot sem kapnak rá. Szintén problémát jelentett, hogy 
a szakiskolások jelentős része nem tudta elolvasni és értelmezni a feladatokat, ezért hozzá 
sem kezdett. Az eredményeken meg is látszott a hozzáállásuk, összevetésben az országos 
átlag alatt teljesítettek.

A kezdeti nehézségek után mára mindenki felnőtt a feladathoz. A mérőlapkészítők igye-
keznek érdekes, hétköznapi feladatokat megfogalmazni, a gyerekek elfogadják a feladatok 
egyediségét, és bár nincs számszerűsíthető értékelés, mégis komolyan veszik a feladatlap ki-
töltését. A legutóbbi mérés már érdekes eredményt hozott: a tizedikes szakiskolások szakmai 
kompetenciákban jobb teljesítményt nyújtottak, mint a kimenő szakiskolai tanulók. 

Nagyon jónak tartom, hogy van egy olyan országos összevetés, amely tananyag-függet-
len. Nem a tantárgyi tudást, hanem a hétköznapi életben való eligazodást méri.

alapjában véve tetSzenek a kompetencia felmérő feladatai, hiszen mindegyik felvet olyan 
problémát, amelyik a mindennapi életünkben is kellhet.

Azt azonban már nehezen tudom belátni, hogy egy magyar szakiskolás gyereknek miért 
kell az articsóka főzési idejét kiszámítani a mikrohullámú sütőben. Miért nem „főzhet” az 
a gyerek pl. zöldbabot, vagy káposztát (2008. évi XXX. számú feladat). Lehet, hogy sokan 
meglepődnek, de az osztály nagy része nem tudta, hogy mi az az articsóka. Nem a matema-
tikai probléma foglalkoztatta a gyereket, hanem tippelni kezdett arra, hogy micsoda madár 
ez! (Igaz, hogy attól még ki lehet számítani a megadott adatok alapján a főzési időt, hogy nem 
tudjuk, hogy mi az.) 
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miért tekintek SzorongáSSal a május végi kompetenciamérő feladatsorra?
Mert a feladatsor nehéz, a 2x45 perc pedig siralmasan kevés. Amikor leülök megoldani 

a feladatsort, sokszor én is alig érek a végére ennyi idő alatt, pedig én nem küzdök az értő 
olvasással, a probléma elemzésével, mint ahogyan a tanítványaink. 

Próbálom felkészíteni tanítványaimat arra, hogy ne rettenjenek meg attól, hogy egy egész 
füzetet fognak kapni, ne keseredjenek el, nem sűrűn teleírt szöveget kell olvasniuk, hanem 
gyakran egész oldalas ábrákkal szemléltetnek egy-egy feladatot. 

Előfordul, hogy tanítványaink oldalakat átlapoznak, meg sem próbálják megoldani. Az 
iskolánkat és a munkánkat pedig az ő kompetenciamérés napján nyújtott teljesítményük alap-
ján értékelik. 

A gyerekek nagyon jól tudják, hogy erre nem kapnak jegyet. Számukra semmi, számunkra 
azonban óriási tétje van a felmérésnek, hiszen ha országos szinten a szakiskolai kategóriában 
az átlag alatt teljesítünk, akkor a fenntartónk intézkedési tervet ír elő számunkra. 

magyar nyelv éS irodalom SzakoS tanárként aktívan részt veszek a kompetenciamérés-
re való felkészítésben. Az a tapasztalatom, hogy megfelelő előkészítés után, sok gyakorlással 
a tanulók elsajátítják a feladatok sikeres megoldásához szükséges képességeket. Egyébként 
sem új számukra ez, hiszen általános iskolai tanulmányaik alatt több mérésben is részt vettek, 
a munka menetét, a feladatlapot, a feladattípusokat már ismerik.

A tevékenységhez való viszonyulásuk azonban igen eltérő. Vannak olyanok, akik lelki-
ismeretesen, becsületesen, legjobb tudásuk szerint oldják meg a feladatokat, végig aktívan 
részt vesznek a munkában, együttműködnek a mérést irányító pedagógussal. Ők nagyon 
elfáradnak, szellemileg és fizikailag is, hiszen ez olyan volumenű tevékenység, amelyet nem 
sűrűn végeznek. Itt mutatkozik meg, mennyi is az ő teherbírásuk. A tanórákon is megfigyel-
hető, hogy 25-30 perc viszonylag aktív tevékenység után figyelmük lankadni kezd, kevésbé 
tudnak koncentrálni, végül majdnem teljesen elveszítik érdeklődésüket, és már csak tessék-
lássék dolgoznak.

A tanulók egy része azonban majdhogynem teljes érdektelenséget mutat, nem veszik 
komolyan, elbagatellizálják a munkát, hamar feladják a küzdelmet, inkább forgolódnak, a töb-
bieket figyelik, és alig vagy egyáltalán nem oldanak meg példákat. Az eredményeken látszik is 
az érdektelenség, rosszul teljesítenek a méréseken, ezzel rontják az osztály, illetve az iskola 
eredményeit.

A mérést követő első magyarórán igyekszem velük megbeszélni a tapasztalatokat, hogy 
mi sikerült és mi nem, illetve hogy mi lehet ennek az oka. A legtöbben arra hivatkoznak, hogy 
nagyon elfáradtak, már nem tudtak figyelni, soknak és nehéznek tarják a feladatokat. Gyak-
ran van gondjuk a szövegekhez kapcsolódó feladatok megfogalmazásával, számukra nem 
egyértelmű, hogy mit várnak el a feladatlapok szerkesztői.
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az iSkolánkhoz tartozó kollégiumban fejlesztő gyógypedagógiai végzettséggel rendel-
kező kolléganőm a tavalyi évben, hozzám hasonlóan, elérkezett tudásának legszélére. 

Nóra halmozottan hátrányos helyzetű diákunk írás-, olvasás-, számolás készségeinek 
a javítása volt a cél. Az iskolai foglalkozásokon legfeljebb a Popcorn legújabb számát volt haj-
landó nézegetni, elsősorban a képek kötötték le a figyelmét, a szófüzérek silabizálása során 
ajkai mozogtak, hiszen a pirított napraforgót csak úgy lehetett élvezhető állapotba hozni. 

Úgy teltek az órák, hogy míg a többiek a saját feladataikkal foglalatoskodtak, Nóra mel-
lett kellett állnom, hogy valamit ő is hajlandó legyen leírni, lerajzolni. Ha egy lépést elléptem 
mellőle, csúszott elő a padból a képes magazin, és számára befejeződött a foglalkozás. Vi-
selkedése nem volt teljesen elutasító, mert nem élt a mások által használt kivárásos kő-
technológiával. (A kőtechnológia lényege, hogy a tanári kérdést követően előre szegezzük 
tekintetünket a szemközti falra, és addig folytatjuk e jeles cselekedetet, míg a tanár meg nem 
unja a 10-20 másodpercnyi csöndet. A veszély elülte után csöndesen visszatérhetünk bokros 
teendőinkhez, például körmeink reszelgetéséhez.) 

a kompetenciafejleSztéS, a minőségirányítás nem két ember vagy egy kis csoport ügye, 
hanem egy iskoláé. Ezeket a rendszereket csak tantestületek tudják működtetni, ellenkező 
esetben tervek maradnak feketén-fehéren ugyan, de csupán papíron. 

az orSzágoS kompetenciaméréS alapján diákjaink teljesítménye az adott kompetencia-
területen elmaradt az országos átlagtól. Eredményeink javítása érdekében két alkalommal 
pályáztunk fejlesztő programokra az önkormányzat mint fenntartó közvetítésével.

Egy tantestületi értekezlet keretében próbáltuk megkeresni a sikertelenség okait. Az ok-
keresés során többek között az alábbi súlyozott problémák merültek fel:

a pedagógusok továbbképzésének hiánya•	
a továbbképzések motiválatlansága•	
módszertani ismeretek hiánya, elavultsága•	
a tanulók motivációjának hiánya•	
a tanulói csoportok nagy létszáma•	
a differenciált foglalkozás hiánya•	
a tananyag minősége, mennyisége•	
a szülői támogatottság hiánya.•	

A megoldás érdekében a tantestület néhány tagjából létrehoztunk egy fókuszcsoportot, 
amely a felmerült problémákra keresett megoldást. Kidolgoztak egy fejlesztési tervet. Ebben 
kiemelt szerepet kapott: 

a tanárok konfliktuskezelői kompetenciájának fejlesztése (munkaközösségenként egy •	
kolléga vegyen részt személyiségfejlesztéssel, konfliktuskezeléssel kapcsolatos tré-
ningen) 
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a kollégák ösztönzése a továbbképzésekre a humán-, a reáltárgyak és a kommunikáció •	
terén
vezetői továbbképzés •	
feladatlapok készítése •	
feladattípusok gyakoroltatása•	
a szülő-iskola kapcsolatának erősítése•	
tanulók fegyelmezett, kitartó munkavégzésre nevelése.•	

Ha az idei felmérés a korábbi évekhez hasonló eredménnyel zárul, akkor külső szakértő 
bevonásával pályázhatunk újra. A célunk az, hogy az előző évhez képest szignifikáns javulást 
érjünk el. Ehhez egy 3 éves fejlesztési terv lesz segítségünkre. A tantestület egyetértett ab-
ban, hogy a probléma megoldása nemcsak a magyar vagy matematika szakosok feladata. 

a legtöbb pedagóguS, amikor kompetenciafejleSztéSről hall, a jobbára csak szaktár-
gyi képesség- és alkalmazásfejlesztésre asszociál. Többszörösen hátrányos helyzetű, SNI-s, 
valamint tanulási, magatartási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő fiatalokkal foglalkozó 
gyakorló tanárként úgy gondolom, hogy a szaktárgyi kompetenciafejlesztés alapja a tanulók 
személyes és társas kompetenciáinak fejlesztése kell legyen. 

A legutóbbi ilyen alkalomkor például jó és rossz tulajdonságokkal történő szembesítés zaj-
lott. Az egyik helyszíne az osztályterem volt, ahol egy önként vállalkozó diák kiment a terem-
ből, és négy jó és egy rossz tulajdonságot írt le saját magáról egy darab papírra. A bennma-
radók – közösen megvitatva a rögzítendő jelzőket – ugyanezt tették a távozó diákról. Miután 
elkészültünk, behívtuk a tanulót, aki felolvasta a leírt tulajdonságait, ezután a tanteremben 
közösen összehozott jellemzők felsorolása következett a részünkről. Mindegyik diák (és én, 
a tanár is) szívesen vett részt a játékban, mert mindenki rettentően kíváncsi arra, mások ho-
gyan látják őt. A kompetenciafejlesztő játékos program pedig kulturált és biztonságos keretet 
adott ezek kockázatmentes megismerésére.

Miután a négy jó és egy rossz tulajdonság játéka kimondottan eredményesnek bizonyult, 
úgy véltem, alkalom mutatkozik ingoványosabb talajra lépni. Erre egy, a János-hegyi kilátóba 
kihelyezett természetismereti óra, a jó hangulat és a ragyogó idő nyújtott ideális lehetősé-
get. A feladat annyiban különbözött az előzőtől, hogy a távolabb húzódó diáknak nem kellett 
semmit sem írnia, a csoport minden tagja viszont csak rossz tulajdonságokat sorolhatott fel, 
a rögzített jelzők mögé pedig ezúttal odaírtuk, kinek a véleményét tükrözi. Az első esetben 
én alakítottam a bíró szerepét, és a vádlottként visszaérkező tanulót a csoporttal szemben 
leültettem, és egyenként, hangosan fölolvastam a „vádpontokat”. 

Amennyiben a vádlott diák kitalálta (egy tipplehetőség), kinek a véleményét tükrözi a jel-
ző, akkor ejtettük a vádpontot, amennyiben nem, úgy módja volt mentségeket fölsorolni, 
ám a tulajdonságot tagadnia nem szabadott. A bíró és a két fős esküdtszék vagy elfogadta 
a mentségeket, vagy nem. A vádlott a következő alkalommal vádpontokat fölsoroló bíróvá 
vált, bíró pedig csak az lehetett, aki már vádlott is volt. Nem meglepő módon nem minden 
diák vállalkozott beülni a vádlottak padjába, azonban fontos, hogy a feladatban részt vevő 
tanár is vállalja a vádlott szerepét. Lényeges az is, hogy a nevekkel együtt felsorolt negatív 
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véleményeket tartalmazó rajzlapokat a „tárgyalás” befejezése után azonnal begyűjtsük és 
megsemmisítsük.

Osztályfőnökként tehát kiemelt figyelmet fordítok, és akár a tantárgyi haladás rovására is 
rendszeresen időt szakítok a csoport- és személyiségépítő programok számára. Ezek a leg-
különfélébbek lehetnek, de mindig ügyelek arra, hogy a játékkal a diákok igényeit, szükség-
leteit szolgáljam, és a pillanatnyi hangulatukat, a lelkiállapotukat is figyelembe vegyem. A fel-
adatokban való részvétel kötelező, de az azokban történő aktivitási szinttel szemben nincs 
elvárásom. Nem is kell, a tanulók általában örömmel vesznek részt a játékokban. A folyama-
tos személyes és társas kompetenciafejlesztés közvetlen módon a tanulók személyiségének 
és önképének kialakítását, megerősítését célozza, valamint a csoportkohézió megerősödését 
eredményezi, közvetett módon viszont megalapozza és keretet ad az eredményes szaktárgyi 
(kompetencia)fejlesztés számára.

kommentár

A kompetenciamérés mutatói a szakiskolások többsége esetében lesújtó 
eredményeket hoztak. A hazai mérések eredményeit a nemzetközi mérések 
(PISA 2000, 2003, 2006) eredményei is igazolták. 

A szakiskolai tanulók egy része az általános iskolából súlyos (kompetencia)
hiányokkal érkezik. Ezeknek a pótlása nélkülözhetetlen. Amíg az nem történik 
meg, addig valójában nincs értelme elkezdeni a kilencedik évfolyamos tananya-
got, mert a számolási, szövegértési, írási problémákkal küzdő tanulók számára 
az elsajátíthatatlan. Nem visz előre semmit az, ha a szakiskolában tanító peda-
gógusok „lefele” mutogatva hangoztatják, hogy „ez nem az ő feladatuk, erre itt 
nincs idő!”.

A megoldást az jelentheti, hogy a tanév egy részét erre a fejlesztésre fordítják. 
Ehhez megfelelő fejlesztő programokra (tanulás tanulása, szövegértés, kommu-
nikációs gyakorlatok stb.) van szükség, és az éves tananyagnak e fejlesztéshez 
igazodó áttervezéséhez. A differenciáló szemléletre épülő programok lehetővé 
tennék a tanulók – akár lépcsőzetes – csatlakozását a kilencedikes tantárgyak 
tanulásába. Ez vagy az ehhez hasonló megoldások magasabb színvonalú tanu-
lói teljesítményeket eredményezhetnének.

kApcsolódó szócikkek
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konFliktusok Az iskolábAn

Az iskolai vagy az iskolával kapcsolatos dolgokkal összefüggő 
konfliktusok minden bizonnyal egyidősek magával az iskolá-
val. Iskola tehát nem létezik konfliktus nélkül. A kérdés az, ho-
gyan, milyen eszközökkel, módszerekkel lehet ezeknek a számát 
csökkenteni, visszaszorítani. Az elmúlt években számos kutatás 
igazolta, hogy az iskolai konfliktusok talán legnagyobb mértékben 
a szakiskolákban vannak jelen, és az is igazolódott, hogy ez az az 
iskolatípus, ahol a konfliktusok nagyobb számban a legdurvább 
formákban is (személyek elleni fizikai agresszió) megjelenhetnek.

az elméleti óráim nagy réSze az iskola laborjában vannak. Tudni kell, hogy az itt lévő 
asztalokon gázcsapok (főcsap mindig el van zárva!) és konnektorok (áramtalanítva!) vannak. 
Asztalsoronként 3-3 db. Bőven van mivel „játszani”. Tanév elején, első órán ezzel szoktam 
kezdeni: „Az asztalokban lévő gázcsapokat nem tekergeted, a konnektor fedővel nem csat-
togsz! Amennyiben szép szóból nem lehet megérteni, akkor csapok!” Na, hát erre igencsak 
felkapja a fejét a társaság. Egyszer fordult elő ilyen, kb. tízszer szóltam rá, hogy ne piszkálja, 
és ne csattogjon. Direkt odaálltam mellé, hátha abbahagyja. Mivel nem sikerül, így hirtelen 
rácsaptam a kezére. Azóta érdekes módon, abban az osztályban senki nem csattog a kon-
nektorfedőkkel.

Egy másik alkalommal, az egyik osztályban, a terembe történő bevonulás után azt láttam, 
hogy az egyik lány fekszik a padon széttárt lábakkal, a fiúk pedig körülállják, és a fehérnemű-
jét nézegetik. Szerencsére a helyzet nem fokozódott tovább, sikerült őket meggyőznöm arról, 
hogy a művelet felfüggeszthető, és iskolán kívüli program formájában, alapos körültekintés 
után esetleg folytatható. Szerintük azonban semmi kivetnivaló nem volt abban, hogy a lány 
megmutatta azt a fehérneműt, amelyet aznap délelőtt sikerült vásárolnia a születésnapjára 
a szüleitől kapott pénzből, és amellyel a szomszéd fiút kívánta elcsábítani a hétvégén. Mind-
ezeket az érveket teljes meggyőződéssel hangoztatták, szerintük rettenetesen konzervatív 
voltam, amiért nem tudtam együtt örülni a reménybeli csábítóval.

nyelvórára kéSzülődtek a kilencedikes bontott csoport tanulói. A tanterem mágnes-
kártyával nyitható. A tanárnő beengedte a várakozó tanulókat csengetéskor. Becsukta az 
ajtót, kezdte volna az órát. Néhány perc elteltével dörömböltek az ajtón, megérkeztek a késő 
tanulók. A tanárnő próbálta befejezni a mondatát.

– Nyissa már ki! – kiáltott egy lány tanuló.
– Kinyitom, ha akarom – válaszolta a tanárnő.
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A dörömbölés tovább folytatódott. A tanárnő kiadta az utasítást, s indult kinyitni az ajtót. 
Megelőzte őt az előző lány kiabálása:

„– Nyissa már ki az ajtót, mert lerúgom a fejét!”
A tanárnő óra után bekísérte a tanulót az igazgatóhelyettesi irodába, elpanaszolta a hely-

zetet.
A helyettes úr meghallgatta a tanulót is, leíratta vele egy papírra a történteket, és elkülde-

tett az osztályfőnökért. Az osztályfőnök utasításba kapta a tanuló megbüntetését. Igazgatói 
intő, szülő behívatása az igazgató úrhoz volt a büntetés. Az osztályfőnök ezek után odavezet-
te a tanulót a nyelvtanárhoz, és megkérte, kérjen bocsánatot. Ezt a tanuló sírva meg is tette, 
megígérte, többé nem fordul elő az eset.

Utólag kiderült, valami más dolog volt a háttérben, amit a tanuló nem tudott kezelni, 
feszültséglevezetőnek használta a tanárt.

kihelyezett üzemi Szakoktatóként tartottam a diákoknak gyakorlatot hivatalosan 13 és 
20 óra között. Természetesen mindig próbáltam én is és más kollégák is úgy kiadni a szü-
neteket, hogy abból a legtöbb a végére juthasson, és így a vidéki diákjaink is el tudják érni 
a központból induló buszokat. Ez a szervezés mindig az oktatóra volt bízva, hiszen abban az 
üzemben mindig volt munka, úgyhogy túl hamar sem engedhettem volna el a buszra a diá-
kokat.

A 10-12 fős csoportokban mindig volt egy-két roma származású gyerek is, szerencsére 
mindegyik jól be tudott illeszkedni, nem volt probléma.

Egyes tanulóknak azonban szükségük volt további időkedvezményre, az amúgy is ko-
rábbi hazamenetelen túl. Ezeket rendszeresen ellenőriztem is, hiszen a buszmenetrend az 
interneten is olvasható.

De hogy ne tűnjön kivételezésnek, a többiek előtt is elmondtam, hogy a korai hazame-
néshez kiváló munkavégzést várok és rövidebb idejű szüneteket a többiekéhez képest. Ezt így 
mindenki el is fogadta, a roma fiú is, akinek a legmagasabb (20 perces) időkedvezménye volt. 
Ő amúgy is alkudozós fiú volt, további mondvacsinált indokokra hivatkozva újabb időkedvez-
ményeket akart kicsikarni.

Természetesen nem mentem bele, de közben a fiú megfeledkezett arról, hogy az eredeti 
kedvezményhez is nyújtania kell egy munkateljesítményt.

No persze ez soha nem arról szólt, hogy ki tudja úgymond „kidolgozni” az üzem dolgozóit, 
de az általánosan érvényes volt, hogy ha a munkához való hozzáállása jó volt egy diáknak, 
akkor a munka is jól kijött a kezéből.

Ez a roma fiú egyszer csak megfeledkezett az osztállyal kötött „egyezségünkről”, már 
a műszak közben elhagyta a munkahelyét, és a munkájára is panasz lett hirtelen, nem is 
kevés.

Gondoltam, rossz napja lehet, de ettől függetlenül azért otthagyni a munkáját senkinek 
sem szabad. Figyelmeztettem, hogy nem fogom elengedni korábban, és akkor mehet az utol-
só busszal (abban az esetben csak éjfél után ér haza). A fiút nem hatotta meg a dolog több-
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szöri rászólás után sem. Ő úgy érezte, hogy a korábban kiérdemelt időkedvezménye most már 
úgyis folyamatosan megilleti őt.

Aznap este a tiltásom ellenére mérgesen összeszedte a cuccát és elment az utolsó előtti 
buszával.

Egyfolytában azzal érvelt, hogy én fajgyűlölő vagyok, és azért nem engedem el hama-
rabb.

Előnyt akart kovácsolni a romaságából, és erre én rögtön megfordítottam ezt a helyze-
tet.

„Matyi, akkor sem foglak különbül kezelni téged, ha te a roma származásodból előnyt 
akarsz kovácsolni. Tudja az egész osztály, hogy bármely másik diáknál is így jártam volna 
el” – mondtam ezt az egész osztály előtt.

Amikor távozott, még azt is odavágta fenyegető hangnemben, hogy behívja a szüleit, és 
majd ők „jól elbeszélgetnek” velem. Reakcióként annyit mondtam az osztály előtt, hogy sok 
szeretettel várom a szüleit, mert ezt a fegyelmezetlenséget tényleg át kell velük is beszél-
nem.

Az ellenszegüléséért ugyan kapott egy beírást a fegyelmi füzetbe, de ő is tudta, hogy 
ezzel nem ért véget a dolog. A következő gyakorlat elején az osztály előtt kérdeztem meg kö-
zömbös hangnemben, hogy akkor mikor várhatom a szüleit, mert korábban már időpontokat 
is adtam meg, hogy mikor érek rá.

Látván, hogy ez csak lódítás volt, igyekeztem olyan beosztást adni neki, ami kevesebb 
szünettel és kevésbé kényelmes munkavégzéssel járt.

Már a délután folyamán rájött, hogy addig én nem tágítok, ameddig el nem érem a célo-
mat. Aznap este ismét alkudozás lett a vége, hiszen tudta, hogy egyszer úgyis az utolsó busz-
szal kell majd hazamennie. Nem engedtem el hamarabb, de ekkor már tudatában volt annak, 
hogy ennek csak egyszer kell megtörténnie, és utána minden mehet a régi kerékvágásban. 
Aznap jól végezte a munkáját kevés szünettel, és nem is ment el hamarabb.

A tanár-diák viszony teljesen normalizálódott, többé nem tagadta meg az utasításaimat 
sem.

Persze ehhez kellett, hogy amikor az egész napi munkán túl még ott maradt végig, telje-
sen hangnemet váltsak vele. Hogy jelezzem számára azt, hogy mennyire értékelem a változá-
sát, a következő gyakorlatokon a megszokottnál is jobb beosztást állítottam neki össze.

Így gyakorlatilag egy délután alatt átlátta és elfogadta a büntetés és jutalmazás rendsze-
rét, pusztán a 180°-os hangnemváltásomból.

9. évfolyamon tanítáSi óra alatt arra lettem figyelmes, hogy az utolsó padban ülő lány 
elkezdte piszkálni az előtte ülőt. Sértegette, ütögette. Az utolsó előtti padban lévő lány közben 
próbált részt venni az órai munkában. Nagyon igyekezett előre figyelni, a feltett kérdésekre 
válaszolni, de láttam rajta, hogy egyre jobban elveszti a türelmét. Vissza-vissza szólt a má-
siknak, és kezdett remegni az idegességtől. A mögötte ülő kislányt hiába figyelmeztettem 
többször is, hogy hagyja abba a másik piszkálását, csak azért is folytatta.
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Láttam, hogy nem lesz jó vége. Megpróbáltam őket eltávolítani egymás közeléből. Akit 
cukkoltak, annak mondtam, hogy üljön elém az első padba, vagy nyugodtan menjen ki a te-
remből a folyosóra, míg kicsit megnyugszik, de ő nem akart. Az osztály pedig már elkezdte 
biztatni őket, hogy verekedjenek össze. Na, mi lesz már, üsd már meg, felkiáltásokkal. Ez 
meg is történt, olyannyira, hogy borultak a padok, a székek, tépték egymás ruháját, haját. 
Miután szétszedni nem tudtam őket, elküldtem egy gyereket az igazgatóhelyettesért. Az ő 
megjelenése és nem kis kiabálás véget vetett a verekedésnek.

Kiderült, hogy már egy pár napja éleződik a helyzet a két tanuló között. Nem a tanórán 
történt olyan orvosolhatatlan konfliktus, ami verekedésbe kellett volna, hogy torkolljon. Csak 
egyfajta erőpróba volt, hogy mennyit bír el a különböző szidalmakból a sértegetett tanuló. 
Fegyelmi tárgyalásra azért nem került sor, mert a verekedés után kölcsönösen bocsánatot 
kértek egymástól, és ígéretet tettek arra, hogy a jövőben nem fordul elő ilyen. Azóta eltelt 
még egy év, és nem alakult ki többet kettőjük közt ilyen összeütközés.

iSkolánkban minden évben tavaSSzal diáknapot tartunk, amely kötetlenebb ismeret-
szerzést, más jellegű sportolási lehetőséget, új kézművestechnika kipróbálását biztosító kéz-
műves-foglalkozásokat nyújt a tanulóknak.

A kézműves-foglalkozáson a testfestést, a hennával való testdíszítést próbálhatták ki. Ez 
a technika lehetőséget nyújt nem maradandó motívumok festésére a test különböző helyeire.

Nagy örömmel fogadták ezt a tanulók. Csupán az volt a baj, hogy óriási tömeg gyűlt össze, 
mindenki festetni akart. A tanár nem győzte az igények kielégítését, így megbízott két, általa 
ismert, ügyes kezű leányt, segítsen be a festésbe. A lányok örömmel vették a felkérést. Kap-
tak egy tubus hennát, nekiláttak a dolognak. Fél óra múlva a tanár felállt, meg szerette volna 
nézni, mit csinálnak a lányok, hogyan boldogulnak. 

A lányoknak és a hennának hűlt helye volt.
A következő napon, mikor megkereste a tanár a diákokat, kérdőre vonta őket, miért men-

tek el szó nélkül és hol a tubus henna? Ők először tagadtak mindent, nem vitték el a hennát, 
de a tanár kitartása miatt bevallották. Megegyeztek, nem lesz semmi következménye, ha 
hoznak egyet az ellopott tubus helyett.

Betartották az ígéretet, három nap múlva ott volt a tubus a tanár asztalán.

mint tudjuk, felSzereléS nélkül nem eredményes a tanórai munka. Következetesen be 
kell tartatni a tanulókkal, hogy minden órán legyen náluk füzet, könyv, íróeszköz. 

A szakmai ismeretek órán is így van ez, fontos, hogy leírják a tanulók az elhangzottakat, 
mert azok vizsgán bármikor kérdésként felmerülhetnek.

Az élelmiszer-vizsgálat gyakorlat a szakmai gyakorlat részét képezi, önmagában véve 
érdekes. A követelményeknek itt is meg kell felelni.
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Az elméleti tudnivalókat leírjuk, a vizsgálat menetét is rögzítjük. Elvégezzük a méréseket, 
és az eredményt „Mérési jegyzőkönyv” címen a füzetbe írjuk. Ezt követi az értékelés: a gya-
korlat önálló elvégzése, jegyzőkönyvezés. Tehát a füzet egyben dokumentum is, hogy a diák 
aktívan részt vett a tanórán, tudásáról számot adott. Az osztályzat aláírás után az ellenőrzőbe 
és a naplóba kerül.

Bélának a fentieket tudva mégsem volt felszerelése, jegyzőkönyveit kölcsönkért lapokra, 
hasonlóan szerzett íróeszközzel írta. Az osztályzat így is bekerült a naplóba és az ellenőrzőbe 
is. A problémát az okozta a továbbiakban, hogy nem másolta át füzetbe, mert a lapokat órák 
után a szemétkosárba dobta. Természetesen nem tudta bemutatni, ezért az elégtelenek szá-
ma azóta is csak szaporodik.

A helyzet egyre tarthatatlanabb, mert minden gyakorlat azzal kezdődik, hogy „Bélának 
nincs felszerelése, de a következő órára majd lesz”. Személyes sértésnek, egyenesen zakla-
tásnak veszi a felszerelés megkövetelését.

Magatartásával osztálytársait is, a tanárt is zavarja, nem beszélve arról, hogy értékes 
perceket vesz el a foglalkozásokból, amíg a társai dolgozhatnának.

Sok minden előfordul sokféle módszerrel. A lustábbja füzetből próbálkozik. De a modern 
technikát is igénybe veszik. Mobiltelefon, mp 4. 

Az egyik 10. osztályban két diák pótdolgozatot írt az első padban. A legjobb barátjuk 
a hátsó padban lelkesen írt valamit egy papírfecnire. Gondoltam, hogy nekik próbál majd 
valamit segíteni. Mikor rákérdeztem, tagadta. Kis idő múlva kijött az első padhoz. Mondtam, 
hogy ne próbálkozzon átadni a papírt, amit írt. Felháborodott, miért gyanúsítom, majd a ke-
zembe nyomott vagy három lapot, hogy olvassam el nyugodtan, ezek csak levelezések. Nem 
olvastam ugyan el, de gondoltam, hogy hazudik. Utána úgy forgolódott, hogy a barátja ki 
tudja venni a zsebéből a megoldást. Észrevettem és elvettem tőle. A két fiú pedig, mivel nem 
tudott semmit, megkapta az elégtelenjét. A történetben legjobban a hazugság döbbentett 
meg. Szemrebbenés nélkül, még ő kéri ki magának a gyanúsítást. 

Egy másik osztályban témazárót írattam. Úgy tűnt, az egyik tanuló puskázik, de nem 
voltam benne biztos. Nem néztem rá, de mondtam az osztálynak, hogy akit elkapok puská-
záson, beírom a piros egyest. A lány továbbra is folytatta. Odaálltam közvetlenül a padja mellé. 
Gondoltam, ez visszafogja. Tévedtem. Továbbra is puskázott. Így viszont el tudtam tőle venni, 
és beírtam az elégtelent. 

egyik órámon arra lettem figyelmeS, hogy a tanári magyarázat közben a szorosan egy-
más mellett ülő fiú-lány páros fiú tagja intenzíven nyalogatja a lány fülét. Kérdésemre, hogy 
miért itt és most teszik ezt, azt válaszolták, hogy ez nekik most nagyon jólesik. Az osztály 
többi tagja pedig arra biztatott engem, hogy hagyjam csak, mert szerelmesek egymásba, és 

glossz_2.indd   145 2009. 06. 22.   9:51:38



146

valahol ki kell élniük a vágyaikat, ez őket egyáltalán nem zavarja. Szántam néhány percet 
arra, hogy beszélgessünk az intimitás határairól és lehetőségeiről az iskolában. Nem vagyok 
biztos benne, hogy sikerült meggyőznöm őket arról, hogy a fizikai vonzalmat nem ilyen direkt 
módon kell kifejezni.

a kilencedikeS oSztályomban van egy tanuló, roma származású, akit még 8. osztályos 
korában súlyos testi sértésért elítéltek. Kiskorú lévén felfüggesztett büntetést kapott, pártfo-
góval. A pártfogó engem mint osztályfőnököt havonta-kéthavonta felhív telefonon, és érdek-
lődik a tanuló magatartása, tanulmányi eredménye után.

Óra előtt, mikor kinyitottam az osztályterem ajtaját, mondtam a fiúnak:
– Keresett a pártfogód, de nem tudtunk beszélni, mert ügyeletes voltam, majd hív újra.
A hírt nyugodtan fogadta, máskor is meg szoktuk beszélni az eseményt. Elkezdődött 

az óra, az én legényem nem izgatta magát, hogy részt is vegyen a munkában. Odaszóltam 
neki:

– Elő kellene venni a füzetedet és dolgozni! 
– Jó van! – válaszolta.
Nem történt semmi. Egy kicsit vártam, majd ismét szóltam:

– Azt szeretnéd, hogy ezt is megmondjam a pártfogódnak?
– Hagyjon engem békén, mert megütheti a bokáját! – fenyegetett meg.
– Fejtsd ki bővebben, mit értesz ezen!
– Majd meglátja!
– Én tudni szeretném.
– Ne akarja tudni!
A szituációt tanári helyzetemmel oldottam meg. Elmagyaráztam neki, hogy ő nincs olyan 

helyzetben, hogy engem fenyegessen, erősebb vagyok nála, így nem beszélhet egy 15 éves 
egy felnőttel, akármilyen indulatos, gondolkodjon, mielőtt bármit is kiejtene a száján.

Az óra további részében nem szóltunk egymáshoz, csendben dolgozott.
Én úgy gondolom, ártatlan fenyegetés volt, azóta is várom, hogy bocsánatot kérjen!

Sanyi egy 2+3 éveS SzakképzéSben vett részt iskolánkban.
Az utolsó 3 évre jött csak hozzánk szakmát tanulni, mivel érettségije már volt.
A hozzáállása kezdettől fogva nem volt megfelelő sem az elméleti, sem a gyakorlati ok-

tatáshoz.
Ennek szép lassan kiderültek az okai: a szülei otthon mezőgazdasággal foglakoztak, de 

az iparág helyzetét tekintve megegyeztek a szülők Sanyival, hogy jobb, ha szerez egy szak-
mát a biztonság kedvéért. 18 évesen már tudta, mi akar lenni: a rendészeti főiskolára akart 
menni, de valamilyen okból nem sikerült a felvételi. Ezért amolyan biztonsági tartalékként 
megjelölte a mi szakmunkásképzésünket, hogy majd eközben is tovább próbálkozik a felvé-
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telivel a rendészetire. A három év alatt még egyszer vagy kétszer próbálkozott, de a pszicho-
lógiai vizsgálaton sosem felelt meg. 

Mindeközben én gyakorlaton is rálátással voltam a munkájára szakoktatóként, és tanár-
ként is láttam a tanulását a technológiaórákon.

A tanműhelyi gyakorlat 7-8 órás volt, és több oktató is foglalkozott egy-egy csoporttal.
Ezek a gyakorlatok rendszerint reggel 6 órakor kezdődtek, és a legfontosabb termelés 

(amiből a legtöbbet tanulhatnak a diákok) az első 2 órában zajlik le. Sanyi rendszerint elkésett 
1-2 órát, pedig a kollégium körülbelül 50 méterre van a tanműhelytől. Csak csengetett, és 
már be is engedtük. A tanműhely szabályzata nem tette azt lehetővé, hogy úgy bánjunk egy 
diákkal, ahogyan majd később a munkáltatója fog vele. 

Mi oktatók többen is elbeszélgettünk vele, hogy ha már nem tudjuk vele a szakmát meg-
szerettetni, akkor legalább ne érezze rosszul magát gyakorlaton, és járjon be időre, mert 
a reggeli órákban a tanulók munkaerejére is számítanak. Mivel szankció nem történt, ugyan-
úgy folytatta a késéseit.

Sanyi tanóráról is késett. A dupla technológiaórának mindig az első 10-20 percét késte le, 
vagy ha felelés volt várható, akkor 30 percet.

Rájöttem, hogy a jogszabályok által megkötve nem tudok semmit tenni az ellen, hogy 
Sanyi a késői beérkezésével mindig zavarja az órámat. A többiek a szakmunkásvizsga szóbeli 
feleleteit gyakorolták ő pedig mindig megzavarta ebben őket. Bár tudtam, hogy ezzel túllépem 
intézkedési hatáskörömet, mégis eljutottam arra a pontra, hogy egyszer bezártam magam 
mögött az ajtót, és ezt ezután még 2–3-szor megismételtem. Az osztályban amúgy is szük-
ség volt erre, mert vele együtt más diákok is rászoktak a rendszeres késésre, és ráadásul az 
udvar másik felében lakó kollégisták is. Én pedig szabályszerűen nem tehettem mást, csak 
percre pontoson beírtam a késést, és vártam, hogy azok majd mikor adnak ki egész igazo-
latlan órát. Várhattam, hisz ezek a percek alig adtak ki pár órát, és az még egy diáknak nem 
visszatartó erő, ha mondjuk havonta lesz 1-2 igazolatlan órája.

Összesen 3-4 alkalom után szükségtelenné vált az ajtó bezárása, mert összeszedtek 
annyi hiányzást, hogy a késő tanulók is megtanulták azt értékelni, hogy bejöhetnek az órámra, 
persze mindehhez időben kellett érkezniük.

Amikor aztán minden visszatért az eredeti kerékvágásba, akkor mindig volt, aki újból pró-
bálkozott, de akkor már tudtam, hogyan lehet rövidre zárni a problémát. Sándor és kollégista 
társai is több-kevesebb sikerrel leszoktak a késésről. Ebben az osztályban már csak 18 és 
22 év közötti tanulók voltak, kész felnőttek, azért is törekedtem arra, hogy a késéshez való 
viszonyukat átformáljam. „Egy évvel később bármilyen munkahelyetek is lesz, a rendszeres 
késésért biztosan kirúgás jár” – érveltem.

a tanítáSi óra alatt két egymástól távol ülő tanuló került egymással erőteljes, durva 
szóváltásba (mondhatni minden előzmény nélkül), majd órán egymásnak estek. Egyszerűen 
felálltak a helyükről, majd egymás felmenőit emlegetve verekedni kezdtek. A szóbeli erőszak 
egyértelműen sértő szándékkal indult, amit tettlegesség is követett. Sikerült a diákokat meg-
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fékezni, s az igazgatói irodában elbeszélgettek velük. Más következménye nem lett az eset-
nek. Egyébként mindennapos, hogy órán sértő megjegyzéseket tesznek egymás külsejére, 
ruházatára, viselkedésére, teljesítményére. S általában ugyanaz a néhány tanuló.

tanári Szobám és a nagyszünet utáni órám helyszíne a nagy épület két legtávolabbi sarká-
ban található. Hogy sokat ne késsek az órámról, néhány perccel becsengetés előtt elindultam. 
Az emeleti folyosó egyik szárnyán gyerekcsoportra lettem figyelmes. Szóváltást, verekedést 
nem láttam, majdnem továbbindultam a terem felé, amikor lökdösődést észleltem, így visz-
szafordultam. Egy magas kilencedikes fiú állt egy csomó más osztályba járó, főként roma fiú 
gyűrűjében. A kilencedikessel kiabáltak a többiek, lökdösték, fenyegető módon léptek fel vele 
szemben. Természetesen az áldozat mellé álltam, próbáltam megvédeni. Kérdéseket tettem 
fel, hogy nyugtassam a kedélyeket, legyen ideje a nagy kupac gyereknek lehiggadni – kevés 
sikerrel. „Indulj csak haza, majd megvárunk a parkban!” „Nem éred meg a holnapi napot!” 

–hangzottak el a fenyegetések. A roma fiúk azt állították, hogy a kilencedikes beléjük kötött. 
Kérdésemre, hogyan kötött beléjük, egyik azt kiabálta, hogy szidta az anyámat, a másik sze-
rint meglökte. A kilencedikes bizonygatta, hogy épp csak elment mellettük, rájuk sem nézett, 
hozzájuk sem ért. A beszélgetés során én is a gyűrű közepébe kerültem, valaki hátulról meg-
húzta a hajamat. Ezt vehettem úgy is, hogy jobban járnék, ha meghúznám magam. 

Egyszer csak a tömeg oszlani kezdett, persze közben régen becsengettek. Azt nem állít-
hatom, hogy megnyugodtak a kedélyek. A kilencedikes fiú nagyon megijedt, bár nem látszott 
rajta. Azonnal felhívta a szüleit. 

A szülők feljelentést tettek a rendőrségen, akik nyomozást indítottak az ügyben. Azoknak 
a gyerekeknek az osztályfőnökei, akiket egyértelműen tudtam azonosítani a tömegből, meg-
rovásban részesítették az elkövetőket. Kijött a rendőrség az iskolába, amit láttak a gyerekek, 
akik nem látták, azok hamar megtudták. A rendőrség kezdett el nyomozni, így mi az iskolá-
ban külön nyomozást az ügyben nem folytattunk. Engem is berendeltek a rendőrkapitányság-
ra tanúvallomás tételre. Ítélet még nem született.

egy reggel, iSkolába menet a vonaton három lány házipálinkát ivott. Az egyik közülük 
túl sokat. Nem is emlékszik arra, hogyan jutott el az iskoláig, mit ordibált a folyosón be-
csöngetéskor, hogy kiakadtak a szemei, hogy elájult. Mentőt hívtunk hozzá. Alkoholmérgezés. 
A kórházban bent is tartották őt három napig. A másik két lány szerencsére kevesebbet ivott, 
s ők csak hánytak. 

Csak a következő héten jött iskolába. Elbeszélgettem vele. Kicsit talán még szégyellte is 
magát. Látom, előtte a füzete, beleírva nagybetűkkel, hogy ATTILA. Állítólag szerelmi bánatá-
ban ivott, mivel a fiú szakított vele. A mai fiatalság nem tudja kezelni a konfliktusokat. Nekünk 
is, tanároknak segítenünk kell nekik a pubertáskor nehézségein, az első nagy csalódásokon 
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túl jutni, s ez érzelmi kötődés nélkül nem megy. Nem veszekedésre van szükségük a gye-
rekeknek, hanem beszélgetésre. Édesanyjának is azt javasoltam, hogy ismerje meg jobban 
a lányát, szánjon rá több időt, üljön le vele gyakran beszélgetni. A lány ügye még folyamatban 
van, valószínűleg fegyelmi tárgyalásra kerül sor.

az iSkolában a márciuSi nemzeti ünnepet az iskolarádión keresztül ünnepeltük. A tanóra 
megkezdése után a tanulók a rádióból hallgatták a műsort, amely a Himnusszal kezdődött. 
A tanár felszólította az ülő diákokat, álljanak fel, hiszen a magyar himnuszt hallják. A roma 
tanulók elkezdtek háborogni, ők bizony nem állnak fel, mert ez nem az ő himnuszuk. Ők nem 
magyarok, ők cigányok, nem állnak fel a parasztok (magyarok) himnuszára. A tanár erélyesen 
felszólította őket, hogy álljanak fel, Magyarországon laknak, az itt élők himnuszát hallják. Erre 
a roma fiúk felálltak, körülvették a tanárt:

– Na, jöjjön, győzzön meg minket! (Verekedésre szólítva a tanárt.)
– Gyertek, velem akartok verekedni, összecsomagollak benneteket! – emelte fel a tanár 

a kezét.
A tanulók látták, hogy nem sikerült megijeszteni a tanárt, békésen leültek.

– Ez nem a mi himnuszunk, van nekünk más, a Dögös Robi!

érettSégin megbukott az egyik diák az általam tanított tantárgyból. Délután telefonon 
közölte egy hang, hogy éjfélkor föl fog robbanni a házam. Nem tulajdonítottam neki jelen-
tőséget – panellakásban lakom. Éjfélkor hatalmas robajra riadtam, füstfelhő gomolygott: az 
erkélyemen néhány petárda robbant. Az akkor általános iskolás lányom aludt a nyitott erkély-
ajtó melletti szobában…

a SzakiSkoláS diákok körében sajnos elterjedt a különböző káros szenvedélyek gyakorlá-
sa. (szipuzás, cigi, könnyebb drogok). Esetünkben 16 éves erősen függő fiú a főszereplő, aki 
különböző segítségeket igénybe véve próbálta leküzdeni a ragasztó- és hígítószívás okozta 
függőségét. A mindennapokban is nehezen volt kezelhető, ehhez párosultak a drogoktól való 
nagymértékű függésből adódó gondok.

Történt, hogy egyik nap nem sikerült a rendszeres cigiadagot magához vennie. Sajnos 
zárt ajtókat talált. Első reakciója a kérlelés volt. Megpróbálta rábeszélni a portást, hogy csak 
az ajtó elé engedje ki, hogy elszívhasson egy cigit.

A szigorú előírások miatt a portás ezt nem tehette meg. A szép beszéd ellenére a fiúból az 
agresszió tört ki, ami először csak trágár beszéd formájában nyilvánult meg. Mivel ezt nem 
találta hatásosnak, a szóbeli agressziót fokozta, fenyegetőzött.
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Az egyik pedagógus kolléga, aki mindennap együtt volt a fiúval és ismerte a problémáit, 
próbálta őt lecsitítani szép szóval, mire a fiú még agresszívabban, testi fölényét fitogtatva, 
ruháit ledobálva elkezdett ordítozni. Ekkor már szinte teljesen magán kívül volt, elvesztette 
az önkontrolt. A felgyülemlett feszültségek hatására a kolléga ellen fordult, mivel a portással 
szemben nem lett volna esélye. Némi szóváltás után ez fizikai tettlegességgé fajult. Nem 
lehet tudni, mi történhetett volna még, ha nem sietünk tanártársunk segítségére. Néhány 
férfi kolléga lefogta a fiút, aki néhány perc elteltével fogta csak fel, mit csinált, és teljesen 
magába roskadt.

két kilencedikeS tanuló a következő, általuk humorosnak vélt dolgot forralták ki.
A patikában vettek hashajtót, azzal a céllal, hogy beleteszik az egyik osztálytársuk italába, 

és megnézik a következményeket. Jót röhögnek, ha célt érnek el.
Az óra előtti szünetben bele is csempészték a kiszemelt áldozat üvegébe a hashajtót. 

A többiek közül sokan látták a dolgot, egyik sem szólt, falaztak nekik.
Az áldozat ivott az italából, de a hatás elmaradt, legalábbis azon az órán. A következő 

órán a tanuló kikéredzkedett, hogy fáj a hasa, rosszul van. Néhány osztálytársa sejtette, mitől 
lehet, de mivel bontott óra volt az előző, a tettesek semmit nem tudtak a dologról.

A tanár kérdezgetéseiből kiderült, mi történt. A tanulók által viccesnek vélt eset következ-
ményeképpen a diákok a szülőkkel együtt be lettek hivatva az igazgató úrhoz, aki elbeszél-
getett velük, felhívta a figyelmüket a súlyos következményekre: gyógyszermérgezés, allergiás 
roham előidézése…

„Erre nem gondoltunk, viccelődni akartunk!”

a folyoSókon elhelyezett SzemeteSek gyakran az útjukban vannak, belerúgnak, felborít-
ják, de vissza nem állítják, sőt a tanár erre irányuló kérését mintha meg sem hallanák. Sze-
rintük arra való a takarítónő, hogy ezeket a helyzeteket megoldja, a szemetet eltakarítsa. Úgy 
tesznek, mintha az esethez semmi közük nem lenne, elfordítják a fejüket, süketnek tettetik 
magukat. Noszogatásra a jobb érzésűeket sikerül rávenni arra, hogy helyreállítsák a rendet, 
de ez mindig hosszadalmas, kényszeredett megoldás. 

a tizedikeS tanulók egyik tanórán a következőkkel álltak elő. Azt állították egyik osztály-
társnőjükről, hogy leszbikus. Tudni vélték azt is, jelenleg ki a partnere. 

Felháborodást váltott ki a tanulókból, ezért az osztályfőnök megpróbálta tisztázni a hely-
zetet az érintett diáklánnyal.

Négyszemközt elbeszélgettek, fényt derítettek a valós helyzetre, taglalták az okokat, 
amelyek idáig vezették a tanulót. Beszéltek az eltérő szexuális szokásokról is. Ezt követően 
elmagyarázták az osztálynak a fennálló helyzetet, megértésüket kérték, s több órán beszél-
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gettek a szexualitásról. A gyerekek többségének meg volt a saját véleménye, de a magyará-
zatok, beszélgetések segítettek a másságot feldolgozni.

a tanuló igazolatlan mulaSztáSai miatt többször próbálta az osztályfőnök telefonon ke-
resni a szülőt, de nem járt sikerrel, a szülő nem jelent meg a személyes beszélgetésen sem.

Miután viszont az igazolatlan mulasztások be lettek jelentve a jegyzőnek, felháborodottan 
és fenyegetve hívta az osztályfőnököt. Az osztályfőnök azonnal jelezte az esetet az igazgató-
nak, aki a szülővel együtt megbeszélésre hívta a tanulót. A megbeszélésen már enyhébb han-
got alkalmazva elmondta a szülő a maga álláspontját. A tanuló egyébként gyenge (elégtelen) 
jegyei miatt szakiskolai osztályban folytatta tanulmányait, amibe a szülő is beleegyezett. Az 
igazgatóság bevonásával sikerült jól megoldani a felmerült problémát.

gond van a tanulóval. Jeleztük a szülőnek, és kértük, jöjjön be az iskolába, hogy meg 
tudjuk beszélni. Amikor a szülő megérkezett, az érintett pedagógust kezdte el inzultálni szó-
ban. Nem az volt a legfőbb gondja, hogy az ő gyermeke milyen, hogy nem az iskolába való 
viselkedést engedett meg magának, hanem azzal foglalkozott, hogy a kolléga milyen munkát 
végez, hogyan kellene tanítania az ő gyermekét, mert mindent az iskolában tanul a gyerek. Az 
érintett pedagógus annyira megdöbbent a támadástól, hogy szóhoz sem jutott a meglepetés-
től. Mindez a folyosón a diákok füle hallatára történt. Egy éppen arra járó másik kolléga – aki 
régóta ismerte a szülőt – sietett a segítségére, így végül a szülő lenyugodott, és lehetett vele 
érdemben az eredeti problémáról beszélni. 

Az eset óta ügyelünk arra, hogy hasonló helyzetbe senki se kerüljön. Ha hasonló szituáci-
óra számíthatunk, soha sem megy egyedül a kolléga a megbeszélésre, valaki van még ott raj-
ta kívül. Igyekszünk minden megbeszélést a tanulóktól elkülönített helyen tartani. A szülővel 
történt beszélgetést követően lehetőleg megbeszéljük a tapasztalatokat, hogy a felgyülemlett, 
ki nem mondott feszültség oldódjon az érintett tanárban.

„…éS Szeretném felhívni a tanárnőt arra a Katit ha még meri molesztálni és nem hagyja 
békén velem jön meg a baja különben meg az igazgatóhoz is fogok menni amit maga úgyanis 
művel vele most már sorozatba erre számíthat!” Mindezt azért, mert kijelöltem a kislányt 
egy színházlátogatásra. Minden osztályt öt fő képviselt egy rendezvényen. Önként jelentkező 
kevesebb volt, mint öt fő, a többit a véletlenre bíztuk. Így került a létszámba Kati. Ott helyben 
kijelentette, hogy ő aztán nem. Soha nem is volt színházban, meg nem is lesz. Mondtam neki, 
akkor itt a remek alkalom, hogy megváltoztassa a kialakított véleményét a színházról. Kis 
hatalomharc után (elmész – nem megyek) abban maradtunk, hogy rendben, az ő döntése, 
hogy mit csinál. Utána pedig viselni kell annak a következményeit. Természetesen nem jelent 
meg a színházban, viszont volt orvosi igazolása, amit én felülbíráltam, így a hiányzást iga-
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zolatlannak minősítettem. Ez a levél előzménye. Ha az anyuka esetleg fenntartással fogadta 
volna a gyerek történetét, és engem is megkérdezett volna, akkor talán nem kerül sor erre 
a konfliktusra. Nem működött a kommunikáció. Abban nem vagyok biztos, hogy belátta-e, 
a gyereke nem áshatja alá a tekintélyemet az osztály előtt. Utána hogyan kérhetek bármit is 
tőlük?

A konfliktus végül az igazgatói irodában zárult. Miután az osztályteremben is közölte 
a gyerekekkel, hogy kirúgat engem. Mindkét fél elmondta a saját verzióját. Miután meghall-
gatta az anyuka, hogy csak egy színházi délután a vita tárgya, „kicsinálásról”, „kikészítésről” 
az én részemről pedig szó sincs, kicsit megnyugodott. Írásbeli fegyelmi lett a büntetés az 
igazolatlan hiányzásért. A hangnemért nem kértek elnézést. Bár ez már szerintem kimeríti 
a verbális agresszió fogalmát.

elégtelent adtam az egyik felelőnek, mert nem készült. Az esti órákban fölhívott az 
édesanyja, aki megkérdőjelezte az osztályzatot, és trágár szavak, szidalmak kíséretében 
fejezte ki azt a véleményét, hogy alkalmatlan vagyok a pályára. A háttérből a férje biztatta – 
hasonló stílusban. Ezt követően titkosíttattam a telefonomat.

az oSztályomban a negyedik év végén az egyik roma kislánynak nem sikerült a javítóvizs-
gája egy szakmai tantárgyból. A szülő a bukás után bejött az iskolába, és kérdőre vont engem, 
milyen osztályfőnök vagyok, hogy hagytam a gyermekét, hogy megbukjon. Azzal érvelt, hogy 
gyereke egész nyáron magántanárhoz járt, és utalt rá, hogy roma származása miatt nem 
sikerült a lányának a javítóvizsga. Ezután pedig követelte tőlem a lányának az osztálypénzből 
rá eső részét, sőt azt mondta nekem, hogy számoljak fel kamatot is. 

a memoriterek SzámonkéréSénél megengedtem, hogy a gátlásos tanulók ne a tanítási 
órán az egész osztály előtt szerepeljenek, hanem szünetben vagy a tanítás előtt/után. Az 
egyik szülő feljelentéssel fenyegetett, mert megrövidítem gyermeke szabadidejét.

idegennyelv-órán fordult elő, hogy az osztályomba járó egyik lány tanuló külső meg-
jelenését, öltözködését rendszeresen bírálta a tanárnő. Megjegyzései eléggé személyesek 
voltak, többnyire arra irányultak, hogy az aktuális öltözék vagy ékszer illik-e a tanulónak vagy 
sem. Arra is többször kitért a tanárnő, hogy milyen felelőtlen lehet az a szülő, aki engedi, hogy 
a gyermeke úgy öltözzön. Megjegyzem, valóban jól látta, a tanuló nem feltétlenül iskolába 
való öltözékben jelent meg időnként, de a tanárnő megnyilatkozásának stílusa sem volt meg-
felelő, túlzottan személyeskedő, ingerült volt.
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A helyzetet fokozta, hogy a szülő kezdetben türelemre intette gyermekét, később azonban 
már ő maga is sérelmezte a tanárnő magatartását, és egy délelőtt (igaz, előzetes időpont-
egyeztetés nélkül) megpróbált találkozni vele, de ez a kolléga elfoglaltsága miatt nem sikerült. 
Még aznap délután telefonon beszéltek egymással, ingerült vita alakult ki közöttük, ami ko-
moly veszekedéssé és kölcsönös sértődöttséggé fajult. Annyit sikerült náluk elérnem, hogy 
miután megnyugodtak, javasoltam, teremtsünk alkalmat egy olyan személyes találkozóra, 
ahol mind a négyen jelen vagyunk (diák, szülő, osztályfőnök, tanár).

A megbeszélés már nyugodtabb hangnemben és légkörben folyt, sikerült arra a meg-
egyezésre jutnunk, hogy a tanuló igyekszik visszafogottabban öltözködni, erre édesanyja is 
jobban odafigyel majd, a tanárnő pedig kevesebb kritikával él. Az anyuka saját szavait idézem: 

„Kevesebbet nevelni, kedves tanárnő, többet tanítani!”

iSkolai időben a gyerekek testnevelés óra keretén belül egy sportversenyt látogattak 
meg. Óra után még vissza kellett jönniük a csarnokból az iskolába (kb. 1 km). (A szakiskolai 
osztályokban jellemzően szinte minden évben van olyan tanuló, akinek már van gyermeke, 
illetve aki a tanév során esik teherbe.) Ezalatt két lány összeverekedett, egymás haját tépték. 
Az ok: az egyik lánynak már van egy gyermeke, és emiatt többször indokoltan hiányzik, a má-
sik pedig emiatt neheztel rá. A probléma az volt, hogy az egyik érintett nem jelezte a konflik-
tust a tanárnak, hanem rendőrségi feljelentést tett. Az ügy azóta is folyamatban van. 

Az igazgatóság és az osztályfőnök szüleikkel együtt külön-külön behívatta a tanulókat, 
hogy tisztázták a történteket. 

egy kiSlány a délutáni Sütőipari gyakorlaton tiszteletlenül beszélt velem, és munkáját is 
hanyagul végezte. Nem sokkal később észrevettem, hogy az élelmiszerrel játszik (a pólója alá 
dugdosott zsemléket). Ezen felbuzdulva a csoportban mások is hajlamosak lettek a fegyel-
mezetlenségre, ezért a kislányt külön kellett foglalkoztatnom a többiektől, hogy ne zavarja 
őket a munkavégzésben.

Éva kisebb huzavona után megcsinálta a büntetésként rárótt takarítást. A tálcák vissza-
rakásához még segítséget is rendeltem mellé, hogy megóvjam a kemény fizikai munkától úgy, 
ahogyan a többi lányt is rendszerint.

Nem sokkal azután, hogy a gyerekek elmentek, üzentek értem a portáról.
A különmunkával büntetett kislány és az őt pártfogoló, meglehetősen agresszív álla-

potban lévő, jó fizikai állapotú, 110 kg körüli személy, valamint két szemtanú (a kislány két 
osztálytársa) várt rám. A kapun belül maradtam mindaddig, amíg úgy ítéltem meg, hogy az 
atrocitást kulturált módon el tudjuk rendezni.

Az ismeretlen személy csuklyával takarta a fejét és a bemutatkozás helyett azonnal fizikai 
bántalmazással fenyegetett engem, valamint próbálta félremagyarázni pedagógusi köteles-
ségeimet és hatáskörömet.
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Mondtam, hogy keresse meg a feletteseimet a kulturált ügyintézés érdekében, vagy fo-
gadja el a kulturált ügyintézésre vonatkozó személyes ajánlatomat:

– Amennyiben a kislány tisztelettudóan viselkedik gyakorlaton és elvégzi a munkáját, nem 
kap rossz jegyet és nem is kell elkülönülten dolgoznia.

– Nem sajnálom azt a 20-30 ezer forint bírságot kifizetni a verésért – fenyegetett a szóban 
forgó személy.

Amikor végre úgy tűnt, hogy kicsit lehiggadt, ismételt kérésére kívül léptem a kapun. 
Ekkor megragadta eléggé keményen a bal fülcimpámat. Mivel én válaszreakcióként semmi 
agresszivitást nem mutattam, elengedte azt. 

– Megkereslek a lakóhelyeden, és ott intézlek el! Nem vagyunk egy szinten, hogy én veled 
egyezkedjek! – kiabált.

– Ebben igazad van, tényleg nem vagyunk egy szinten.
– Kóstolgatsz, kóstolgatsz?! – kérdezte, és erőteljesen nekilökött a kerítésnek. Rámutat-

tam, hogy csak az ő kijelentését ismételtem meg. Ezt követően már nem ért hozzám.
Hogy próbáljam higgadtabb mederbe terelni a beszélgetést, a kislány fegyelmezésével 

kapcsolatos ajánlatomat többször is elismételtem, hogy érezze, nem a büntetés a célom. 
Eléggé megijedtem a fiatalember fizikai fölényétől, és attól, hogy elég őrültnek tűnt annak 
kihasználásához is.

Az incidens után másnap hozzám is eljutott a hír, hogy a helyzet, amit „megúsztam”, 
koránt sem volt egyszerű. A kislány több osztálytársa szerint prostitúcióval foglalkozott, és az 
állítólagos élettársa, a futtatója volt az, aki a portánál a védelmére kelt, engem pedig megfe-
nyegetett. A férfi állítólag néhány éve szabadult a börtönből.

Szerencsére a félelmemet jól tudtam leplezni, és ez már önmagában elég volt a diákok 
előtt. Nem lett belőle olyan pletyka, hogy mennyire megijedtem az izmos embertől, sőt még 
némi tiszteletet is éreztem az osztálytól, hogy higgadtan és kulturáltan tudtam ellenállni egy 
ilyen alvilági embernek.

A következő hónapokban a lány másként viselkedett a vártnál. Nem volt fölényes tudván 
a fizikai erőt maga mögött, talán még kicsit szégyellte is magát, hogy a helyzet idáig fajult. 
A következő tanévben, amikor már tanteremben is tanítottam, gyenge eredményét láthatóan 
önerőből feltornázta erős közepes szintre. A hatás nem magyarázható meg egyértelműen. 
Talán benne is kiváltottam némi tiszteletet higgadt és kulturált ellenállásommal…?

Bár nagyon nehéz higgadtnak és kulturáltnak maradni ilyen helyzetekben, gyakorlatilag 
könnyen lehet, hogy csak így kerülhető el a tettlegesség.

egy – a bonanza banzai-oS időSzakból iSmerőS – széles vállövű, bőrkabátos, harminc kö-
rüli férfi tépte fel a tanterem ajtaját, ahol magyarórát tartottam a drámajáték korai formáiról. 
Feldúltan közölte, hogy két diákomat azonnal hívja az igazgató, mert neki ügye van ezekkel 
a fiatal, öccsét tegnap megverő kölkökkel. Felmérve a kettőnk közötti, ijesztőnek tűnő fizikai 
erőkülönbséget, bemutatkoztam a fiatalembernek, vázoltam a helyzetet, már hogy én lennék 
a tanár, akinek a gyerekekre vigyázni kell, kezet fogtunk, és a vérben forgó szemek szelídü-
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lése közben megkértem arra, hogy várakozzon néhány másodpercet, amíg befejezem az órát, 
kiengedem a diákokat, és felkísérem én is a két érintett gyereket vele együtt az igazgatói 
irodába.

Így is történt. Az igazgatóval az eset után megbeszéltük, hogy csak és kizárólag tanár 
vagy igazgatósági dolgozó kérésére lehet a diákokat kivinni a teremből; mert a dühös fiatal-
ember elfelejtette közölni, hogy engedély nélkül jött be a terembe.

azt tapaSztaljuk, hogy a diákok az otthoni feszültségeket, gondokat gyakran behozzák 
magukkal az iskolába.

Feszülten, ingerülten érkezett a tanuló, nem érdekelte a tanóra, rajzolni akart inkább 
a maga lassú tempójában, de nem ez volt a feladat, erre dühében széttörte a tollat, dobálni 
kezdte a széket. A tanár kihívta az osztályból, négyszemközt lenyugtatta. Nem lehet a többi 
tanuló előtt sok esetben a problémát rendezni, mert nagyon megszégyenítve érzik magukat, 
illetve a diák kérte is, hogy ne a többiek előtt történjen a probléma megoldása.

órai munka keretében a diákok a tábláról írják az anyagot a munkafüzetbe. Van olyan is 
közöttük, aki mégis lemarad, mert írni még így is nehezen tud, vagy van olyan is, akinek az 
olvasás is gondot okoz. A tanulók többsége türelmesen megvárja, míg ők is befejezik, de akad, 
aki hangot ad, ha várni kell a másikra. Ilyenkor vitatkoznak, egymást sértegetik. Az ügyesebb 
nem mindig tolerálja a gyengébbet.

Ezt úgy sikerült megoldani, hogy párban dolgoznak: egy jobb tanuló egy gyengébbel, és 
fiú-lány összetételben. A fiúk udvariasságból nem bántják a lányokat, ők viszont sokat segí-
tenek nekik. Csökkent a lemaradás, több idő jut a begyakorlásra. 

Nálam ez jól bevált módszer, javult a teljesítményük, egymást is jobban elfogadják, tud-
nak „beszélgetni”.

A durvasággal nem lehet előbbre jutni, sem tekintélyt szerezni. A türelem és a belülről 
fakadó jóindulat megváltoztathatja az ellenségeskedést, barátságot teremt.

gyakran hallom, mikor diákok mondják egymásnak: „te fogyatékos!” Nyílván ilyenkor 
mint tanár figyelmeztetem, hogy figyeljen a modorára, de sajnos sokszor észre sem veszik, 
hogy ők esetleg megsértették ezzel társukat. Általában azoknál a diákoknál fordul elő, akik 
olyan környezetből jöttek, ahol nem voltak fogyatékkal élők, mozgássérültek. Nem kerültek 
közvetlen kapcsolatba velük.

Sajnos az ilyen gyerekek előtt nem volt vagy nincs olyan minta, akitől megtanulják az 
empatikus viselkedésmódot. Éppen ezért hasznos lehet bizonyos órák keretein belül olyan 
gyakorlatot végeztetni a diákokkal, aminek segítségével átérezheti társai problémáját. Pél-
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dául: mindenki fogja be a fülét, majd nézzenek meg így egy filmrészletet. Ezt követően meg 
lehet beszélni a tapasztalatokat.

egySzer három olyan tanuló kéSett, akik addig még soha. Nem telefonáltak senkinek 
még az óra megkezdése előtt, hogy késni fognak, és egyszerűbbnek látták, ha az igazgató 
segítségét kérik felháborodottságukban.

Az nekem volt kínos, amikor az igazgatónak a szavára kellett kinyitnom a bezárt ajtót.
Nem akartak a diákok rosszat, csak egyszerű felindulásukban elfelejtették, hogy been-

gedtem volna őket, csak telefonálniuk kellett volna időben.
Meglepődtem azon, hogy az igazgató egy szót sem szólt. Az órák megtartása után men-

tem az igazgatóhoz, bár nem hívott. Jólesett, hogy a diákok előtt nem tett semmilyen meg-
jegyzést, egy szemernyit sem rombolta a tekintélyemet.

Belépve az irodájába izgatott voltam, mert tudtam, hogy ő minden kis szabály betartását 
szem előtt tartja az iskola ügyében. Meglepetésemre nem csinált ügyet az esetből. Való-
színűleg látta, hogy fegyelemre próbálom csak szoktatni a gyerekeket. Végül az osztályban 
mindenki leszokott a késésről és komoly munkát folytathattunk a tanulókkal a sikeres vizsga 
érdekében. És az ajtót sem kellett többet becsuknom. 

a legdurvább eSet, amikor a szóbeli erőszak mellett a fizikai agresszivitást is alkalmazzák 
a tanulók egymással szemben. Tapasztalataim alapján az egy csoportba tartozó, úgynevezett 
bandákba tömörülő tanulók alkalmazzák társaikkal szemben. Többféle ok játszik szerepet: 
a másság nem elfogadása, a kultúra hiánya vagy csak egyszerűen az erőfitogtatás.

Nehogy kilógjanak a sorból, mert a többiek csak így fogadják el őket. Nem mindig a csalá-
di háttér játszik szerepet, de a szülők mint külső segítők sokat tehetnek azért, hogy a fiatalok 
ne forduljanak el az agresszió irányába. De sajnos legtöbbször mi, pedagógusok egyedül 
maradunk. A szakiskolában az ilyen diákok esetében eddig jól bevált módszer, hogy szétoszt-
juk ezeket a bandatagokat különböző osztályokba vagy szakmacsoportokba, így kevesebbet 
találkozunk, a szünetekben pedig segítséget kérünk tőlük a folyosói ügyeletnél, a tízórainál. 
Így nincs alkalmuk az agresszív viselkedésre, és lassan ők is részesei lesznek a normál kö-
zösségi életnek. Legalábbis míg az intézményben vannak.

egy eSetet Szeretnék elmeSélni, mely iskolánkban megtörtént. Két főszereplője: Barna 
és István. Barnáról tudni kell, hogy egy vékony testalkatú, alacsony, alig látó, nagyon sze-
gény családból származó, roma (kijelentésemet az általa igényelt roma pályázatra alapozom) 
diák, aki jó értelmi képességű és általános iskoláját is egy speciális iskolában végezte. Ezzel 
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ellentétben István egy jó fizikumú, magas, derék diák. Enyhén értelmi fogyatékos, aki átla-
gos életszínvonalú családi háttérrel rendelkezik. Mindig is jó volt a szüleivel való kapcsolata, 
édesanyja családszerető, akivel szinte mindent meg tudott beszélni. 

Történetünk színhelye egy speciális középiskola, ahol hétvégenként általában hazautaz-
tak a diákok, és vasárnap érkeztek vissza a kollégiumba. Négy alkalommal, rendszeresen 
vasárnap, mikor István egyedül volt a szobában, Barna bement, hogy Istvánnal baráti beszél-
getést folytasson. Mindeközben látta, hogy István több ennivalóval és 2000 Ft zsebpénzzel 
érkezett vissza. Barna ezt a pénzt mindig kölcsönkérte, ill. elkért tőle kb. három ezüstgyűrűt 
és egy karkötőt a következő szöveggel: „Haver! Hú de jó, mutasd már! Add már ide, majd visz-
szaadom, csak felpróbálom!” István nem merte visszakérni, egyszer megpróbálta, és Barna 
válasza: „Ne légy köcsög! Sajnálod? Milyen haver vagy?”

István meg akart felelni Barnának. Nem tudta eldönteni, hogy ez barátság-e. Felnézett rá, 
mert ő jó képességű volt, és örült, hogy haverként kezelte. Az ügy úgy derült ki, hogy István 
panaszkodott, hogy másnapra már nincs pénze, így anyukája a kollégiumvezető segítségét 
kérte. Először az anyuka nem csinált az esetből problémát, de a negyedik alkalom után már 
lépett, mert fia mindig kérte a pénzt. István nem akarta őszintén elmondani anyukájának az 
incidenseket, mert tudta, hogy anyukája beteg, és nem akarta felzaklatni. Az esetet feladat-
ként az intézmény szociális munkása kapta meg, aki beszélgetésre hívta be a két fiút, ami 
során hamar kiderült minden. Barna azonnal mondta, hogy hozza a pénzt, de a mai napig sem 
fizették ki a szülők a tartozást, mivel nincs pénzük.

Megoldásként Istvánt erősíteni kellett lelkileg, hogy álljon ki a jogaiért, és tudatosíta-
ni kellett benne, hogy ez a magatartás, amit Barna ellene tett, nem elfogadott magatartás. 
Barna tisztában volt vele, hogy mit tett. Szociális munkásunk ajánlotta a két szülőnek, hogy 
üljenek le, és beszéljék meg együtt az esetet, de ez nem jött össze, ugyanakkor külön-külön 
együttműködőek voltak. Az iskola részéről a megfelelő lépések megtörténtek. A szülő tisz-
tában volt azzal, hogy feljelentést tehet a diák ellen, de nem tette, hanem bízott abban, hogy 
visszakapja tulajdonát, ami megtörtént egy gyűrű (már nem volt meg, valószínűleg eladta) és 
a pénz kivételével. 

SpeciáliS középiSkolánkba új tanuló érkezett, Zoli. Testalkatát tekintve 2 méter magas, 
120 kg-os, erős fizikumú diákot kell elképzelni. Ekkor 22 éves volt már, és előtte 3-4 évig nem 
volt közösségben, mivel skizofrén volt. Betegségéből kifolyólag paranoiás megnyilvánulásai 
voltak. Például képes volt egész áldott nap csak azt mondani: „Szevasz! Szevasz! Szevasz! 
Szevasz!” Ez a viselkedés igen csak frusztrálta társait, tehát nehezen tolerálták, így napi 
konfliktusa volt a többiekkel. Gyakran a következő kiabálásra lettünk figyelmesek:

„– Neked megyek!
– Gyere, gyere!”
És már a fiúk körbe is vették Zolit. Amikor már napi szinten konfliktusba keveredett ál-

talában ugyanazokkal a fiúkkal, akkor az intézmény mentálhigiénikusa és szociális munkása 
csoportfoglalkozást tartott ezeknek a tanulóknak, ahol a fiúk és Zoli egyaránt ott volt. Olyan 
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játékokat választottak számukra, ahol kénytelenek voltak együttműködni, pl.: szerencsejáték 
(drámajáték). Oldódott a feszültség. A továbbiakban nagyobb figyelmet kaptak, és mindig 
biztatni kellett őket külön-külön: Zolinak elmagyarázni, hogy kevesebbszer mondja azokat 
a szavakat, a fiúknak pedig elmondani, hogy ez nekik is próbatétel, hogy ne rögtön a támadás 
legyen az első reakció, amit megoldásként alkalmaznak. Sok esetben segítette a munkát 
a kollégiumvezető, aki folyamatosan tartotta a kapcsolatot a szülőkkel, és volt alkalom, ami-
kor jobbnak látták Zolit hazaküldeni pihenni néhány napra.

Zoli akklimatizálódott a közösségbe, de nagyon fontos szerepet játszott a pedagógusok 
részéről a spontán, megfelelő reakció is.

a tanév kezdetén az első rajzórákon elmondom a tanulóknak, milyen felszerelésre van 
szükség a következő órákon. A tanulók szorgalmasan jegyzetelnek, sőt közlik is, mi mindenük 
van, mik maradtak a nyolcadikból.

A következő órákon, mikor elő kellene venni a szükséges felszerelést, a nagy többség 
közli, otthon felejtette. Sajnos ez a következő órákon megismétlődik. A tanulók unalmukban, 
egymást kezdik el piszkálni, megy a hangoskodás, trágár beszéd.

A következőképpen oldottam meg a felszereléshiányt. Az osztályfőnökök segítségét kér-
ve év elején beszedetek tanulónként 100 forintot. Az összegyűlt pénzből veszek grafitceruzát, 
színest, vízfestéket, s ami még szükséges. Így tudok biztosítani nekik felszerelést, amit na-
gyon szívesen használnak, nem ellenkeznek, hiszen rajzolni szeretnek, legalábbis a többség. 
Nagyon szép rajzok születtek. Pályázatokon is részt tudunk venni, eredményesen.

a tanórai fegyelmezéS egyre nehezebb. A tanulóknak sok esetben problémát jelent 
csendben maradni, szükség esetén jelentkezni.

Nagyon sok problémát okoz a tanulók csúnya beszéde, káromkodása. Ezért infor-
matikaórán, aki káromkodik, fizet. Ne gondoljunk nagy összegre. Van a teremben egy 
káromkodópersely, amelybe az, aki káromkodik, a szó csúnyaságától függően 5 vagy 10 Ft-ot 
beletesz. Tanév elején, kilencedikben még fura a diákoknak, de ahogyan telnek az órák, már 
szólnak egymásnak, ha káromkodnak, és odafigyelnek arra, hogy ki mit mond. Úgy tapasz-
taltam, hogy csökkent a tanórán a káromkodás ezáltal.

gyakori probléma diákjaink körében a párkapcsolat, hiszen szerelmi életük egy része az 
iskolában zajlik, a szünetekben.

Bonyolítja a helyzetet, hogy vannak olyan párok is, akik egy osztályba járnak.
Nehéz megértetni velük, hogy nem minden tartozik a nyilvánosságra, a többiekre. Kol-

légáimmal megbeszéltük, hogy az órákon nem ültetjük szét őket, együtt dolgozhatnak. Vagy 
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ha nem egy csoportban vannak, akkor a gyakorlatok szüneteit úgy igazítjuk, hogy tudjanak 
találkozni. Így nincs késés, átszökés a másikhoz, és az órákon dolgoznak. 

Nálunk ez bevált, máig jól működő módszer.

általában a tanárok igyekeznek érdekesen tanítani, ezért tanítás közben ragaszkodnak 
a csendhez, a tantermi rendhez és a felnőtteknek járó tisztelethez. Nem minden tanuló tart-
ja be ezeket a követelményeket, közbeszól, mással foglalkozik, tehát zavarja a tanítást. Az 
egyik csoportomban van egy tanuló, aki alapvetően jó lelkű lány, viszont a magatartásával 
vannak problémák (nevezzük őt Tündének). Vannak órák, amikor nyugodtan dolgozik, viszont 
vannak alkalmak, mikor próbára teszi a tűréshatáromat. Ilyenkor minden ellen háborog. „Én 
akkor se csinálok most semmit! Írja be az egyest, nem érdekel!” – mondja ilyenkor, vagy 
éppen padtársát macerálja, aki a tanárra szeretne figyelni. Ezeknek a magatartásformáknak 
az okai legfőképp lelki bántalmak, amelyek figyelemfelkeltésben nyilvánulnak meg. Tündéről 
tudni kell, hogy születése után édesanyja eldobta magától, és nevelőszülőkhöz került, ahol 
a családnak szintén megvannak a saját kis problémái. Sokszor önértékelési zavarral küzd, és 
frusztrálja a megfelelni akarás tudata. Általában azzal tudom visszafogni, ha higgadtan rá-
beszélem az órai munkára, biztatom, dicsérem, szeretet sugárzok felé, és nem azt a kérdést 
teszem fel neki, hogy „Miért csinálod?”, hanem azt, hogy „Mi fáj?”. Ezzel viszont az a gond, 
hogy ő talán több figyelmet kap, mint a többiek. Mivel ő vezéregyéniség az osztályban, így 
még inkább arra vagyok utalva, hogy őt irányítsam, és akkor a többiek is könnyen kezelhetők. 
Általában az is jó taktikának bizonyul, ha őt nevezem ki rendfelelősnek, mert egyrészt képes 
is a feladatra, mint vezéregyéniség, másrészt úgy érzi, hogy ő egy fontos szerepet kapott, 
aminek meg akar felelni.

a tanév kezdetén, októberben, új fizikatanár érkezett az iskolába. Férfi lévén a kilen-
cedikes, tizedikes szakiskolai osztályok többségét kapta meg, „biztos jól fogja őket kezelni” 

–felkiáltással.
A tanulók és a tanár úr között konfliktus lépett fel. A tanár úr neheztelt az órai evésért, 

a mobiltelefonálásért, a trágár beszédért, a nemtörődöm hozzáállásért. A tanulók nehezteltek 
a tanár idegeskedéseiért, a sok tanulnivalóért, a számukra pontatlan magyarázatokért, a sok 
dolgozatért.

Az egyik kilencedikes osztály tanulói panasszal éltek az osztályfőnöknél. Az osztályfőnök 
meghallgatta a tanulókat, majd a következőt cselekedte. „Hallgattasson meg a másik fél 
is!” – felkiáltással, behívta a fizika tanárt az egyik osztályfőnöki órára. Elmagyarázta a gye-
rekeknek, miért van itt a tanár úr. Megkérte őket, tisztázzák a helyzetet, fogalmazzanak meg 
egymásnak kéréseket, amelyeket be is tartanak.

A tanuló is, a tanár úr is megfogalmazta kéréseit, megállapodás született. A két fél meg-
nyugodva kezdhetett bele az új, kölcsönös munkába.
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A tanulók és a tanár úr között jó, partneri viszony alakult ki, ők többet nem panaszkodtak 
egymásra.

a tavalyi év egyik figyelemre méltó története Ferihez és csapatához kapcsolódik. Késő 
tavasszal az iskolában már kialakult, letisztult erőviszonyok uralkodnak. Fél kettő után ritkán 
fordul meg gyerek az igazgatói folyosón, főként az elsősök közül, hiszen mindenki szereti az 
órák végét lecsípve, saját ügyeit intézni. 

Péter, a szétszórt üveggolyókhoz hasonló állapotú elsős diák várakozott az iroda előtt. 
Kérdésemre elmondta, hogy a drága mobiltelefonját Feriék elkérték és még nem adták vissza. 
Indulnia kellene, de a telefon nélkül nem mer hazamenni. 

Minthogy Feri köréhez tartozott Tibor nevű tanítványom, akinek már épp elegendő fe-
gyelmi vétsége volt az évre, és mert Péter szerint Tibor vette ki a kezéből a telefont, ezért az 
igazgatóság intézkedése előtt megkerestem Ferit. Szerencsémre nem kellett hosszas ma-
gyarázatokba bocsátkoznom vagy fenyegetnem, Feri elismerte, hogy tud valamit a telefonról, 
tudja azt is, kinél van, nyilván nem lopásról van szó, hanem véletlen tévedésről, vissza is ad-
nák a telcsit, de az a srác, akinek a táskájába került, már elment az iskolából, és a következő 
napon nem is lesz benn. 

Feri azt javasolta, hogy várjunk két napot, akkor majd megjön a cimborája, és vissza-
kerül jogos tulajdonosához a telefon. No, ezzel én nem tudtam maradéktalanul egyetérteni. 
Segítettem megszervezni a Feri kiutazását a Szeged környéki településre, majd rögzítettük 
a visszaadás másnap kora reggeli időpontját.

Az igazgatóságot már ennek fényében értesítettem a történtekről. Másnap reggel 7-kor 
Feri ott állt a tanári előtt, átadta a telefont Péternek. A történtek után Feri csak annyit kért 
tőlem, hogy ne szóljak az édesanyjának erről az ügyről. Az igazgatóság tájékoztatása után 
az ügy lezárult. Azóta is jó a viszonyom Ferivel. Messziről tiszteljük egymást. A későbbiekben 
láttam Feri édesanyját. Megértettem, hogy a rendőrség bevonása nélkül is el lehet intézni 
lopásgyanús ügyeket. Igaz, körültekintés és határozottság szükségeltetik hozzá.

a lányok hajlamoSak kikezdeni valakit merő unszimpátiából. Ha valamelyikük kilóg 
a sorból, mindent leszólnak rajta. (Dagadt dögnek, mocskos dögnek, spiclinek, strébernek 
nevezik.) Sajnos ezek a verbális támadások sokszor célra is vezetnek.

Megtörtént, hogy egy kislányt először a sálja, aztán a csizmája miatt figuráztak ki, ami-
kor pedig látszott, hogy ez őt megviseli, sokszor sírva fakad, akkor – a lányokban erősebb 
a nyájszellem! – már egyre többen tettek degradáló megjegyzéseket a pulcsijára, hajára. 
A legdurvább konfliktus abból eredt, hogy egy nap ugyanolyan csizmában jelent meg, mint 
egy osztálytársa. Ezt nyílt támadásnak vették a lányok – úton-útfélen szidták. Persze a háta 
mögött is – sutyorogva, röhigcsélve. A szembesítő beszélgetésnél kiderült, hogy a legfőbb 
problémájuk, hogy szerintük kétszínű, alattomos, ezért kötnek bele. Én kértem a minimális 
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tiszteletet egymás iránt; hogyha nem is válnak puszipajtássá, legalább tartsák tiszteletben 
a személyiségét; ne bántsák.

Megkértem a hangadókat, hogy álljanak szembe a kislánnyal, és mondják meg neki, hogy 
bár nem kedvelik, innentől kezdve abbahagyják a furkapiszkát. Megtették, de a kislány azóta 
sem képes elvonatkoztatni attól, hogy ő itt „kinézett, lenézett, megtűrt” személy; minden sut-
togást, nevetgélést magára vesz, szeretne elmenni az osztályból. Sajnos megértem. 32 lány 
között közutálatnak örvendeni – még akkor is, ha a nyílt konfrontációkat sikerült megszün-
tetni – nem leányálom. A kislány frusztrálttá vált; ebben a közösségben nem fogja megtalálni 
a helyét.

egy tizedik oSztályoS fiú együtt járt egyik osztálytársnőjével. Kapcsolatuk nem volt fel-
hőtlen, többször összevesztek, majd kibékültek. A lány felkeltette egy kilencedikes fiú érdek-
lődését is, aki Valentin-nap alkalmából egy szál rózsával kedveskedett neki, mivel a jelekből 
úgy érzékelte, hogy a lány kapcsolata meglazult osztálytársával. A tizedikes fiú nem vette jó 
néven iskolatársa próbálkozását, hogy elhódítsa tőle barátnőjét. A két fiú a szünetben ösz-
szeszólalkozott a folyosón. Az agresszív szavakat később tett is követte, összeverekedtek. 
Egyértelműen az idősebb kezdeményezte a verekedést.

A tizedikes fiú nem tanúsított megbánást az eset után. Az osztályfőnökök úgy látták jó-
nak, ha fegyelmi tárgyalásra bocsátják az ügyet. A tárgyaláson már higgadtabban viselkedett 
a tizedikes fiú, elismerte, hogy helytelenül járt el, és bocsánatot kért iskolatársától. A ne-
velőtestület a fegyelmi bizottság javaslatára szigorú megrovásban részesítette a tizedikes 
fiút agresszív viselkedéséért. A lány elismerte, hogy a virág elfogadásával hozzájárult a fiúk 
közötti konfliktus kirobbanásához, megszakította kapcsolatát osztálytársával. A kilencedikes 
fiú pár hét múlva osztálytársai közül talált magának barátnőt. A tizedikes fiú megpróbálta 
visszahódítani osztálytársnőjét, de kísérletei eredménytelenek maradtak, a kudarcot nehezen 
tudta elviselni, a tanév végév átiratkozott egy másik iskolába. Megfutamodott.

már két éve tanítok az egyik szakiskolás osztályban, de még nem sikerült leszoktatnom 
az egyik fiút, hogy ne piszkálja egyik lány osztálytársát. A leányzó ugyanis túlpörgeti magát, 
a legkisebb rá vonatkozó megjegyzésre kikel önmagából, sikítva üvölt és hisztizik. A fiú ezt 
élvezi, és csak azért is bosszantja. Csak akkor hagyják abba, amikor már majdnem tettleges-
ségre kerül sor. Hiába kérem őket, fejezzék be, ha a srácnak olyan kedve van, képes egész 
órán kötözködni.

két férfi kolléga ebédelni tartott, amikor veszekedésre, dulakodásra lettek figyelme-
sek az udvaron. Egy túlkorosnak tűnő diák kiabált és rángatott egy lányt. A fiúról pillanatok 
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alatt kiderült, hogy az iskola volt tanulója, és valamilyen szerelmi affér miatt jött be számon 
kérni a lányt. A tanárok közbeléptek, és szétválasztották a verekedőket. „Maguk csak men-
jenek tanítani!” – felkiáltással reagált a volt tanuló, mire a tanárok felszólították, hogy hagyja 
el az iskolát. A fiú ezt nem tette meg, ezért rendőrt hívtak. Mire kiért a rendőrség, eltelt kb. 
egy óra, s addig a tanárok egyrészt némi lökdösődést, másrészt folytonos szitkozódást voltak 
kénytelenek elviselni. A rendőr végül tehetetlennek bizonyult – amit a régi diák talán már 
előre tudott is –, mivel az incidens nem az utcán, két privát ember között történt, hanem egy 
intézményen belül. 

a konfliktuS a diákok között nem a tanítási órámon kezdődött. A lány már feldúlva jött be 
az órára. Dünnyögött, mérgelődött, szája sarka sírásra görbült. Elkezdődött az óra. Odamen-
tem a diáklányhoz, és halkan kérdeztem tőle, hogy miben tudnék segíteni. Közeledésemet 
elutasította. 

Észrevettem, hogy a hátam mögött gyilkos pillantásokat vált az egyik fiúval, de fojtott 
szitkozódást is véltem hallani. Egyszer csak a lány felugrott a helyéről, és a fiú iskolatáskáját 
a kellemes tavaszi időben nyitva tartott ablakon keresztül kidobta az udvarra.

Az osztálytársak és én is döbbenten néztünk, és magyarázatot vártunk a cselekedetre. 
A lány zokogva mondta, hogy teljesen kiborítja O. J. viselkedése. Állandóan piszkálja őt, hogy 
milyen kövér, hogy néz ki. Agyon fogja veretni a barátaival. 

Az osztálytársak tanúsították, hogy régebben kezdődött a nézeteltérés. O. J. először csak 
„beszólt” a lánynak, de látta, hogy érdemes heccelni, mert vevő rá, így „rákapott” a bosszan-
tására. 

A konfliktust igazán nem tudtuk elsimítani a két gyerek között. A szülőket behívni nem 
sikerült, mivel a fiút sokadik nagynénje neveli, s a lány sem a szüleivel él, hanem nevelőott-
honban. A gyerekeket azonban nagy nehezen leültettük az osztályfőnökkel együtt és újra 
megbeszéltük az eseményeket. A tanév végéig elviselték egymást a gyerekek. Közelebbi ba-
rátság nem alakult ki köztük, a tanévnek is vége lett. A következő tanévben mindkét gyerek 
kimaradt.

az egyik diák 15 percet kéSett az óráról. Közölte, hogy a büfében volt. Én jeleztem, hogy 
a késést beírtam a naplóba. Duzzogva leült, és a büfében szerzett zsákmányt kényelmesen 
elfogyasztotta, majd elővette a telefonját, és a hátralévő időben azzal játszott. Óra végén – 
hogy kicsit elgondolkodjon – szóltam, mivel semmi hasznosat nem tett az órán, olyan, mintha 
itt sem lett volna, ezért a késést átjavítottam igazolatlan hiányzásra. Ezen rendkívül felhábo-
rodott, okkal, hiszen ehhez nincs jogom. 
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a SzakiSkoláS tanulók egy jelentőS réSze a tanórákon teljes érdektelenséget mutat. 
Többnyire nincs felszerelésük, meg sem indokolják, miért nem hozták magukkal, vagy esetleg 
azt válaszolják, hogy elhagyták (de nem pótolják) vagy elfelejtették elpakolni.

Késve érkeznek órára, állításuk szerint a büfében voltak (lassan szolgálták ki őket, a csen-
gőt ugyan hallották, de nem hagyták abba a vásárlási projektet) vagy a mosdóban voltak (ahol 
a dohányzók miatt nem tudtak időben végezni).

Az óra eleji teendők után előveszik félbe maradt vagy éppen frissen vásárolt ennivalójukat, 
és teljes nyugalommal fognak hozzá az elfogyasztásukhoz, persze első lépésként a szalvétát 
leszedik róla, összegyűrik, és a padba hajítják (óra végén hajlamosak elfeledkezni róla és 
a szemetesbe dobni).

egy fiú a SzakiSkola előtt gimnáziumba járt. Egyik tanárával nem jött ki (elmondása 
alapján), sőt ő volt a kollégiumban a nevelője is. Sok összeütközésük volt. A diák a tanárra 
fogta azt, hogy kirúgták őt. Átjött a mi iskolánkba tanulni, ismét kilencedikbe, mivel ott meg is 
buktatták. A srác nem jó iskolát választott, oda jött, ahol ez a pedagógus óraadóként dolgozik. 
Ismét találkoztak. Újra nézeteltéréseik támadtak. A pedagógus szereti hangsúlyozni azt, hogy 
ő a „főnök”, s itt az fog történni, amit ő akar. A gyerek pedig szeret visszaszólni, beszólogatni, 
főleg ha nem tetszik neki valami. Ennek az lett a következménye, hogy hozzám, mint osztály-
főnökhöz jöttek mind a hárman panaszkodni: a tanár, a szülő és a diák. Több órán  fejbe vágta 
a pedagógus a gyereket a naplóval. A többiek nem mertek neki szólni, mert akkor rájuk is 
ütött. Egy osztálytársuk azonban a mobiltelefonja segítségével megörökítette az egyik órát, s 
sikerült a fejbevágást is felvennie úgy, hogy a tanár ebből nem vett észre semmit. 

A tanulók elmondták nekem a történteket, s megmutatták a felvételt is. Kezdő tanárként 
nem tudtam rögtön dönteni, ezért azt mondtam a gyerekeknek, hogy megkérdezek egy kollé-
gát, hogy mi a teendő. A segítőm azt javasolta, hogy ezt meg kell mutatni az igazgató úrnak. 
Másnap találkoztam csak a diákjaimmal újból. A felvételt rögzítő srác azonban hiányzott, s 
mire iskolába jött, törölte a felvételt. Így nem sikerült megvédenem őket. Én úgy gondolom, 
hogy sem a tanár, sem a diák nem volt velem teljesen őszinte. A fiúnak azt tanácsoltam, hogy 
ha ő úgy érzi, hogy „rászállt a tanár”, akkor ne szóljon be neki, ne is szóljon hozzá, csak ha 
felszólítja őt. Úgy látszik, ez bevált, vagy már megunták mind a ketten, elcsendesült a vihar.

volt arra példa, hogy egy gyereket – aki zárkózott, visszahúzódó, magányos alkat volt, 
fizikailag, testi érettségben korához képest elmaradott – folyton terrorizáltak a többiek, elő-
ször szavakkal. Amikor ezekre nem reagált, a többiek heccből lökdösték, haját húzták, „vé-
letlenül” elgáncsolták. A gyerek soha nem szólt vissza, soha nem emelte fel a hangját. Tűrt. 
Egyik nap pedig behozott egy gázpisztolyt, és sarokba szorította „elnyomóit”. Természetesen 
rendőrségi ügy lett belőle, az iskola dolgozói pedig akkor kezdtek el gondolkodni a többi gye-
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rek és a maguk felelősségén is. A két terrorizáló diákot fegyelmivel távolították el az iskolából, 
a fegyverrel fenyegetőző diákot is – sajnos?! – el kellett tanácsolnunk.

kommentárok A pedAgógusok szemszögÉből

a Szóbeli agreSSzió nem számít ma már kirívónak a szakiskolákban, sőt annak nyílt faj-
tája, a fenyegetés sem. Az erőszak speciális fajtája a kulturálatlanságból fakad, amikor még 
a diák sincs vele tisztában, hogy agresszívan viselkedik (pl. nyílt ajánlattétel fiatal tanárnő-
nek). Nem csupán a szegénység, a tudatlanság, az agresszivitás is exponenciálisan nő a tár-
sadalomban az ilyen gyerekek számának növekedése miatt. Természetesen a gyerekek egy-
mással szembeni agressziója ebbe a fogalomkörbe kapcsolható. Tévhit, hogy ki kell emelni az 
a gyerekeket a közösségből, külön kell foglalkozni velük, hiszen a szakiskolai osztályokban 
gyakran a fél osztály agresszív. 

A tanárok sokszor tehetetlenek ezzel a jelenséggel szemben. Véleményem szerint sok 
az elhallgatott, eltusolt, következmény nélküli eset. A tanár nem tud fegyelmezni, mert nin-
csenek eszközei. A tanköteles gyermek visszaél azzal a helyzettel, hogy nem lehet kizárni az 
iskolából. A pedagógus azért nem veri nagydobra a vele történt atrocitásokat, mert egyfelől 
nem védi szinte semmi (törvény, jogszabály), akkor meg minek, másfelől fél, hogy megkérdő-
jelezik szakmai hozzáértését, a gyengeség jelének tekintik, hogy nem tud fegyelmezni. A diák 
szinte biztosan marad, ő viszont félti az állását. A tanár sokszor megdöbbenve tapasztalja, 
hogy a renitens diák mögé felsorakozik a szülő, az iskola igazgatója meg a fenntartó.

egyik alkalommal az egyik 9. oSztályba küldtek be helyettesíteni. Matematikaóra, gon-
doltam, megoldunk majd néhány feladatot közösen. A fegyelmezés problémája fel sem merült 
bennem, mivel általában ezzel nem szokott gondom lenni. Mikor beléptem a teremben, mon-
danom sem kell, micsoda felfordulás várt, a diákok verekedtek, obszcén szavakkal illették 
egymást, és még véletlenül sem zavarta őket, hogy belépett egy tanár. Az első öt perc után 
láttam, hogy azok a fegyelmezési módszerek, melyek más osztályokban beváltak, itt nem érik 
el céljukat. Csak kapkodtam a fejem, próbáltam a leghangadóbbakat kérdésekkel bombázni, 
hátha valamilyen beszélgetésbe tudunk elegyedni. Mire azt hittem, hogy sínen vagyok, mindig 
volt egy diák, aki felállt, odament egy társához, és jobbik esetben fejen vágta. Továbbra is 
beszélgetéssel próbáltam elvonni a figyelmüket egymásról. Eközben elmondták, és később 
a kollégáktól is megtudtam, hogy ők minden órán így viselkednek. Az osztály egyik vezér-
egyéniségével a fegyelmi tárgyalástól eljutottunk szóban a börtönig, mivel a diáknak minden-
re megvolt a válasza. Elmondta, hogy őt kirúgni nem tudják, mert tanköteles. Ha valamelyik 
tanár át akarja helyezni másik iskolába, „ő majd tudja, hogy rendezze el a tanárt”, s mikor 
a börtön is szóba került, arra a válasza: „Van meleg víz és kaja!” Úgy éreztem, nincs fegyver 
a kezemben. Ezeknél a diákoknál a tisztelet egymás iránt, ill. a tanár iránt még a gondolat 
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szintjén sem fogalmazódott meg. Ezután az óra után úgy éreztem, mintha megtartottam vol-
na egymás után legalább nyolc órát. Első gondolatom pedig az volt, hogy ebben az osztályban 
csak csoportbontásban van esély hatékonyabb oktatásra, aminek persze anyagi vonzata van. 
Valamint több csoportfoglalkozásra lenne szükség, ahol a diákok kis csoportokban körbeül-
nek, és van lehetőség arra, hogy beszéljen a diák problémáiról. Viszont ehhez szükség lenne 
civilszervezetekre és pszichológusokra is.

Az 1940-es években a fő bűn a pedagógus diktálta értékrend megsértése volt. Ha meg-
sértetted, nem kerülhettél be a társadalmi élet egzisztenciális pozíciójába. Kizárt a társada-
lom. Míg manapság a diákok számára nincsen visszatartó erő, egyesek szinte immunisak az 
egyesre. Ugyanakkor mégis azt mondom, nem a büntetést, hanem a helyreállítást kell, hogy 
alapértékül tűzzük ki szakmai személyiségfejlődésünk számára, mert akkor kaphatjuk mi is 
azokat a visszacsatolásokat a diákoktól, melyek a hivatásunkba vetett hitünket erősítik.

iSkolánkba több települéSről járnak a diákok. Sokan közülük a cigány kisebbséghez 
tartoznak. Általában jól kijönnek egymással, de vannak helyzetek, amikor szinte „elszabadul 
a pokol”. Szerelmi civakodások során ez rendszeresen előfordul. Ilyenkor település szerinti tá-
borokra szakadnak még a baráti körök is. Rettentően csúnyán ordibálnak ilyenkor egymással. 
Átkozzák, szidják egymás fel- és lemenőit. Előfordult, hogy verekedésig fajult a dolog. Alig 
bírtuk elkülöníteni a bunyózókat, pedig a nem veszekedők is segítettek. Az addig egymással 
jól meglévő, beszélgető, viccelődő emberkékből egymást püfölő, szidó alaktalan kavalkád 
lett. Még külön-külön is mondták a magukét: Agyonverem, csak jöjjön ki! Úgyis megverem! 
Nem érdekel, akkor is megverem! Úgyis kijön egyszer az iskolából, akkor majd megkapja! … 
stb. Ehhez „természetesen” még társultak a nyomdafestéket nem tűrő kifejezések, szidalmak. 
A pedagógusok persze folyamatosan csitították, nyugtatták őket, aminek – úgy tűnt – semmi 
haszna. Aztán mégis elcsendesült mindenki. Voltak, akik még igyekeztek újraszítani a tüzet, 
hátha mégis lenne egy jó kis bunyó. De szerencsére nem lett. 

Nehéz kezelni az ilyen helyzeteket, de mindig határozottan és egységesen lép fel tanári 
közösségünk. Soha nem hagyjuk egyedül az ügyeletest vagy éppen órára indulót. Ha már 
csak az előjeleket észrevesszük, igyekszünk eltávolítani egymástól az érintetteket. A hát-
térből alattomban pusmogókat pedig határozottan rendreutasítjuk. Az osztályokban azonnal 
igyekszünk beszélgetni a dologról, ezzel tompítva a felgyülemlett indulatokat. Ha nagyon ko-
mollyá vált a probléma, akkor összehívjuk a tanulókat, és ott, közösen beszélünk róla. Mindig 
elmondjuk azt is, hogy ki miért kapja a büntetést, vagy miért marad ki valamelyik tanórán 
kívüli programból. Mindig hangsúlyozzuk, hogy mindenki egyenlő értékű ember függetlenül 
attól, melyik településen él. Mindig rámutatunk, hogy mindenkinek vannak hibái és jó tulaj-
donságai is.

– Fejezd már be! Nem érted, hogy ne piszkáld! Nagyon gyorsan húzz a másik irányba! – 
figyelmeztetések, szólongatások. Mégsem ért belőle, csak folytatja tovább a kötekedést! És 
megint azzal, akiről tudja, hogy nem fog visszavágni. Szünet van, ügyeletes vagyok. Elég nagy 
az udvar, mindenkinek bőven van hely, de ez a diák csak megy állandóan az „áldozata” után 
és folyamatosan piszkálja. Máskor bezzeg lapít! Fortyogok magamban. Látom, odáig fajul 
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a dolog, hogy már lökdösi a másikat, hátha az valamit visszaszól, és akkor aztán lesz oka 
a bunyóra! … Nem veszi észre, hogy mögé értem. Épp készül a következő lendületes lökésre, 
amikor kicsit megfogva a vállát, sikerül kibillentenem az egyensúlyából, és emiatt majdnem 
ő esik el. Részemről természetesen semmi durvaság, csak egy egyszerű érintés a vállon. 
A többiek kuncognak körülötte. Persze ez még jobban felbőszíti, de most már legalább nem 
a másik diákot támadja.

– Maga meg mit lökdös? Felhívom anyámat! Az majd megadja magának! – A körülöttünk 
állók rögtön a védelmemre kelnek, de ő csak folytatja. – Majd anyámtól megkapja, hogy 
megütött!

– Nyugodtan hívd. Nagyon örülnék neki! Van úgyis elég mondanivalóm a számára! Tudod 
a telefonszámát? Máris hívhatjuk! Menjünk be az irodába, és telefonáljunk onnan! – Ez elég 
volt. Nem szól semmit, csak lehajtott fejjel gyorsan minél messzebbre igyekszik. Most őt 
kezdik el piszkálni a többiek, miért nem olyan nagylegény már!? Aztán békén hagyják, mikor 
rájuk szólok.

Sokszor elég egy olyan válasz vagy reakció, ami pont az ellenkezője annak, mint amire 
számítanak. A felfedezés, hogy nem „ijedünk meg” tőlük, sokkoló, és nem tudnak mit kez-
deni a helyzettel. Már többször tapasztaltam, hogy vannak diákok, akiknél ez sokkal jobban 
működik, mint egy írásbeli figyelmeztetés, vagy az, hogy én akarom behívni a szülőt. Volt 
olyan diákunk, akivel kapcsolatban ezt ajánlottam az egyik kollégának. Mondtam, hogy ez 
már máskor is működött az említett tanulóval kapcsolatban. Néhány óra elteltével mesélte 
a kolléga, hogy ismét működött a „beszólás”.

a máSodik félévtől tanítok egy kilencedikes szakiskolai osztályban történelmet. Az osz-
tályt az iskola rémének tartják a kollégák is, szinte kivétel nélkül. Sok olyan tanuló van az 
osztályban, aki még tollat sem hord magával az iskolába, és akkor még nem is írtam az 
órai viselkedésről. Ebbe az osztályba járt egy fiú, akinek igazolatlan hiányzásai miatt fegyel-
mi tárgyalása is volt, és ezért felfüggesztett büntetést kapott. A helyzet odáig fajult, hogy 
áprilistól másik iskolába került áthelyezéssel. Februárban olyan feleltetést végeztem, hogy 
a történelemlecke végén lévő öt mondatot kellett felmondani ún. kisjegyre. A felelés rendben 
zajlott. Az osztály a feleltetés alatt kapott másik feladatot. Amikor a tanuló került sorra, még 
a névsor elején, nem volt hajlandó felmondani a leckét, mivel neki már úgyis mindegy, másik 
iskolába kerül. Óra végére mindenkinek sikerült lefelelnie, akkor a diák odajött hozzám, hogy 
a következő órán ő is szeretne javítani. Bántotta őt, hogy a többieknek sikerült a felelet, neki 
pedig nem. Következő órán jelentkezett felelni, attól kezdve pedig órán is dolgozott rendesen, 
dolgozatait is közepes szinten írta meg. 

Ma a szakiskolában nagyon sokszor előfordul, hogy a gyerekek a felszerelésüket sem 
hordják magukkal. Nehéz a kollégák számára a tanulók érdeklődésének felkeltése is. Nehéz 
munkára szoktatni, nevelni ezeket a gyerekeket, hiszen sokszor a családban sem tapasztalják 
meg a munka értékét. Nagyon sokszor a szülő sem partner a rendszeres munkára nevelésben. 
Ugyanakkor saját tapasztalatom szerint, a gyerekeknek sokat számít az, amit kortársaiktól 
látnak. Ezért lenne fontos, hogy egy osztályban legyenek húzóerők is a diákok között.
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az órai rendbontáS, rendzavaráS sokszor forrása a konfliktusoknak. Természetesen 
a tanár észreveszi, ha a diákok valami mással foglalkoznak tanulás helyett. Hogy hogyan re-
agálunk, az változó. Általános recept nincs. Van persze egy fokozatos skála: szemkontaktus, 
jelzés, szünet, hallgatás, néven szólítás, hangszín, hangerőváltás stb. Ki hogy szokta. Nem 
feltétlenül kell mindennel hosszasan foglalkozni, mert akkor elmegy az óra nagy része fegyel-
mezéssel, és nem haladunk a tananyaggal. Ugyanakkor vannak dolgok, amelyek mellett nem 
mehetünk el szó nélkül. És persze az sem elhanyagolható szempont, hogy mi tanárok sem 
vagyunk mindig egyformán türelmesek. Sokszor egy kérdés is megteszi: Minden rendben ott 
hátul? Mi a gond, gyerekek? Mehetünk tovább? Kell segítség? Én ezt gyakran alkalmazom. 
Szerintem ugyanis sokszor hatékonyabb, mint a kiabálás, „kiakadás”. Egy egyszerű kérdés is 
lehet, de lehet ez nagyon határozott, sőt annál akár több is. Hogy érezzék, ez a kérdés nem 
igazán kérdés. A szidalmazást kerülném. Gyakran hallhatjuk: Miért mindig én? Miért mindig 
engem vesz észre? A másikat miért nem? Hát igen. Miért mindig ugyanazok? 

nem állhat minden Sarokban egy tanár, hogy szemmel tartsa a diákokat, és a baj akkor 
van, ha komolyabb összetűzésre kerül sor. Egyszer két diák olyan hirtelen összeverekedett, 
hogy csak a szerencsén múlt, hogy nem lett komolyabb testi sérülésük, és az esetet meg-
úszták egy osztályfőnöki figyelmeztetéssel. A nézeteltérés oka a szerelem volt: egy lányért 
két fiú versengett. Az osztályfőnök nagyon sajnálta, hogy idáig fajult a helyzet, és hogy nem 
lépett közbe még akkor, amikor csak kisebb jelei voltak a kialakulóban lévő szerelmi három-
szögnek. A verekedés után leült a fiúkkal, és elbeszélgetett velük, egészen addig, míg azok 
őszintén belátták, hogy amit tettek, az butaság volt. Nem akarta őket zavarba hozni azzal, 
hogy a diáklány is köztük van, ezért vele külön, mint nő a nővel beszélte meg a történteket. 
S hogy mi lett a szerelmi történet vége? Az, ami ebben a korosztályban oly gyakori: szakítás. 
A fájó sebek azonban hamar begyógyultak, pár hét múlva a fiúk már új lányoknak udvaroltak, 
a kislány pedig új fiúba lett szerelmes. 

Példámban a konfliktus oka a diákszerelem volt, ám emellett számos egyéb oka is le-
het az összetűzésnek. Azonban az ok mellett fontos szerintem az is, hogy mit tehet a tanár, 
amikor diákjai között erős feszültséget érez. A legjobb módszer a konfliktushelyzet tisztá-
zása, melyben a sértett felek meg tudják beszélni a történteket. Ha elég ügyesen kezeljük 
a helyzetet, akkor valószínűleg az ügy lezárul és nem lesz folytatása. Ha azonban a helyzetet 
nem kezeljük, és hagyjuk elmérgesedni, akár komolyabb testi bántalmazások is szóba jöhet-
nek, melyeknek már súlyos következményeik lesznek. Az előre egyeztetett, amolyan „gyere, 
rendezzük le!” típusú verekedésekre a gyerekek általában tanítási időn kívül, egy iskolától 
távoli kihalt utcarészen kerítenek sort. Másnap a pedagógus szembesül a monoklis diákkal. 
Elmondhatja neki, hogy a verekedés nem old meg semmit, ám a „szent beszéd” ilyenkor talán 
már késő. A testi sebeken túl fontosabb, hogy segítsünk a diák lelki sérüléseit begyógyítani, 
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amit csak hosszabb nevelői munka árán valósíthatunk meg. Ha ez sikerül, a tanuló – vélemé-
nyem szerint – többé nem fog értelmetlen verekedésekbe keveredni.

azt SoSe hagyhatjuk, hogy egy gyerek kihozzon a sodrunkból, kibillentsen az egyensú-
lyunkból. Bár már mindenkivel megtörtént, gondolom. Amennyire lehet, higgadtan kell a konf-
liktusokat megoldani. Nem szerezhetjük meg azt az örömöt, hogy „felhúznak” bennünket. Az 
indulat megnehezíti a helyes döntést. Az irányítást nem engedhetjük ki a kezünkből. Komo-
lyabb esetekben nem szégyen a vezetőség segítségét kérni.

a tanárok fegyelmezéS Szempontjából eltérő módon reagálnak. A leggyakoribb módszer 
a rábeszélés, figyelmeztetés. A tanár tehetetlenségét jelzi, ha például nem vesz tudomást 
a rendzavarásról, és eltűri, hogy egyesek nem a tanulással foglalkoznak. Így igyekszik meg-
úszni a fegyelmezés kényes feladatát! Szánalmas az ilyen tanári magatartás, mert a mai 
iskolákban mindenekelőtt tevékenységcentrikus, a konfliktusokat kulturáltan kezelő, jelen-
tős személyiségszférák alakítását célzó nevelést kell folytatnunk. Fontos, hogy a gyerekek 
megtanulják a felelősségtudatot, az együttműködést annak érdekében, hogy az iskolában 
megtörténjen az értékszocializáció.

minden tanórán problémát jelent az óra alatti evés-ivás, mobiltelefon-használat, zene-
hallgatás mobiltelefonon vagy mp3 lejátszón, és már kezd megjelenni az mp4 lejátszó is az 
órákon. Az óra menetében, feladatmegoldásban az osztály igen kis százaléka vesz részt ak-
tívan. A többség nem hoz magával felszerelést. Nemcsak a könyv és a füzet hiányzik, hanem 
a toll és a ceruza is. A lányok kis ridiküllel járnak az órákra, amibe bele sem fér a tanszer. 
A mi iskolánkban minden tanulónak van saját szekrénye. Sokan arra használják, hogy benne 
tartják a könyveket, füzeteket. Haza nem viszik, hogy tanuljanak belőle, de sokszor még az 
órára sem hozzák be a tanszereiket. Az, hogy milyen tantárgyról van szó, majdnem mindegy. 
A testnevelésórán éppúgy nem akarnak semmit sem csinálni, mint rajz- vagy matematikaórán. 
Dolgozatírásnál és feleletnél felháborodnak azon, ha a füzetük, könyvük használata nélkül kell 
megoldani a feladatokat.

a tanórai konfliktuSoknak alapvetően két típusa van, az egyik diák és diák, a másik 
pedig a diák és tanár közötti. Bár mi tanárok hajlamosak vagyunk az utóbbinak nagyobb 
hangsúlyt adni, valójában a tanulók közötti feszültségek számtalan esetben vezetnek a peda-
gógussal is nézeteltérésekhez. Szinte minden osztályban léteznek egymással rivalizáló klik-
kek, és ha nem is mindenütt, de nagyon sok helyen vannak az osztályokban az ún. outsiderek, 
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akik valamilyen oknál fogva nem tudtak beilleszkedni a közösségbe, őket a többiek folyton 
szekálják, „beszólnak” nekik, ők azok, akiken lehet nevetni. A diákok igen kegyetlenek tud-
nak lenni, különösen, ha mint tömeg viselkednek. Sok esetben tapasztaltam, hogy míg órán 
mindenki csap egyet vagy legalábbis cinkosként hallgat a kiközösített, szerencsétlen osztály-
társon, addig iskolán kívül teljesen normálisan viselkednek vele. Sőt, ha kérdőre vontam őket, 
akkor elmondták, hogy bunkóságnak tartják, amit művelnek, de nem mernek kiállni társuk 
mellett, mert nem akarnak kilógni a sorból, hiszen akár ők is célkeresztbe kerülhetnének 
ezáltal. Másrészt pedig, miért hagyja, hogy ezt tegyék vele?

A konfliktusok másik típusa a tanár és a diák közötti. Ennek számtalan aspektusa lehet, 
ám véleményem szerint a gyökere abban rejlik, hogy a tanulóink többsége a tanárokra mint 
ellenségre tekint. Hozzá kell tenni, hogy a tanárok egy része is hasonlóan viszonyul a tanu-
lókhoz. Ezeket a barikádokat nehéz átlépni. Ha gyerek teszi, a társai szemében stréber, nyalis, 
csíra (hogy a többi jelzőt ne említsem) lesz, ha a tanár, akkor attól tarthat, odalett a tekintélye, 
esetleg az igazhitűek táborában renitensé válhat. Sajnos nem példa nélküli, amikor maga 
a szülő is ezt a pedagógus-ellenségképet erősíti a gyerekben. 

Az órai konfliktushelyzetek többségét kitevő magatartászavarok hátterét hamis do-
log lenne minden esetben, a tanár-diák ellentétben megrajzolni. A gyerekek jelentős része 
szociokulturális inputdefektussal küzd, olyan magatartásmintákat tapasztal, olyan értékren-
dekkel szembesül a családban, a szűkebb és tágabb környezetében, a médiában, amelyek 
nem kompatibilisek sem az iskola, sem pedig a társadalmi koherencia számára.

A tanórai konfliktushelyzetek sajátossága, hogy tanóraiak. Vagyis egy adott helyen és 
adott szituációban jelentkeznek. Egy részük ugyanazokkal a szereplőkkel az iskola falain 
kívül nem is jöhetne létre. A tanárok társadalmi megbecsültségének, adminisztrációs ter-
heinek csökkentésével, a kiégési faktorok tudatos visszaszorításával a pedagógusok talán 
ismét arra koncentrálhatnának, ami a munkájuk valódi tárgya: a diákokra. Erősíteni kellene 
a szülők és a tanárok kapcsolatát, együttműködését. Egy fontos dolgot azonban nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, történetesen ennek a jelenségnek a modernizációval való kapcsolatát. 
Egy össztársadalmi jelenség gyógyítását, de még pusztán kezelését sem várhatjuk egyedül 
az iskolától! A konfliktusok így egyelőre maradnak, legalább a tanárokat próbáljuk meg tré-
ningekkel vagy a problémák kibeszélésére alkalmas fórumok biztosításával felkészültebbé 
tenni azok kezelésére.

SajnoS iSkolánkban a diákok között igen sűrűn komoly konfliktusok alakulnak ki. Gyak-
ran a probléma, amely egy apróságból, jelentéktelen eseményből indul ki, aztán folyosói vagy 
mosdói verekedéssé fajul. Amikor megpróbáljuk kideríteni a nézeteltérés okát, akkor a vere-
kedő felek egyike azt válaszolja: „Azért mentem neki/ütöttem meg, mert rám nézett!”, vagy 
lányok esetében: „ ..Mert el akarja venni a fiúmat!”

Kisebb-nagyobb nehézségek után sikerül lecsillapítani a tanulókat, szóban azonban még 
elhangzik néhány fenyegetés, többnyire azzal kapcsolatban, hogy az ügy folytatódni fog isko-
laidő után a szomszédos színházparkban. Ami néha tényleg így is van.
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A meglepő az egészben, hogy ugyanezen felek akár már másnap kart karba öltve sétál-
gatnak a folyosókon a legnagyobb egyetértésben, és kölcsönösen utálják azt a harmadikat, 
aki miatt állítólag a feszült helyzet kialakult.

Úgy tapasztaljuk, hogy a tanulóink valóban tele vannak állandóan kirobbanni készülő fe-
szültséggel, és elég egy kis szikra, az ellenállás bármilyen apró jele, hogy azonnal agresszívan 
reagáljanak az őket ért vélt vagy valós sérelemre. 

Nehéz lenne megmagyarázni, miből adódnak ezek a feszültségek, valószínűleg számos 
oka van, kezdve a családi problémákkal, iskolai és magánéleti kudarcokkal, önértékelési 
zavarokkal. Az iskola igyekszik nyugodt, biztonságos környezetet biztosítani tanulóinak, de 
a társadalom más szereplőinek és a családnak a feladatait nem tudja ellátni.

manapSág a gyerekek többSége csak nyűgnek érzi a kötelező testnevelésórákat. Pénte-
ken az utolsó két óra, nem egy szerencsés órarend. Már ott tartott az osztály, hogy ciki volt 
átöltözni órára, nem hogy még tornázni is. A tornatanárnő részletes táblázatot vezet a hiány-
zásokról, felszereléshiányról, felmentésekről, felmérésekről. Így derült ki például, hogy valaki 
egy hónapban kétszer menstruál (ami legalább 10-15 napig tart), vagy úgy jön el otthonról, 
hogy édesanyja beteszi neki a tornafelszerelését, a gyerek mégsem tornázik. 

A szülői értekezleten megmutattam a szülőknek ezt a táblázatot, akik így maguk is meg-
győződhettek arról, hogy csemetéjük miért áll bukásra testnevelésből. Az igazgató is beszélt 
az osztálynak a mozgás fontosságáról. A szülőknek rendszeresen telefonáltam, ha a tanuló 
nem volt hajlandó „egy kicsit mozogni”. Szerencsére van egy-két szülő, aki következetesen, 
felelősségtudattal neveli gyermekét. Úgy gondolom, csak közös erővel tudunk segíteni tanu-
lóinknak. 

Sajnos ez a probléma egyre többet fordul elő napjainkban. A tanárok zaklatását vagy tehe-
tetlenségét többnyire elrejtik az iskola falai. Az utóbbi időben gyakran megjelentek interneten 
is felvételek, és a sajtó is foglalkozik a témával, tehát a probléma létezik.

A fegyelmezetlenségek több formájával lehet találkozni. A szomorúbb az, hogy nem lehet 
tenni semmit ellenük, vagy ha lehet is, elenyésző számban.

A testi fenyítést tiltja a közoktatási törvény, csakúgy, mint a kínzást, az embertelen, meg-
alázó büntetést. A fegyelmezetlenség általában megelőzhető, ha a tanár kreatív, humoros, 
vonzó személyiség, aki tud hatni a gyerekekre. Elengedhetetlen, hogy a tanórán kívül a tanár 
elbeszélgessen a fegyelmezetlen gyerekkel. A magatartási problémák okának megtalálása 
közelebb vihet a megoldáshoz, a gondok okai pedig sokfélék lehetnek.

Ha a család nem rakja le a megfelelő alapokat, akkor nagyon nehéz a pedagógusoknak. 
Az oktatás mindenki életében fontos szerepet „kell” hogy játsszon, ezért nagyon komoly oda-
figyelést igényel a jövőben is a felsőbb szervek részéről, ha azt akarjuk, hogy fegyelmezett 
gyermekeket neveljünk az iskolák falai között.
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véleményem Szerint a szakiskolában folyó tanítás során talán a legtöbb konfliktus tanár 
és diák között a fegyelmezetlenségek miatt adódik. Ott kezdődik, hogy „szerencsétlen” ta-
nár szeretné tudását átadni, de esélye sincs, mert nem tud szóhoz jutni, ugyanis a diákok 
nemhogy a szép szóra, de szinte semmilyen szóra nem hallgatnak. A leggyakoribb tanórai 
fegyelmezetlenségek közé tartozik a mobiltelefonok mindenféle funkciójának használata, az 
óra zavarása rendkívül hangos beszéddel, esetleg a padok erőteljes csapkodásával, a székek, 
táskák rugdosásával fűszerezve, rendszeres késések az óráról, az igazmondás hiánya. Ha 
valakinek nincsen felszerelése, abból nem csinálunk túl nagy problémát, kap egy papírt és 
egy tollat. Már a testnevelők is ott tartanak, hogyha mozgásra alkalmas a diák ruházata és 
cipőjének talpa tiszta, akkor részt vehet az órán. Pedig ez elveikkel összeegyeztethetetlen. 

Az osztályomban eddig a legnagyobb tanár-diák konfliktust egy szakórán való rágyújtás 
szította, illetve mikor egyik diákom óra közben szeretett volna kimenni a mosdóba, de nem 
engedtem, mert tudtam, hogy a szünetét fiatal kora ellenére dohányzással töltötte. Hihetetlen 
mértékben felháborodott és közölte: „Idehugyozok a sarokba”, és elindult a terem sarkában 
lévő virágcserép felé. Már majdnem végezte dolgát, mikor felhívtam a figyelmét arra, hogy 
már nem tanköteles, és 29 igazolatlan órája van. Átgondolta a helyzetet, és inkább visszaült 
a helyére. Ennek ellenére óra vége előtt öt perccel kérdezés nélkül felpattant és kiment.

A diák-diák fegyelmezetlenség általában egymás hangos ócsárolásában kimerül, de idén 
volt olyan esetünk, hogy két lány osztályfőnöki órán esett egymásnak. A nagyobb nézetelté-
rések szünetekben vagy iskolán kívül történnek.

Tavaly egyik tanulóm egész órán papírgalacsinokkal dobálta a többieket. Az egyik roma 
kislány nemcsak a fiú magatartását nehezményezte, hanem főként azt, hogy nem kért bocsá-
natot. Erre a fiú kijelentette, hogy nem szereti a cigányokat. A kislány ebből azt szűrte le, hogy 
őt azért dobálta és azért nem kér bocsánatot, mert ő roma. A következő osztályfőnöki órán 
próbáltam elmagyarázni, hogy helytelenül viselkedő tanulónk nem a származása miatt visel-
kedett így, hanem mert neveletlen, hiszen a többiekkel is ugyanezt tette. De hiába. A sértett 
fél nővére és lány unokatestvére, akik szintén az osztályba jártak, hosszú perceken keresztül 
fenyegették a diákot. Az óra végére megérkezett a kislány anyukája is, de szerencsére sike-
rült kulturáltan elsimítani az ügyet.

életünket hierarchikuS viSzonyok Szövik át. Mindenki irányítja a diákok életét is: szülő, 
iskola, politika stb. Túl nagy teher nehezedik rájuk, ha felnőnek, így hozzá kell őket szokatni 
már gyerekkorban ahhoz, hogy irányítási joguk legyen életük fölött. Ha a gyereknek is módja 
van beleszólni a szabályok alakításába, akkor azt a gyerek jobban elfogadja, mint amit rá-
kényszerítenek (pl.: házirend). Továbbá, ha egy gyereknek nincs bizalmi háttere, akkor önér-
tékelő mércéje lezuhan, hiányzik önbecsülése, ami szintén agresszív viselkedést vált ki. Nem 
beszélve arról, hogy iskoláskorban természetes, hogy megjelenik a rangsorképző agresszió, 
amely azonos életkorú gyerekek között zajlik. (Két gyerek szembefordul egymással. – Miért, 
mit gondolsz, ki vagy te? Azt hiszed félek tőled?) Antiszociális agresszió, amikor a gyerek 
nem ismeri más módját a konfliktusok megoldásának, csak azt, hogy ütni kell. Nem tud 
a véletlen és a szándékos között különbséget tenni. Szándékos provokációnak minősíti, ha 
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nekiment valaki az udvaron. A kötekedő, agresszor típusú gyerek sem idegen számunkra, 
aki áldozatot keres magának valamilyen külső jegy alapján: kövérség, vörös haj, szemüveg, 
meggörnyedt testtartás stb. Általában ezek a gyerekek a fizikai agressziót figyelemfelkeltés 
céljából alkalmazzák. 

Ezeknek a problémáknak a megoldásához szükség van a szülők és más civilszervezetek 
bevonására is. Egyedül képtelenség ezekkel a problémákkal megküzdeni. A partnerség já-
tékszabályaira viszont nekünk pedagógusoknak kell őket megtanítani, és fontos, hogy lássa 
a gyerek, hogy mi betartjuk ezeket.

a diákok órai viSelkedéSe függhet iskolai és iskolán kívüli tényezőktől. Ami kívülről jön, 
az a szülői neveltetés, az hogy mennyire kéri számon a gyermektől, ha esetleg rendbontásért 
valamilyen büntetést kap és az alulmotiváltság, az hogy a diákok egy részének semmilyen el-
képzelése nincs a jövőjével kapcsolatban. Mi az, amivel szeretnének majd foglalkozni? Ez azt 
eredményezi, hogy érdektelen neki a tanóra, mással foglalja el magát, jobb esetben csend-
ben magában, rosszabb esetben zavarja környezetét és az órát. Vannak különböző fizikai 
tényezők, mint például az, hogy a diákok sokszor fáradtak, késő éjszakáig neteznek, tévéz-
nek, korán kell kelni. Mi az, ami az iskolán múlik? A tanárnak minden praktikáját, eszközét, 
energiáját be kell vetni, hogy ezeket a diákokat be tudja vonni a munkába. Ideális esetben 
minden egyes diákjáról tudni kellene, hogy mi az a módszer, amivel munkára fogható. Van 
olyan diák, akinél jó módszer a büntetés, például órai munkára egyes vagy szaktanári intő, és 
van, akinél a nyilvános elmarasztalás használ vagy egy alapos elbeszélgetés négyszemközt. 
Sok múlik a pedagóguson, hiszen a diákok mindig próbálgatják, hol vannak a határok az adott 
tanárnál. Kihasználnak minden lehetőséget, hogy kibújjanak a munka alól, jobb elfoglaltságot 
találjanak. Nagyon kemény kézzel kell fogni az ilyen osztályokat, diákokat, s ez valóban sok 
energiát igényel. 

tapaSztalatom az, hogy évről évre nehezebb fegyelmet tartani az órákon. Az érdeklődés 
és a felszerelés hiánya, a sikertelenség, az agresszió, az otthonról hozott normák, a jövő-
kép-nélküliség kölcsönhatásai hatványozottan jelennek meg napjaink iskolájában. A tanulók 
között nem egészséges verseny van, hanem rivalizálás: ki mond nagyobb butaságot. A nagy 
számok törvénye alapján nagy létszámú osztályban többen akarnak „jót” mondani.

Napjainkban a tanárok számára nincs megfelelő eszköz a fegyelmezésre. A tanári, osz-
tályfőnöki, igazgatói figyelmeztetés, a fegyelmező céllal kiosztott egyes már nem éri el a kí-
vánt hatást. Igazi ereje a pénznek van, ezért jónak tartanám az ösztöndíjrendszer bevezeté-
sét. A munkához, teljesítményhez, magaviselethez kötött díjazással talán lehetne eredményt 
elérni.
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a magatartáSzavarral iS küSzködő diákokat nehéz lekötni, bevonni az órai munkába. 
Egy idő után beszélgetni kezd, vagy valamivel zörög, a telefonjával van elfoglalva, forgolódik, 
piszkálja a körülötte lévőket. Sok türelemmel, halk beszéddel, ráfigyeléssel lassan kiküszö-
bölhető ez a probléma. Érdeklődni kell tőle vagy a társaitól, mi az, amit szívesen megcsinál, 
és ennek tudatában kell feladattal megbízni. Sok idő kell hozzá, de legtöbb esetben meghozza 
a várt eredményt. Mert így ő is fontosnak érzi magát, és figyelmesebb, türelmesebb lesz 
velünk is és társaival is.

Sokszor mindennél többet jelent az értő figyelem. A tanulóval meg kell értetni, hogy nem 
őrá haragszunk, hanem azért, amit tett vagy nem tett, és ő mindig fontos lesz nekünk, még 
akkor is, ha helytelenül viselkedik.

A másik probléma a tanulók körében a mindenáron megfelelni akarás mindenkinek. Egy 
idő után stressz alakul ki, nem tud feloldódni, szorong. A számonkéréseken csak arra ügyel, 
hogy minden feladatot megoldjon. Nehéz rávenni arra, hogy nem baj, ha kevesebb feladatot 
old meg, de az jó legyen, így magabiztosabb lesz, és a hiányosságot is könnyen tudja pótolni. 
Azért még ő éppolyan jó és értékes tanuló, mint a többi.

Ezért az ilyen tanulónak ugyanannyi feladatot adok, mint a többinek, de valamivel köny-
nyebbet, és így csak lépésekben kell megközelíteni a többiekéhez hasonló nehézségi fokot. 
Így alakul ki az ilyen tanulónak a biztos tudása, és néha a kevesebb több, mert inkább legyen 
az elvégzett feladat kevés, de jó minőségű, mint sok, de hiányos.

Diákjaink problémás magatartásának oka tapasztalatom szerint az, hogy egyáltalán is-
kolába kell járni. Mert „minek az, fölösleges tanulni” – mondják ők. Ezenkívül nehezen tűrik 
a kötöttséget, ez különösen a kollégiumban élők esetében ütközik ki. 

a bandához való tartozáS fogalma sajnos egyre több osztályban jelenik meg. Talán ez 
fakadhat a családi háttér befolyásolásától is. Véleményünk és eddigi tapasztalataink szerint, 
ha egy diák mögött nincsen biztos családi háttér, ahol mindent meg tudna beszélni a szülővel 
vagy testvérrel, az ilyen gyerekek sokkal nagyobb eséllyel keresnek ún. „deformált” biztonsá-
got egy bandában. Az ilyen bandák általában az azonos társadalmi szinten levő gyerekekből 
fejlődnek ki.

Van olyan osztály, ahol a következő tanulók kerültek egy „bandába”: egy kislány, akinek 
az apukája alkoholista, és rendszeresen veri az anyukát, a másik kislány állami gondozott, 
nevelőszülőknél van, a harmadikat a nagybátyja neveli, és a mostohaanyja alkoholista. A ban-
daszellem náluk annyit jelent, hogy nem barátkoznak az osztályban senkivel, nem vesznek 
részt az osztályon belüli közösségi életben sem, teljesen elegendőnek tartják egymás barát-
ságát és társaságát. Náluk valószínűleg az váltja ki a bandaszellemet, hogy családi hátterük 
az átlaghoz képest sokkal hátrányosabb, úgy érezhetik, hogy a többi társuk nem érett ahhoz, 
hogy akár csak elképzelni tudja az ő helyzetüket. 

Egy másik osztályban is a lányok kezdtek el „bandázni”. Ebben az osztályban a fiúk viszont 
egy szélsőséges harcias érzelmeket tápláló értékrendet képviseltek, amit a lányok is valami-
lyen szinten átvettek. Ebben az osztályközösségben a lányok azonos társadalmi színvonalon 
élnek, egy-egy tanév során teljesen kitaszították egy osztálytársnőjüket. Két ilyen lány volt 
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az osztályban, akik egy-egy tanévben teljes kitaszítottságot kaptak. Viszont – valószínűleg 
a néhány fiú harcias modorát átvéve – a lányok akár fizikailag is képesek voltak bántalmazni 
azt az osztálytársukat, aki a „kitaszított” szerepet kapta abban a tanévben. Tették mind-
ezt úgy, hogy osztályfőnökük számtalan alkalommal próbált elbeszélgetni velük, néhányszor 
az igazgatói irodában folytatódott a számonkérés, hogy miért kell olyan csúnyán viselkedni 
a másik társukkal szemben. Érdekes módon az a lány, akihez az első évfolyam során senki 
nem szólt, és a legtöbben kicikizték, az utolsó évben a „banda” vezéregyénisége lett. Talán 
ennek is tudattalanul ugyan, de a családi hovatartozás lehet a mozgatórugója. 

Ez a kislány ugyanis az utolsó évre, amikor a lányok vezéregyéniségévé vált, az osztály va-
lamennyi lány tagját maga köré vonzotta, és ellenérzést szított valamennyiben az egyetlen, be 
nem fogadott lány iránt. Érdekes módon a kislány anyukája is egy rossz természetű, rendkívül 
gonosz egyéniség volt, aki nem próbálta csillapítani a 18 éves lányokban az ellenszenvet, ha-
nem ha lehet, tovább mélyítette azt azzal, hogy saját lányát is fizikai bántalmazásra biztatta. 

az iSkola falain belül, de tanórán kívül keletkezett konfliktushelyzetek kezelése vagy 
megelőzése sok időt és energiát kíván tanártól, diáktól, iskolavezetőtől egyaránt. Különb-
séget tehetünk aszerint, hogy diák-diák, tanár-diák, tanár-szülő vagy az iskola vezetése és 
a beosztott pedagógusok, illetve etnikai csoportok között keletkezik a konfliktus. Napjaink-
ban egyre több a magatartási és önértékelési problémákkal küzdő gyerek, felnőtt. Nehezen 
tudják elfogadni és követni az előírt és általánosan elfogadott viselkedési szabályokat (pl. há-
zirend). A gyerekek egy része folyton konfliktusba keveredik a felnőttekkel és saját társaival 
is. Nem találja a helyes utat a problémák megoldására, ez ingerültté, feszültté teszi őket, ami 
legtöbbször agresszióban nyilvánul meg. A károkozást (lopást) sok tanuló úgy fogja fel, hogy 
nem rossz, mert otthon is ezt látja. Ha szülei elvehetik más tulajdonát, akkor ő is (példakép 
a szülő). 

Az agresszió mint magatartásforma a kiváltó okoktól függetlenül jelenik meg. Az agresz-
szív gyermek jellemzője, hogy testi erejét fitogtatja akkor is, ha arra nincsen alapja. Verbáli-
san is agresszív, drasztikus, sokszor trágár, közönséges szavakat használ. Játékára jellemző, 
hogy nemcsak a játék tartalma, hanem stílusa is agresszív. Nemcsak eljátssza, hogy lelő 
valakit, hanem közben fájdalmat is okoz. Ezek a gyerekek általában nem egyedül játszanak, 
hanem egy csoportosulás (udvartartás) veszi őket körül, amelyet nagyon jól tudnak manipu-
lálni, a többi gyermeket alárendelt szerepbe hozni. Ezek a gyerekek nemcsak a társaikkal, ha-
nem a felnőttekkel is durvák és erőszakosak, gyakran nem a megfelelő eszközökkel akarják 
magukra felhívni a figyelmet és vezető szerepet betölteni.

a tanórai fegyelmezetlenSég kizárólag pedagógiai eszközökkel kezelhető. Az egész isko-
lában, mindig és mindenütt azonos szabályoknak kell érvényesülniük. Minden pedagógusnak 
és iskolában dolgozónak ezeket a szabályokat kell magára nézve betartania és másokkal betar-
tatnia. Ezek közül az egyik legfontosabb a pontosság. Ha a tanár késhet, a diák miért nem?
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Az unatkozó diákok esetében a differenciálás, az egyénre szabott feladatok adása lehet 
a megoldás. Ez a pedagógusra nagyobb terhet ró, mert nem lehet az ezeréves tanmenetből és 
a nyugdíjas kolléga óravázlatából tanítani. Minden órára készülnie kell a pedagógusnak is.

Nálunk sikeres az interaktív tábla. A kollégák táblai vázlataikat átírták interaktívra. A gye-
rekek könnyebben bevonhatóak a tanulási folyamatba. Ha az ujjával ő húzgálja az ábra da-
rabjait a megfelelő helyre, az élményt ad. Minden olyan megoldás, amellyel a tanulási folya-
matba interaktív módon bevonjuk őket, segít a rend fenntartásában. A táblához opcionálisan 
beszerezhető szavazógép fokozza a tanulók versenyszellemét. Ez segít lekötésükben, erősíti 
a fegyelmet. Jó eszköz az interaktív tábla, de csak jó pedagógussal együtt.

A tanórai, iskolai fegyelmezetlenség megelőzéséhez segítség egy világos szabályrend-
szert tartalmazó részletes házirend is. Az olyan megfogalmazások, mint a „kulturált viselke-
dés”, a diákok részéről nem értelmezhetőek. Egyértelműen kell megfogalmazni a tiltásokat. 
Például: „A mobiltelefont a tanítási órák alatt ki kell kapcsolni!” És ez a szabály mindenkire 
érvényes kell, hogy legyen.

kommentár

Az iskolai konfliktusról szóló szócikk központi problémáját az utóbbi években 
az iskolákban megerősödő tanulói agresszivitás képezi, amely számos konflik-
tusnak a forrása. Nem véletlen ez, mert az elmúlt időszakban felerősödni látszik 
a gyermek- és fiatalkorúak körében az agresszió, melynek egyik leggyakoribb 
megnyilvánulási formája az iskolákban is előforduló, tanulók közötti vagy a pe-
dagógusok elleni erőszak. Nem ismeretlen jelenség ez külföldön sem, hiszen 
számos nyugati országban, de különösen az USA-ban, Németországban és 
Franciaországban is küszködnek ezzel a problémával. A nemzetközi tapasztalat 
azt mutatja, hogy a probléma időbeni felismerésével és megfelelő kezelésével 
eredményesen lehet fellépni a gyermek- és fiatalkori agresszió ellen. Ismertek 
olyan kipróbált módszerek, amelyek alkalmazásával időben visszaszoríthatjuk az 
iskolai erőszak minden formáját, és ezzel megelőzhetjük széles körű társadalmi 
problémává válását. Tudatosítnunk kell azt is, hogy az iskolai erőszak nem csak 
a köznyelvben élő fizikai erőszak része. Az agresszió fokozódásához ugyanígy 
hozzájárul a pszichikai erőszak és a kirekesztés is.

Jól látszik az, hogy az iskolák és a pedagógusok egy része a konfliktusok 
megoldásához nemcsak keresi, de meg is találja a megfelelő eszközöket. Ugyan-
akkor az is látszik, hogy számos helyütt és esetben az iskolák és pedagógusaik 
eszköztelennek érzik magukat az egyes szituációkban. Melyek lehetnek azok 
a hatékony megoldások, amelyeknek a segítségével visszaszoríthatóvá válik az 
iskolai konfliktusok száma?

Azt gondoljuk, hogy elsősorban támogatni kell az intézmény menedzsmentjét 
olyan stratégia kidolgozásában, amelyik magában foglalja azt a pedagógus-to-
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vábbképzési koncepciót, amely a pedagógusok minimum 10%-át alkalmassá te-
szi a tanulói, tanári, szülői stb. eredetű agresszív magatartás/cselekedet kezelés-
re és az ebből adódó konfliktusok megoldására. Emellett olyan HR-fejlesztést/
bővítést kell az intézményekben a vezetésnek végrehajtania, amely akár belső 
erőforrásokra, akár külsőre építve biztosítani tudja azoknak a professzionális 
szakembereknek az állandó iskolai jelenlétét, akik mind a pedagógusok támo-
gatásában, mind pedig a problémák kezelésében hatékonyan és eredményesen 
képesek közreműködni.

Az is jó megoldás lehet, ha az iskola vezetése felkészül arra, hogy az ed-
diginél következetesebben reagáljon a verbális és fizikai erőszakra függetlenül 
attól, hogy az kitől indult ki. Ennek érdekében rendszeresen szakmai vitákat, 
esetmegbeszéléseket, nevelői értekezleteket, work shopokat kellene tartani a té-
máról az intézményekben annak érdekében, hogy az ott dolgozó pedagógusok 
idejekorán felismerhessék az erőszakos cselekedetek jeleit, például a kábítósze-
rek és fegyverek jelenlétét az intézményben, és azonnal reagálhassanak rájuk. 
Ma még utópikusnak tetszik, de a jövőt illetően érdemes lenne azon gondolkodni, 
hogy az iskola építészeti megoldásaival, térelrendezésével csökkenteni lehes-
sen azoknak a helyszíneknek a számát, amelyek „rejtőzködésükkel” lehetőséget 
adhatnak erőszakos cselekedetekre. Jó megoldásnak tűnhet az ún. nyugalmi 
zónák kialakítása is, főleg a fiatalabb tanulók számára. Ezzel összefüggésben ér-
telmes szünetbeli és szabadidős tevékenységekhez kell teret kialakítani, amelyek 
ma még többnyire újszerűnek hatnak az iskolákban (pl. festhető falak, ablakok).

Valószínűleg nem kerülhető el az, hogy az iskolavezetés erősítse azokat a kül-
ső kapcsolatokat, amelyek számottevő mértékben hozzájárulhatnak az iskolába 
vezető út erősebb felügyeletéhez, biztonságához (civilszervezet, hatóság). Ezzel 
összefüggésben kellene az online szolgáltatást megszervezni, mert ez csatlakoz-
hat a települések egyéb elektronikus szolgáltatásaihoz. Információk, név nélküli 
és névvel illetett segítségkérés, tanácsadás, a jó gyakorlatok bemutatása, folya-
matos krízisszolgáltatás stb. lenne a felület legfontosabb feladata. De segítséget 
nyújthat ebben az iskolabuszok alkalmazása, amelyek a kritikus városrészeken, 
övezeteken biztonsággal tudják a tanulókat iskolába szállítani.

Úgy tűnik, hogy nem kerülhető meg a rendelkezésre álló források hatéko-
nyabb felhasználása sem, különösen a szóban forgó célok érdekében. Így nö-
velni célszerű a kritikus iskolákban, tagozatokon, helyszíneken a szünetben fel-
ügyeletet ellátó tanárok számát, esetleg oly módon, hogy ebben esetleg idősebb 
diákok is támogatják őket.

Az is fontos lenne, hogy a menedzsment a tanárok közti megbeszélések szer-
vezése, moderálása mellett olyan görcs- és stresszoldáshoz szükséges hely-
zeteket (különféle eredetű juttatások körének bővítése, pl. welnessprogramok, 
tanulmányutak, csoportterápiák) generáljon, amelyek alkalmasak lehetnek a pe-
dagógusok szakmai és emberi kapcsolatainak az elmélyítéséhez.

Végül persze nem kerülhető meg az a kérdés sem, amely az eredményes 
munka szempontjából nélkülözhetetlenné tenné a pedagógusok munkájának 
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személyre szabott értékelését és a tevékenységük differenciált módon történő, 
motiváló hatású anyagi elismerését.

A pedagógusokat annak érdekében, hogy a továbbiakban megfelelő eszkö-
zök jussanak az iskolai agresszivitás megelőzésében, kezelésében és a konflik-
tusok megoldásában, továbbképzésben kell részesíteni. Ezek a továbbképzések 
csak részint lehetnek hagyományosak abban az értelemben, hogy a pedagógu-
sok tanfolyamokon, tréningeken új professziót, módszertani kultúrát sajátítanak 
el, sokkal inkább arra kell törekedni, hogy ezek az iskolákban történjenek az 
egész tantestület bevonásával. (Idővel ezeknek a továbbképzéseknek a részve-
vőit bővíteni kell a tanulók egyes csoportjaival és a szülők, valamint külső szak-
emberek bevonásával.) Itt kiemelkedő jelentősége lehet az alkalmazásra beveze-
tett módszerek (mediáció, resztoratív technikák, szemléletmód) mellett a kortárs 
segítő formáknak is.

Általában törekedni kellene arra, hogy a pedagógusok a hagyományos tan-
órákon is a jelenleginél gazdagabb módszertani repertoárral dolgozzanak, mert 
a hagyományos, egysíkú, többnyire frontális óravezetés nem alkalmas a sokszor 
rendkívül heterogén, a tanulás iránt kevéssé motivált tanulók érdeklődésének 
a felkeltésére, figyelmének a lekötésére. 

A pedagógusokat fel kell készíteni arra is, hogy újszerű tanóra- és csoport-
szervezési ötleteikkel (rugalmas osztálykeretek, 45 percestől eltérő időtartamú 
tanórák, eltérő időpontú iskolakezdés stb.) támogathassák a menedzsment lo-
gisztikai és pénzügyi-tervezési tevékenységét. 

Az iskolai klíma javításában kulcsszerepe van és lehet a pedagógusoknak. 
Ebben szerepet játszhat az, hogy erősíthetik tanulóikban a „mi” érzést (kórus, 
zenekar, sport, iskolai póló, iskolaújság, rádió stb.). A programokhoz szükséges 
többletforrások előállítása kulcselem, amelyben az iskola fenntartójának megha-
tározó szerepe kell, hogy legyen. 

A diákok bevonása az iskolai (döntési) folyamatokba és ezzel összefüggésben 
a felelősség diákokra való átruházása (szankcionálási döntésben való részvétel, 
növények, állatok, akvárium őrzése, ápolása) hatékony eszköz lehet az iskolai 
agresszió visszaszorításában. Ebben fontos a kemény maggal és frontemberei-
vel való egyéni és csoportos foglalkozás (pl. szerepjátékok [tettesek áldozati sze-
repben]). A tanítási időn kívül is biztosítani kell olyan szabadidős tevékenységet, 
amely a tanulók érdeklődésre tart számot (sport, tánccsoport, kórus, zeneiskola, 
a diákok tevékenységeinek támogatása stb.).

Mindezek mellett el kell érni, hogy az iskolákban csökkenjen a tanulók iskolai 
kudarcainak száma, és ezzel összefüggésben csökkenjen azoknak a száma is, 
akik idő előtt abbahagyják tanulmányaikat, vagyis a végzettség megszerzés előtt 
kimaradnak az iskolából. Ennek érdekében kell módszertani segítséget nyújtani 
a pedagógusoknak (közösségfejlesztés, tanulástámogató tréningek szervezése 
és vezetése stb.). Ezzel párhuzamosan segítséget kell nyújtani a tanulási nehéz-
ségekkel küzdő tanulóknak, ezért az ezt támogató programokat be kell illeszteni 
az iskola tanrendjébe (tanulás tanulása, szövegértés stb.).
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Lehetőséget kell adni azoknak a fórumoknak a megszervezésre és lebonyolí-
tására, amelyek alkalmasak lehetnek az iskolai feszültségek csökkentésére („pa-
naszóra”, vitafórumok, diák-tanár vita és show-műsorok, tájékoztatók, valóság-
show stb.). Ezeknek a kapcsán el kell érni, hogy a szervezésben, lebonyolításban, 
moderálásban a pedagógusok és a tanulók közösen vállaljanak szerepet.

Az iskola és a pedagógusok szándékait, célkitűzéseit az iskola helyi tanter-
vében és pedagógiai programjában kell megjeleníteni. 

Ahhoz, hogy ez hatékony eszközzé váljon, segítséget kell nyújtani a pedagó-
gusoknak annak érdekében, hogy újszerű formákban működtethessék az iskola 
és saját kapcsolataikat a szülőkkel. Ennek kapcsán a pedagógusok rendelkezze-
nek megfelelő módszerekkel a szülőkkel történő egyéni beszélgetésektől kezd-
ve a családokkal történő kapcsolattartás speciális formáin át (szülők bevonása, 
rendszeres felvilágosítása, családlátogatás és támogatás stb.) egészen addig, 
hogy legyenek képesek támogatni a szülői önszerveződéseket is a hatékonyabb 
együttműködés érdekében. Működjenek közre a szülői felelősség koncepciójá-
nak a kidolgozásában, és működtetésben s ennek érdekében vonják be a szü-
lőket az iskola agresszió-megelőző rövid, közép- és hosszú távú stratégiájának 
a megalkotásába.

Az elmondottak nehezen valósíthatók meg abban az esetben, ha az iskola-
fenntartók nem támogatják azokat a szakmai kezdeményezéseket, amelyek arra 
irányulnak, hogy az iskolák az oktatás tartalmában, a tantárgyak szintjén hajt-
sanak végre olyan változtatásokat, amelyek egyrészt azt céloznák, hogy a tan-
anyag tartalmi szempontból a jelenleginél erőteljesebben illeszkedjen a tanulók 
érdeklődéséhez, és a jelenleginél fokozottabban jelenjenek meg benne azok 
a törekvések, amelyek közvetve és közvetlenül is hozzájárulhatnak az agresszi-
vitás csökkenéséhez (pl. történelemben a háborúk történetének a bemutatása 
mellett kapjanak nagyobb hangsúlyt a békéhez vezető nemzetközi egyezmé-
nyek, a konfliktusok bemutatása során az erőszakos, többnyire háborúkhoz ve-
zető megoldások mellett a tanulók más alternatív megoldásokkal is [pl. kompro-
misszum] megismerkedhessenek).

Mindenképpen megoldást kell találni a szakiskolák szakemberekkel történő 
állandó ellátására. A krízishelyzetek kérdését kiemelten célszerű kezelni. A sú-
lyosabb ügyekben több és speciálisabb tudással rendelkező szakemberre lenne 
szükség, akik olyan értelemben mobilizálhatók, hogy rövid időn belül képesek az 
adott területen, ahol az esemény történik, helyzetfelmérést végezni és segítséget 
nyújtani. A krízishelyzetekből származó tapasztalatokat folyamatosan fel kelle-
ne dolgozni, és ezt is akár a honlapokon elérhetővé tenni. Minden értelemben 
fontosnak tartjuk az átláthatóságot, az információhoz való hozzájutás megköny-
nyítését, és ezzel a problémafeltárás elősegítését is. Ez azért fontos, hogy az 
ügyekben érintett intézmények ne hallgathassák el a falaik között történt erősza-
kos cselekedeteket.
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lemorzsolódás

A szakiskolák – és az egész oktatási rendszerünk – egyik talán 
legsúlyosabb gondja, hogy a tanköteles tanulók jelentős számban 
maradnak ki befejezett szakmai végzettség nélkül az intézmé-
nyekből. A szakiskolák egyik feladata ennek csökkentése a maguk 
elsősorban pedagógiai eszközeivel. A lemorzsolódás nemcsak 
egyéni probléma, hanem súlyos társadalmi következményekkel 
is járó jelenség.

laurát a gyermekjóléti szolgálat családgondozója és az osztályfőnök szoros együttműkö-
dése mentette meg a lemorzsolódástól.

Laura egy kis faluban él, Budapesttől néhány kilométerre. Naponta busszal jár be a fővá-
rosba. Az osztály többi tanulójához viszonyítva testileg fejletlenebb, vékony kislány. Fiatalabb 
is, még a 9. évfolyam végére sem fogja betölteni a 15. életévét. Emiatt persze az érdeklődési 
köre más, mint a többi lányé. Kicsit gyerekes, ami nem volna éppen baj, de emellett pletykás 
is. Emiatt már a tanév első hónapjaiban összetűzésbe keveredett az osztálytársaival. Egyik 
szünetben arra lettem figyelmes, hogy az iskola udvarán Laura és Kati verik egymást. Termé-
szetesen szétválasztottuk őket. Az ügy azonban a megbeszélés ellenére az igazgató fülébe 
jutott, aki a lányokat kissé elmarasztalta. Laura ezért megsértődött, és úgy döntött, hogy 
nem jön egy darabig iskolába. 

Értesítettem a hiányzásról a szülőt, aki telefonbeszélgetésünkkor elmondta, hogy ő reg-
gel korán dolgozni megy, és így nem tudott a hiányzásokról. Az osztályban a lányok arról 
fecsegtek, hogy Laura a hiányzások miatt ki is kapott, így aztán haragszik a szüleire, és az ő 
bosszantásuk miatt is kerüli az iskolát. 

A hiányzások számának szaporodásáról írásban értesítettem a település gyermekjóléti 
szolgálatát, és telefonon is felvettem velük a kapcsolatot Laura családgondozójával, Mariká-
val. Vele hosszan beszélgettünk a tanuló problémáiról, konfliktusairól. Megígértem neki, hogy 
mindennap be fogok menni az osztályba annak ellenére is, hogy nincs órám a gyerekeimmel. 
Amennyiben nincs ott a kislány az órán, telefonon értesítem őt. Talán így a szoros együtt-
működésünk megmentheti a gyermeket a lemorzsolódástól. Hiányzás esetén Marika minden 
esetben meglátogatta otthonában Laurát, és iskolába jövetelre sarkallta a duzzogó kislányt. 
A látogatások alkalmával többször segített tanulási problémáiban is.

A szakiskolás fiatalok között Lauráéhoz hasonló esetek szép számmal akadnak.
Állami gondozásban lévő szakmunkástanuló év végi eredménye miatt nem mehetett szak-

munkásvizsgára. Ugyanebben az időben jelent meg a fiú édesanyja. A gyereket ajándékokkal 
halmozta el, pedig 18 éves koráig nem foglalkozott vele a szülő. Az iskolai előmenetele pedig 
teljesen háttérbe szorult. Hiába próbáltam, mint osztályfőnök meggyőzni, hogy ha idáig elju-
tott, akkor szedje össze magát, készüljön a javítóvizsgára, és annak letétele után jelentkezzen 
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szakmunkásvizsgára. A pótvizsgán meg sem jelent, így annak az esélye sem volt meg, hogy 
legalább az évet lezárja, és majd egyszer később szakmunkás-bizonyítványt szerezzen.

Az osztálytársaival eljött hozzám szerenádozni, s arról mesélt, hogy majd abból a pénzből, 
amit 18 évesen kap, neki is ilyen szép lakása lesz, és majd az édesanyja segít neki ebben. 
Próbáltam győzködni, hogy meg kellene szerezni a szakmáról a bizonyítványt, mert különben 
nem fogja tudni, sem magát, sem a háztartást fenntartani.

Pár év múlva találkoztam a fiúval. Éppen guberált a lakótelepen a kukából. Koszos szakadt 
melegítőben volt egy kopott kerékpárral. Az édesanya gondolom segített a pénz elköltésében, 
de abban nem, hogy a gyermeke álmai valóra váljanak. És abban sem, hogy megszerezze 
a szakmai végzettséget.

jó képeSSégű teStvérpárt nem tudtunk benn tartani a szakképzésben, mert nem érde-
kelte őket a tanulás. Dolgozni akartak, és nem is kerülték sohasem a kemény fizikai munkát. 
Sokszor segítettek a családjuk anyagi helyzetén is. Sok érvet soroltunk a tanulás mellett. 
Mindenre meg tudtak felelni. Egyetlenegy lehetőséget tartottak elfogadhatónak számukra: 
ha indul annak a szakmának a képzése, amelyet már ismertek, korábban volt alkalmuk a ki-
próbálására, és tudták, hogy azzal képesek családot eltartani. Sajnos, a kevés jelentkező 
létszáma miatt nem indult a szakma, így a fiatalok kimaradtak. A testvérpár azóta is dolgozik. 
Mivel nincs végzettségük, szakmai képesítésük, alkalmi munkákból élnek. Feltételezhetően 
nem bejelentett munkahelyen…

ági kilencedikeS diákom volt, egy olyan osztályba került, ahol a funkcionális analfabé-
tákon kívül értelmi fogyatékos gyerekekkel is foglalkoznom kellett. Ági kifejezetten ötletes, 
az osztályátlagához mérten emelkedett nyelvezetű, jó helyesírású és memóriájú kamaszlány 
volt az első évben. Fogalmazásai alapján a szakközépiskolai tanulmányok elvégzésére is al-
kalmasnak láttam, az osztályfőnökével konzultáltunk, kiderült, hogy a család a szakmunkás-
bizonyítvány mielőbbi megszerzését támogatja, mást nem. 

A 10. évfolyam során egyre kevésbé tudtam hangot találni nemcsak Ágival, hanem az 
egész osztállyal. Az osztály hangadója Tímea lett. Egy olyan lány, akivel mind kollégáim több-
ségének, mind nekem problémáink adódtak. Tímea irányítása alá került Ági is, aki megtagad-
ta az órai munkát, nem tanulta meg a kiadott verseket, sőt még azt is elfelejtette, amit az 
előző évben tudott. 

Utolsó konfliktusunk nehezen felejthető. Az egyik óra végén, ahol a Szondi két apródját 
olvastuk, egy egyszerűnek tűnő kérésemet olyan formában utasította vissza, amivel kétség-
telenül megugrott a népszerűségi indexe barátnői szemében, ám nálam az ellenkező irányba 
mozdult el a mutató. Mondhatni: még a biztosítékot is kiverte a közösség előtt szándékoltan 
bántó, gyalázó mondata. Ekkor úgy döntöttem, hogy egy nehéz feladatot adok Ági számára, 
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aminek teljesítéséhez össze kell szednie minden erejét, valamikori tehetségét, memóriáját. 
A Szondi két apródjának felmondásához kötöttem az év végi jegy megszerzését. 

Ígérgetett, ígérgetett Ágnes, majd év végén be sem jött az utolsó órákra, tehát a változ-
tatás lehetőségét sem hagyta meg számomra. 

Álltam a szavam. Megbuktattam magyarból, osztályfőnöke pedig testnevelésből, mert 
egész évben nem sikerült rávennie, hogy öltözzön át. Nem jött el a pótvizsgákra sem. 

Másfél hete találkoztam vele. Szórólapokat osztogatott a postahivatal előtt, napi 2100 Ft-
ért. Elmesélte, hogy neki kell az apját gondoznia, tanulni nem tud, mert nincs rá lehetősége. 
Pedig jobb lenne, mint a fóliasátras munka vagy a szórólapozás.

norbit kezdettől fogva nem vonzotta az iSkola. Bár szeretett volna hentes lenni, nem 
érezte jól magát. A szakmaválasztás után az osztály összetétele elég heterogén lett. A fiúk 
három különböző osztályból jöttek, majd rövidesen kezdődött a két szakma képviselői között 
a mindennapos rivalizálás. A hat lány sok mindenben hasonlított egymásra. Még a termetük 
is egyforma volt. Állandóan egymással foglalkoztak. És természetesen ott voltak még az 
évismétlők... 

Norbi egyik társaságba sem illett bele. Eleinte még meg-megszólították a többiek, pró-
bálták bevonni a beszélgetésbe. Norbi ebben nem volt partner, és ő sem kereste a többiek 
társaságát. Hogy minél kevesebb időt kelljen az iskolában töltenie, először csak az első órák-
ról maradozott el. Később már a tanítás végét sem várta meg. Mintha a kitalált történeteivel 
önmagát is meg akarta volna győzni: 

„Igenis, nekem fontos, halaszthatatlan dolgom volt, ezért NEM TUDTAM iskolába menni.”
Aztán szép sorjában jöttek az orvosi igazolások az egyre hosszabb és hosszabb beteg-

ségekről. 
Novemberben végre Norbival együtt megkeresett a szülő. Természetesen tudott róla, 

hogy Norbi nem gyógyszerekre költötte a zsebpénzét. Ő kérte meg az orvost, hogyha már 
nem akar iskolába járni a gyerek, legalább ne igazolatlanul hiányozzon, ne jelentse fel az 
iskola. Megbeszéltük, hogy a következő hét alatt tájékozódnak, milyen lehetőség van más 
iskolákban. 

Norbi érezte, hogy már nagyon kínos lenne visszajönni (bepótolni az anyagot, megvála-
szolni a társak kérdéseit, magyarázkodni a tanárok, diákok előtt, megélni, hogy gyakorlatból 
már mindenki ügyesebben dolgozik).

Eltelt két hét, amikor telefonáltam a szülőknek, akik nem találtak befogadó iskolát. 
Félévkor nem kapott osztályzatot. Ismét felhívtam a szülő figyelmét részben a tankötele-

zettségre, részben az iskolaváltásra. 
„Jó, jó majd elbeszélgetek vele, de nem akar iskolába járni. Én nem mehetek be helyette!” 

– válaszolták.
Egymást követték a felszólítások, de mindhiába. 
Két hónappal később telefonáltam. Norbi vette fel a kagylót.
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– Mit csinálsz? – kérdeztem tőle.
– Nézem a videót.
– Édesanyád?
– Dolgozik.

iSkolánkban SajnoS igen nagyarányú a lemorzsolódás. A lányok körében előfordul, hogy 
mivel korán kezdik a szexuális életet, és aktívan élik is, időnként teherbe esnek, és igen 
fiatalon anyává válnak. Ha férjhez mennek is, a családjuk nem tolerálja az iskolába járást, ők 
maguk sem szorgalmazzák ezt. Mivel még tankötelesek, a magántanulóságot választják, de 
az osztályozóvizsgán nem jelennek meg, így évfolyamot ismételni kötelesek. A férjhezmene-
tellel nagykorúvá válnak, így már semmi és senki nem kényszeríti őket az iskolába járásra, 
végleg megszabadulnak ettől a „nyűgtől”. 

Igazából nem is értik, és persze a családjuk sem, miért van nekik szükségük ennyi ta-
nulásra, hiszen már „mindent” tudnak, ami az élethez kell. Sem az osztályfőnök, sem az 
ifjúságvédelmi felelős közbenjárása nem segít az ilyen helyzetekben. Szakma, végzettség 
nélkül kerülnek ki az életbe.

a kilencedikeS SzakiSkoláS oSztályok átlagban 28-30 fővel indulnak. Mire a 10. évfolyam 
befejeződik, ez a létszám lecsökken 20-22 főre. Ezt nagyrészt a bukások okozzák. Előfordul 
olyan is, hogy annak ellenére, hogy beiratkozott egy tanuló, egész évben nem találkozunk vele. 
Pedig megy a levél a jegyzőnek és a szülőknek is. Esetleg akkor van változás, ha a gyámügy 
lép valamit, vagy a jegyző büntetni akar. A kimaradók között elég gyakran terhes lányok is 
akadnak. Ők a többi lány szemében inkább követendő példákat jelentenek.

Jellemzően iskolánkban ezt a következő módszerekkel próbáljuk csökkenteni:
folyamatos kapcsolattartás és személyes kontaktuskeresés a szülőkkel,•	
a szülők rendszeres értesítése a tanulók tanulmányi eredményeiről, •	
szükség esetén esetmegbeszélés az iskola vezetőségével,•	
gyermekjóléti szolgálat bevonása,•	
az iskola törvényes kötelezettségének való haladéktalan elégtétel (jegyző értesítése •	
stb.), 
rendszeres felzárkóztató foglalkozások biztosítása a különböző tantárgyakból ingye-•	
nesen.

feladataink közé tartozik, hogy részt vegyünk a tanuló fejlődését veszélyeztető okok 
feltárásában és megszüntetésében is. A lemorzsolódás csökkentése érdekében az osztály-
főnöknek szorosan együtt kell működnie többek között a szaktanárokkal, a gyermek- és if-
júsági felelőssel, az iskolaorvossal, a gyermekjóléti szolgálattal, a nevelési tanácsadóval is. 
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A gyermekjóléti szolgálat családsegítőivel való szoros együttműködés esélyt ad arra, hogy 
a problémás tanulók az iskolarendszerben maradjanak. Lelkiismeretes együttműködésre van 
szükség. Ha időben jelezzük a megfelelő helyen a problémát, hatásos segítséget kaphatunk 
pedagógiai munkánkhoz. Együtt kell működnünk a gyermekvédelemmel foglalkozó hatósá-
gokkal, szervezetekkel, személyekkel annak érdekében, hogy elősegítsük a fiatal családban 
történő nevelkedését és a kiegyensúlyozott, megfelelő iskolai teljesítményét is.

1996-ban az oktatáSi törvény módoSult, ezért minden gyermek számára kötelezővé vált 
a 10. évfolyamig tartó tanulás. Ezért a szakiskolákba bekerültek azok a hátrányos helyzetű 
gyermekek is, akiknek súlyos tanulási, magatartási és beilleszkedési problémáik voltak, és 
akiket sem a továbbtanulásra, sem a szakmatanulásra nem motiválta sem az általános isko-
la, sem a család. Sajnos emiatt tovább növekedett a problémásnak számító tanulók száma, 
kiváltképp a szakiskolákban.

A lemorzsolódás főként az első és második évfolyamon fordul elő, mielőtt a szakma ta-
nulása egyáltalán elkezdődne. Vagyis pontosan azok a tanulók lépnek ki a tankötelezettségi 
korhatárt elérve, szakmai végzettség nélkül ezekből az iskolákból, akik azért kényszerültek 
továbbtanulásra, hogy javuljanak a munkapiaci esélyeik. A középiskolai és szakmai bizonyít-
vány nélkül lemorzsolódó fiatalokra a munkaerőpiac alig tart igényt. A lemorzsolódók későbbi 
munkaerő-piaci helyzetét vizsgáló kutatások eredményei azt mutatják, hogy az iskolából ki-
maradók egynegyedének sikerül megkapaszkodnia egy másik iskolában, egyharmaduk talál 
valamilyen munkát (főként alkalmit, illegálisan foglalkoztatva, zsebből fizetve), és közel 40 
százalékuk lesz munkanélküli. A kimaradás a legtöbb esetben többféle okkal is magyarázható, 
a leggyakoribb mégis a tanulók rossz iskolai közérzete, vagyis az, hogy ezek a többségükben 
hátrányos helyzetű, nehezen kezelhető tanulók egyszerűen nem találták a helyüket az őket 
befogadni kénytelen szakiskolákban.

A kimaradó tanulók mivel 18 éves korukat elérve túlléptek a tankötelezettségi korhatáron, 
lényegében csak saját magukra és többnyire a reménytelen leszakadás állapotában tengődő 
családjaik támogatására számíthattak további sorsuk alakításában.

kommentár

A szakiskolák – és az egész oktatási rendszerünk – egyik talán legsúlyo-
sabb gondja, hogy a tanköteles tanulók jelentős számban maradnak ki befejezett 
szakmai végzettség nélkül az intézményekből. A szakiskolák egyik feladata en-
nek csökkentése a maguk – elsősorban pedagógiai – eszközeivel. A lemorzsoló-
dás nemcsak egyéni probléma, hanem súlyos társadalmi következményekkel jár. 
A szakiskola 9. és 10. évfolyama sok tanuló számára csalódást okoz a túlnyomó-
részt közismereti és elméleti tartalmú tárgyak oktatásával, a szakmai tárgyakból 
ekkor még csak ízelítőt kapnak, ami így motiváló hatásukat veszti, és a szakmai 
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gyakorlat, a munka világával való közvetlen kapcsolat hiánya is a szakképzés 
gravitációs hatását gyengíti. 

„A kimaradás a legtöbb esetben többféle okkal is magyarázható, a leggya-
koribb mégis a tanulók rossz iskolai közérzete, vagyis az, hogy ezek a többsé-
gükben hátrányos helyzetű, nehezen kezelhető tanulók egyszerűen nem találták 
a helyüket az őket befogadni kénytelen, de oktatásuk és nevelésük problémáit 
megoldani képtelen szakiskolákban. … A szakiskolákban – annak ellenére, hogy 
a középfokú iskolák közül itt a legalacsonyabbak a tanulmányi követelmények 

– az elmúlt 10 évben fokozatosan növekedett az évfolyamismétlésre bukott tanu-
lók aránya, 2004-ben már majdnem háromszorosa volt a gimnáziumokénak, és 
közel kétszerese a szakközépiskolákénak” – írta Liskó Ilona. A bukás egyszer-
re következmény és ok. Következménye a tanulói érdektelenségnek, motiválat-
lanságnak és kompetenciahiányoknak, a korábbi és szakiskolai kudarcoknak, 
valamint a szülői közömbösségnek. Oka a lemorzsolódásnak, amely elvezethet 
a későbbi munkaerő-piaci sikertelenségekhez, a szakképzetlenséghez, a feke-
tegazdaságban való munkához és rosszabb esetben az önpusztító devianciák-
hoz, a kriminalizálódáshoz. „Az iskolákból bizonyítvány nélkül kimaradók teljesen 
esélytelenek a munkapiaci boldogulásra.” 

A tanulásba vetett hit teljes eloszlásához, majd a kimaradáshoz vezethet az is, 
ha a szakiskolát eredményesen elvégzők, szakmunkás-bizonyítványt szerzők is 
nehezen vagy egyáltalán nem tudnak elhelyezkedni szakmájukban, és ez a kö-
vetkező évfolyamok számára demoralizáló hatású. A korai iskolaelhagyás egyik 
motívumává válik, hiszen a négy iskolában eltöltött év számukra elvesztegetett 
éveknek minősülnek, miközben már pénzt tudnának keresni különböző úton-
módon. 

„A szakiskolákban az átlagosnál sokkal magasabb (közel 30 százalékos) a ta-
nulók lemorzsolódása, és a belépő hátrányos helyzetű tanulók közel felének nem 
sikerül szakmai képesítést szereznie.” 
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mediáció

A mediáció „fiatalnak” tekinthető konfliktuskezelő eljárás, amely 
arra épül, hogy a szemben álló feleket egy harmadik szereplő 
igyekszik abban támogatni, hogy lehetőség szerint a konfliktus 
egyrészt ne a „zéro összegű játszmák” szabályai szerint oldódjon 
meg, másrészt pedig a végeredmény, a konfliktus feloldása az 
érintettek aktív közreműködésével és egyetértésével valósuljon 
meg.

mindennapi életünk palettáján nap mint nap előfordulnak kisebb-nagyobb összezör-
dülések, konfliktusok. A szakiskolás fiatalok iskolai élete sem zökkenőmentes, talán a ka-
maszkor érzelmi hullámzásai, de a családi hátterük miatti terheltebb lelkiállapotuk is elősegíti 
az egymás közötti ellentétek előtörését. A fiatalok tapasztalatuk és vérmérsékletük szerint 
próbálják több-kevesebb sikerrel megoldani azokat. Konfliktusmegoldó stratégiájuk igen sok-
féle, sok esetben az agresszivitásig, a verekedésig fajulhat. Így volt ez Laci és Szilveszter 
esetében is.

Laci csendes, halk szavú fiatalember, aki a légynek sem tudna ártani, legalábbis ezt a be-
nyomást keltette. Osztálytársa, Szilveszter kicsit aktívabb, sportos életet él, egy sportegye-
sület ökölvívó szakosztályának tagja, naponta jár edzésre. Egyik órán Szilveszter a mögötte 
ülő Lacitól elvette a tankönyvét és belerajzolt valamit. Társának ez nem tetszett és szóvá 
tette. Szó szót követett, és a vitát a tanárnő sem tudta megszakítani. Szilveszter ledobta Laci 
könyvét a földre, és emellett még erejét fitogtatva meglökte őt. A tanárnő figyelmeztetésére 
kénytelenek voltak nézeteltérésüket felfüggeszteni, és tovább dolgoztak az órán. De aztán 
kicsöngettek. A szünetben a folyosón a két fiú testi erejét bevetve próbálta eldönteni, hogy ki-
nek van igaza. Természetesen Szilveszternek, edzettsége révén nem jelentett gondot Laci kék 
foltokkal való ellátása. A két fiút az ügyeletes tanár választotta szét. A „konfliktusmegoldási 
stratégia” a következő szünetben is folytatódott, ezért Laci és Szilveszter ügye az igazgatónő 
fülébe is eljutott.

Legyen-e fegyelmi tárgyalás? Ezt fontolgattuk az osztályfőnökkel és a kollégákkal. Az 
esetmegbeszélés alatt az igazgatónő elmesélte, hogy előző este a rádióban egy számunk-
ra eddig még nem alkalmazott módszerről beszélgettek a hallott riportban, amely talán al-
kalmas lenne a két kamasz összebékítésére. Nézzek utána (mint gyermekvédelmi felelős) 
a mediációnak. Keressek valakit, aki ebben a technikában jártas, és a két fiút kibékíti egy-
mással. Ha sikeres lesz a megoldás, akkor mi is tapasztalatokat szerzünk ezen a téren. Így 
aztán utánanéztem a dolgoknak, megtaláltam és felkértem Évát, a mediátort, békítse ki 
a gyerekeket. 

Éva egy kívülálló, pártatlan, semleges személy, nem az iskola dolgozója. Először meg kel-
lett ismernie az ügyet. Felkereste az érintett feleket és meghallgatta őket. Miután megismerte 
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a történteket, kérte, hogy jelöljünk ki egy időpontot és egy helyet, ahol össze tudunk ülni, és 
meg tudjuk beszélni a dolgokat. Az időpont és a helyszín meghatározása után kérte a fiúkat, 
hogy a megbeszélésre mindkettőjük hívja el a barátját, szülőt, esetleg az edzőt. Meghívta 
még az ügyben érintetteket is. A meghívottak körében volt az osztályfőnök, az igazgatónő, 
a konfliktus kiéleződésénél jelen lévők és az aznapi ügyeletes tanár is. Az én feladatom közé 
tartozott az is, hogy üdítő és egy kis ropi is kerüljön az asztalra, hogy minél barátságosabb 
körülmények között történjen meg a megbeszélés.

A kijelölt napon mindenki megjelent. A konferencia három órát vett igénybe. Éva meg-
kérte a fiúkat, mondják el az ügyet. Természetesen mindenki a saját szempontjainak a fi-
gyelembevételével ismertette a történteket. Laci és Szilveszter beszámolója után felkérte 
a résztvevőket, hogy ők is számoljanak be arról, hogy őket hogyan érintette az esemény, mit 
éreztek a történtek alatt. A fiatalok csak ekkor ébredtek rá arra, hogy az órai konfliktusuk, 
a helytelen viselkedésük mennyi embert zavart. A további időszakra, a békés egymás mellett 
élésre később megállapodás született. A megállapodásban foglaltak betartását nekem kellett 
ellenőriznem. 

Laci és Szilveszter nem lettek ugyan barátok, de többször beszélgettek a szünetben a fo-
lyosón, megértették egymást. Rájöttek arra, hogy egy konfliktus adott esetben nemcsak őket, 
hanem másokat is érinthet, másoknak is okozhat kellemetlenséget. A konfliktusmegoldási 
stratégiájukat érdemes bővíteni, hiszen nemcsak a verekedés, hanem a társaink felé fordulá-
sunk és mások nézőpontjainak a megértése is eredményt hozhat.

iSkolánk tanulói között gyakran előfordul olyan konfliktus, amelynek megoldására spe-
ciális módszert kell alkalmazni. Előfordult olyan eset, amikor két tanítványom csúnyán össze-
vitatkozott, válogatott durvaságokkal sértegették egymást Kérdésemre mindkettő elmondta 
a maga igazát, de nem tudtam a helyes megoldást. Ezért egy olyan csoporttársukat kértem 
a közvetítő szerepre, aki semleges volt a szituációban, de mivel mindketten szeretik és hall-
gatnak rá, ezért a probléma megoldása jobb eredménnyel zárult, mintha akár én vagy egy 
másik felnőtt avatkozott volna bele.

A problémák sikeres megoldásához nem biztos, hogy minden esetben a felnőtt közben-
járására van szükség, hanem hatásosabb a kortársak segítsége. Hiszen ha nem szükséges 
a pedagógus vagy egy szakember jelenléte, a tanulók saját maguk is képesek a  konflik-
tusok kezelésére. Így presztízsüket is növelik, értékrendjük, egymáshoz való hozzáállásuk 
megváltozik.

az egyik SzakiSkolai tanulóm négy teljes éven át bukdácsolva kullogott évfolyamról év-
folyamra, rettenetes volt az órai magatartása, verekedett, italozott, számtalanszor kapták 
dohányzáson. Az utolsó évben megismerkedett („összejött”) egy gimnazista lánnyal, aki 
megszelídítette, rávette a tanulásra, sőt korrepetálta, aminek következtében a legjobbak kö-
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zött végzett az utolsó évben. A magatartási problémák is megszűntek. A tanár- és anyaszo-
morítóból mindenki büszkesége lett. Húsz pedagógus és a szülők összesen nem tudtak vele 
annyit sem elérni, mint az a gimnazista lány.

A kortársaknak a szerepe a viselkedéssablonok kialakításában kiemelten fontos. Saj-
nos nagyon kevés példa van arra, hogy egymást segítenék akár tanulmányaikban, akár 
életvitelükben a tinédzserek, pedig a kortárs példa sokkal hitelesebb, mint bármi más. Ezt 
tapasztalhatjuk naponta ám – szomorú tény – leginkább a fonákját (cigaretta, alkohol és 
drogfogyasztás, durva beszéd, agresszió). A segítséget is teljesen másképpen veszik a diá-
kok, ha társuktól érkezik, akinek státusza az övékkel megegyező, mint ha tanártól, szülőtől, 
egyáltalán felnőttől származik, mivel ez utóbbiakkal szembeni kvázi alárendelt szerep erős 
gátját képezheti a hatékony kommunikációnak. A tanítás-tanulás folyamatában nem szabad 
lebecsülnünk az átadó-átvevő közötti reláció szerepét.

iSkolánk a drogprevencióban foglalkoztatott kortárs segítő diákokat. A segítők felkészí-
tésen vettek részt a területi ÁNTSZ szervezésében. Osztályfőnöki óra keretében, illetve isko-
lanapon lehetőséget adunk számukra, hogy szerzett tudásukat megoszthassák társaikkal. 

Jellemzően a kortárs segítők ügyesen belecsempészik társaikkal való mindennapi beszél-
getéseikbe a tárgyhoz kapcsolódó szerzett információikat.

kommentár

Láttuk a példákból, hogy a kortárs segítő mediációs szereplők alkalmazása 
különösen akkor hatékony, ha a megoldásban a konfliktusba keveredett diákok 
között is egyetértés alakul ki. Az iskola alapvetően érdekelt abban, hogy engedje 
érvényre jutni a konfliktuskezelésnek ezt a módozatát. A kortárs segítők intéz-
ményi jelenléte messze túlmutat az adott probléma megoldásán. A nyereség 
a konkrét ügy megoldásán túl azokban a nehezebben mérhető elemekben mu-
tatkozik meg (pl. attitűd- és értékrendváltozások), amelyek esetében a tényleges 
hatások évek, évtized múlva éreztetik a hatásukat.

kApcsolódó szócikk
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mÉrÉs-ÉrtÉkelÉs szerepe A tAnulói 
motiváció erősítÉse ÉrdekÉben

A tanulási motiváció a tanulási tevékenységre késztető belső 
feszültséget jelenti, amely ösztönzi, kiváltja a tanulást. A méré-
seken alapuló pozitív és negatív visszacsatolások megerősíthetik 
vagy gyengíthetik a tanuláshoz való viszonyt, befolyásolva ezzel 
a tanulói sikerességet.

néhány évvel ezelőtt volt egy roma tanítványom, aki az általános iskolában a legtöbb 
tantárgyból éppen csak átcsúszott, némelyekből többször meg is bukott. A tanárok belenyu-
godtak, hogy ő ennyit tud, és valóban nem kelthetett reményeket, mivel maga is elfogadta 
a róla kialakult képet, miszerint ő buta, de legalábbis lusta.

A szakiskolába bekerülve az első évet úgy kezdte, ahogyan a nyolcadikat elhagyta: nem 
érdekelte semmi, bejárt ugyan az órákra, de sem készülni, sem odafigyelni nem volt hajlan-
dó. Egyik alkalommal, amikor csoportban dolgoztak, a többiekkel együtt kapott egy ötöst 
az órai munkájáért. Nagyon meglepődött, talán valamikor régen testnevelésből szerezhette 
a legutóbbit. Ezután elkezdett odafigyelni az óráimon. Hamarosan feleltettem egy viszony-
lag egyszerű anyagból, megkapta a második jelesét és egy szóbeli dicséretet. Ezután kérte, 
hogy a legelső padba ülhessen, majd minden órán figyelt, dolgozott. Az én tárgyamból az 
osztályban az egyik legjobb lett, még tanulmányi versenyeken is indult. Hamarosan a többi 
tantárgyból is javított, az órai aktivitása és magatartása óriási mértékben javult. Elhitte és 
megtapasztalta, hogy képes tanulni, tudni, vannak értékei, és nem kell feltétlenül utálni az 
iskolát, a tanárokat. Azok, akiket korábban strébernek tartott, most értelmes célokkal ren-
delkező tanulók lettek a szemében.

mindenki iSmeri SzilveSztert: pirosra festett kakastaréjszerű frizura, szakadt ruha, acél-
betétes bakancs, cimpánként 15 fülbevaló plusz minimum három pirszing az arcon. Szóval 
nem egy kaméleontípus. További ismertetőjegye, hogy nem sokat kommunikál a környezeté-
vel, mert mindenkit „hülyének” néz, vagy csak annyit mond: „Hagyjatok békén!” 

Az én Szilveszterem egyébként már túl volt egy bukáson és az élet nagy titkaiba való be-
avatásokon is. Azt a stratégiát választottam vele kapcsolatban, hogy érdeklődéssel fordultam 
gondos munkával elkészített hajviselete és önkínzó hajlamról árulkodó ékszerei felé. Közben 
nagyon vigyáztam, hogy ne legyek gúnyos, cinikus, és hozzátettem, a szólásszabadsághoz ez 
is hozzátartozik. Egyébként nem volt vele baj, attól eltekintve, hogy a tananyag láthatóan nem 
kötötte le a figyelmét. Metakommunikációs úton néha pozitív jelzéseket küldtem felé, érezze, 
hogy egyénként is létezik számomra. 
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Egy alkalommal gondolkodó kérdést tettem fel az osztálynak, a válasz kifejtését pedig 
írásban kértem a következő órára. Az ilyen típusú házi feladatokat soha nem teszem köte-
lezővé, így csak néhányan szokták megcsinálni osztályonként. Ezúttal Szilveszter is köztük 
volt. Két és fél oldalon keresztül fejtette ki, hogy szerinte mi a baj a világgal, én meg csak 
ámultam, hogy ez a gyerek miért bukott meg magyarból. Másfél oldalas szöveges értékelést 
írtam a füzetébe, mert úgy éreztem, matematikailag képtelen vagyok értékelni a szokatlan 
teljesítményt. A folyosón még néhány alkalommal kicseréltük nézeteinket, és azóta is rajta 
tartom a szemem. Jelenleg stabil közepesre áll.

iSkolánk egyik SzakiSkolai oSztályába járt egy lány, aki jó tanuló volt, aktívan vett 
részt a közösségi munkában is. Mindig segítette az osztályfőnökét is. A tanév elején, még 
szeptemberben kitalálta, hogy minden hónap végén készít egy táblázatot az osztály tanulmá-
nyi eredményéről. Mindenki átlagát kiszámolja, és pirossal jelöli a három legjobb, feketével 
a három legrosszabb átlagot. Természetesen ezt az osztálytársaival is megbeszélte, meg-
engedték neki, hogy kirakja a faliújságra az eredményeket. Már december táján azt lehetett 
látni, hogy az eredmények lassan javulnak. Többen vállaltak pluszmunkát is, jobb eredményre 
számítva. Egyfajta verseny indult a jobb „helyekért” a faliújságon. Természetesen ez nem 
minden osztálytársat motivált a jobb tanulmányi eredmény elérésére, de a többség számára 
igen hasznos volt. 

végzőS oSztályomban, az utolSó félévben a vizsga előtt el kellett valahogy érnem, hogy 
a diákok komolyan rászánják magukat a tanulásra. Előre meg is mondtam nekik, hogy ne-
héz félév előtt állunk, mert szeretném, ha mindenki minden tételből lefelelne, ami a szóbeli 
vizsgára kell.

Amikor az első feladott tételekből feleltünk, egy csomó kudarcélmény lett (elégtelen ér-
demjegyű feleletek), hirtelen úgy élték meg a diákok, mint valami megtanulhatatlan anyagot. 
Az elején annyi elégtelen született, hogy „elszakadt a cérna” a szülőknél, az osztályfőnöknél, 
még az igazgatónál is. A feleletek viszont tényleg csak ritkán érték el a minimumszintet. Már 
nekem is megfordult a fejemben, hogy lejjebb vigyem a szintet, de az tartotta bennem a lelket, 
hogy tudtam, annál nagyobb lesz majd a sikerélményük, amikor majd 4-es 5-ös érdemjegye-
ket kapnak. Az osztály tele volt közepes és jó tanulmányi eredményű gyerekkel, de addig még 
soha nem kellett ilyen szinten előadniuk a tudásukat.

Meg kellett tanulniuk tanulni és azt előadni. A tanulás megtanításához bár végzettségem 
nem volt, mégis a diákéveim tapasztalatait fiatal tanárként el tudtam nekik mondani. Biztat-
tam őket, hogy inkább értelmezzék a mondatot, és többször olvassák el, minthogy azonnali 
magolásba kezdjenek. Használják a szövegkiemelőt az általam összeállított nyomtatott jegy-
zetben, és lehetőleg csak azt emeljék ki, ami nagyon fontos, és mégsem megy többszöri tanu-
lásra sem. A jegyzetet megkapták MP3-as formátumú file-ként, hallgatható formában is.
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Egyszóval mindenben segítettem, ami csak a célhoz vezethetett. Egyre sűrűbben jöt-
tek a jó és a még jobb feleletek, imádtam hátradőlni a tanári székben és büszkén hallgatni 
a felkészült diákok folyamatos feleletét, és ezt a büszkeséget látták rajtam (úgy csináltam, 
hogy látszódjon) azok a diákok is, akik akkor még nem teljesítettek. Hamarosan mindenki 
beállt a sorba, és elkezdtek tanulni, mert látták, hogy így mindannyiunknak jobb. A feleletek 
végét egy pár dicsérő mondattal zártam, persze elmondtam az apró hibákat is, „de ezek 
már javíthatóak, csak figyelj oda rájuk” szöveggel mindig nyugodtságot nyújtottam a diáknak 
a következő felkészülésre.

Mindenki megszerezte az első jó jegyeit a tételfelelésből, és kapott néhány dicsérő mon-
datot értékelésként. Esetenként olyan jó feleletek is voltak, amelyeket példaként állíthattam 
az osztály elé. Ez igazi motivációként hatott.

Azt vettem észre, hogy ezek a diákok, akik a folyamat elején csak kudarcélményekkel vol-
tak tele, hihetetlen módon élvezték azt, amikor érezték, hogy átmentek egy változáson, ami 
alatt megtanultak tanulni és tudásbeli teljesítményt nyújtani, és azt jól előadni. Nem éreztem 
már azt a félelmet és feszültséget, amit az első felelésekkor. A vizsgán úgyis alapból izgulni 
fognak, nem szerettem volna ezt a gyenge felkészítéssel tetézni.

Egyszerűen nem értették, hogy miért kap valaki egyest, kettest, hármast, négyest vagy 
ötöst, ezért egy alkalommal úgy döntöttem, hogy elmondom nekik, mit figyelek a szóbeli 
feleletek során. 

alapvetően nem Szerettek szóban felelni a diákjaim, és nagyon féltek a fizikatananyagtól. 
A félelem nem volt részükről alaptalan, hiszen a korábbi tanárnőjüknél azt szokták meg, hogy 
az előző órai anyagot kérdezték tőlük, a szó szerinti meghatározások jelentették a helyes vá-
laszokat, nem kísérleteztek, nem játszottak, így eltartott egy ideig, míg rátaláltunk egy közös 
nyelvre, egy emészthető, kísérleteken nyugvó párbeszédre. 

A felelés egy kísérlet bemutatásából áll, az elrendezés összeállításától a jelenség megis-
métlésén keresztül a tapasztaltak értelmezéséig. Folytonos mesélést kérek a bemutató során, 
majd a hallottak-látottak után az osztály tagjai kérdéseket tehetnek fel, segítve és kiegészítve 
a felelőt. Mindezek után jöhet az osztályzat megbeszélése. Az idő előrehaladtával kialakul az 
együttlátás.

Az értékelés önismereti részét két írásbeli felelet alkalmával ellenőriztem vissza. A dol-
gozatok kiosztása előtt megkértem a gyerekeket, hogy írják fel a füzetbe, szerintük milyen 
jegyeket kaptak az írásbeli feleleteikre. Javarészt eltalálták az eredményeket, néhányuknál 
megfigyelhetővé vált saját teljesítményük alulértékelése.

Tanulság: önmagunk teljesítményét meg kell tanulnunk értékelni, hiszen korrektebb viszo-
nyok alakulhatnak ki abban az esetben, ha tudjuk, milyen elvárásoknak kell megfelelnünk.

negyedévente kiSvizSgákat Szervezünk (szakközépiskolai osztályokban ezt „kis érettsé-
ginek” nevezzük) a szakiskolai osztályainkban, amellyel szimuláljuk a szakmai vizsga mene-
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tét. A sikertelenül vizsgázóknál azt tapasztaljuk, hogy nem adják fel, hanem ösztönzőleg hat 
rájuk a többiek sikere. Sokszor kérnek újabb időpontot a javításra. Fontosnak tartjuk, hogy 
a tanulók vizsgarutinra tegyenek szert, és magabiztosan, felkészülten kerüljenek a szakmai 
vizsgabizottság elé, később pedig a munkaerőpiacra. 

Gyakorlati tapasztalat, hogy a szakiskolai tanulók hétről hétre, ciklusról ciklusra rend-
szerint egyáltalán nem készülnek az órákra, ám az előre meghirdetett vizsgaidőpontokra 
viszonylag minden egyes tanuló felkészülten érkezik. El is mesélik nekünk rendszerint, hogy 

„csak a kis vizsgákra tanulunk, az igazat megvallva”.

SzakiSkoláS tanulóimnál azt veSzem éSzre, hogy az értékelési formák közül leginkább 
a szöveges értékelés és a dicséret a legmotiválóbb. Természetesen ez csak azokra a diákokra 
vonatkozik, akik bejárnak iskolába, és némi hajlandóságot mutatnak a tanulásra.

Szinte minden jó megmozdulásukért dicsérünk, és az elvégzett munkáért bőkezűen osz-
togatjuk a jó jegyeket. Ezért szívesen készítenek szorgalmi feladatot otthon, mert tudják, hogy 
jutalom jár érte. Testnevelésórán például órai munkájára ötöst kap, aki átöltözik.

Most, a tizedik év végén még nagyobb szerepe van az osztályzatoknak, ugyanis aki itt 
szeretne középiskolában tovább tanulni és érettségit szerezni, annak meghatározott átlagot 
kell elérnie.

Talán legnagyobb hatása a személyes dicséretnek van. Észrevettem, hogy ezeknek a gye-
rekeknek hihetetlenül jólesik, ha törődnek velük és őszintén érdeklődnek sorsuk felől. Vágy-
nak az elismerésre. Véleményem szerint a pedagógus személye sokkal motiválóbb lehet, mint 
a mérés-értékelés szerepe.

Ezenkívül kollégáimmal együtt mindent megpróbálunk, hogy felkeltsük érdeklődésüket az 
aktuális tantárgy iránt. Valamelyikünk csokoládét osztogat, érdekes külsős helyszínekre vagy 
éppen cukrászdába viszi őket.

Legutóbb, mivel lányaim semmilyen versenyszámban nem voltak hajlandóak a sportna-
pon elindulni, kénytelen voltam egy nem túl szokványos eszközhöz nyúlni. Megígértem, kap 
egy szabadnapot, aki bármiben elindul. Úgy látszik, hatásos volt a módszer, mert ketten még 
órán kívül is jöttek gyakorolni, hogy jobbak legyenek. Számomra nagy öröm volt, mikor erős 
dohányos tanulóm büszkén mesélte a 200 m-es síkfutás közben szerzett élményeit, illetve 
amikor másik lányom vidáman újságolta, hogy majdnem belehalt a lefutott távba (szerintem 
még életében nem futott ennyit), utolsó lett, de nagyon jó volt. 

Végre elértük azt, hogy kipróbáljanak valamit, amit ezelőtt még soha, és rájöjjenek annak 
pozitív hatásaira.

fontoS Szerepe van a tanulók tanulásra késztetésében, teljesítménymérésének összeha-
sonlításában. Az egymással való rivalizálás az alacsonyabb teljesítményre képes tanulóknál 
is tapasztalható. Pincérgyakorlatokon új értékelési módszerként bevezettem, hogy a tanulók 
egymás munkáját értékelik. Ugyanazt az értékelő feladatlapot alkalmazzuk, amelyet a szak-
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munkásvizsgán is fog a vizsgabizottság. Ezzel egy időben felvesszük a gyerekek munkáját 
videóra, újra lejátszva saját magukat is értékelik, majd összevetjük a két értékelést. Ezt 
érdekesnek találják, és jobban odafigyelnek a feladatmegoldásokra. A jól sikerült felvéte-
leket később is felhasználhatjuk, és hazavihetik a szüleiknek is megmutatni. Pár év múlva 
a videók a diákoknak szép emlékül, míg a további generációknak az iskolában példaként 
szolgálhatnak.

van olyan tanuló, aki írászavarral is küszködik, és ő maga is nehezen tudja elolvasni, 
amit leír. Ezért szóbeli feleletkiegészítésre kap lehetőséget, hogy tudásáról számot adjon. Az 
értékelés alkalmával viszont figyelembe veszem a feleletet is, így reálisan tudom értékelni 
és osztályozni. Jól bevált módszer, és a vizsgára való felkészülést is segíti, mert a leírtakat 
szóban ki tudja egészíteni, ezért sikeresen tud teljesíteni.

Mindenkinek egyformán meg kell adni a sikerélményhez jutás lehetőségét, erősítve ezzel 
önbizalmát, építve emberi értékeit, mely motivációs elemként jól alkalmazható.

Szakmai tantárgyak esetében jól bevált módszer a kombinált feladatlapok alkalmazása, 
amely két-három tantárgy feladatait tartalmazza. Például: munkavédelem és higiénia-esz-
közismeret, géptan vagy technológia-anyagismeret. A tanulók feladata nemcsak a helyes 
válaszadás, hanem az összefüggések felismerése is. Ez a módszer vizsgára felkészítő jel-
legű, hiszen a tanulónak ott a feltett kérdésekre tudni kell válaszolni, viszont így kiderülnek 
a hiányosságaik is, és ennek megfelelően történik a gyakorlás is. Tanulóink teljesítményét 
folyamatosan mérjük, mert a tanév során a felkészülés a központi programok alapján történik. 
Az országos átlaghoz képest tanulóink teljesítménye alacsony, de intézményen belül mérve 
sajátosságaiktól függően viszont jól teljesítenek. A tanulók fejlesztése a 9. évfolyamtól kez-
dődik, és addig tart, amíg eljutnak a szakvizsgáig. A rendszeres tudásméréssel kiderül, hogy 
tanulóink milyen kompetenciával rendelkeznek az adott tantárgyból, tudásuk milyen szinten 
van, és mennyi fejlesztésre van szükségük ahhoz, hogy sikeres vizsgát tudjanak tenni.

Nem minden esetben kell a hagyományos módszereket követni, sokszor célravezetőbb 
a tanulók sajátosságaihoz igazodva feltérképezni és megszilárdítani diákjaink tudását, moti-
válni őket a jobb teljesítmény elérésére.

kommentár

A szakiskolai tanulók tanulással kapcsolatos motivációinak az erősítése nél-
kül nem lehet csökkenteni a magas arányú tanulói kudarcokat, s nem lehet erő-
síteni az iskolával kapcsolatos elköteleződést sem. Az is problémát jelent, hogy 
a tanulók (és szüleik) egy része már nem „érzékeny” a hagyományos, érdem-
jegyekkel történő osztályozásra.
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Az alulmotivált (és alacsonyan iskolázott) családok esetében a szöveges ér-
tékelés is keveset mond, hiszen az itt használt nyelvi kódok megfejthetetlen ta-
lányként jelennek meg a számukra.

Ahhoz, hogy a tanulók számára az értékelés fejlesztő célú lehessen, a ha-
gyományos, jeggyel történő osztályozás mellett célszerű új megoldásokat alkal-
mazni. Ehhez nélkülözhetetlenek olyan stratégiák is, amelyek nemcsak a tanulók 
individuális teljesítményének a mérésére megfelelők, hanem például arra is, hogy 
a tanuló miképpen teljesít a csoportmunka során. A teljesítmény külső és belső 
értékelése, az önértékelés alkalmazása sokrétűbb, differenciáltabb képet nyújt 
a tanuló valóságos teljesítményéről, mint egy-egy feleletre vagy dolgozatra adott 
érdemjegyek.

A hagyományos tanórai megoldásoktól eltérő szituációkban mért tanulói tel-
jesítmény azoknak a tanulóknak is önbizalmat adhat, akik számos ok miatt az 
individuális teljesítményt értékelő írásos vagy élőszavas kommunikációban nem 
képesek eredményt felmutatni.

Nem arról van tehát szó, hogy a hagyományos formákat teljes egészében el 
kell vetni, hanem arról, hogy a tanulói sikeresség érdekében más megoldásokkal 
együtt célszerű azokat alkalmazni.
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nevelÉs A szAkiskolábAn

Kilátástalan viták zajlottak az elmúlt századok során arról, hogy 
mi a legfontosabb feladata az iskolának: neveljen vagy/és tanít-
son? Leegyszerűsítve ezt a komplex problémát, azt gondoljuk, 
hogy az iskolában zajló tanulási folyamatok minden pillanata 
egyúttal nevelő hatású is a tanulók számára. Az is bizonyos, hogy 
az iskola nevelő hatása a szakirodalomban már jóval korábban 
leírt „rejtett tanterv”-i mechanizmusok során is kifejti, kifejtheti 
hatását. A szakiskolák esetében a „nevelési funkció” jelentős 
szerepet kaphat, ami – sok egyéb cél mellett – a tanulók szocia-
lizációját, integrációját erősíti mind a társadalom, mind pedig az 
iskola világát illetően.

anikó a terméSzetiSmeret-óra utolSó tíz percéről kikéredzkedett a mosdóba egészség-
ügyi problémákra hivatkozva. A következő óra kezdetén még nem volt bent a teremben, ezért 
értesítették az osztályfőnököt, aki keresésére indult. A női mosdó leghátsó fülkéjében talált 
rá, és meglepődve tapasztalta, hogy a mosdó egész területén áll a víz. Kérdőre vonta Anikót, 
aki felháborodva közölte, hogy a használt egészségügyi betét sokadszori próbálkozásra sem 
megy le a WC-n. 

Már sok esetben előfordultak hasonló szituációk, de említett esetünkben sikerült konkré-
tan azonosítani a probléma személyi aspektusát.

Többször arra is volt példa, hogy még az ülőkét sem takarították le maguk után, továbbá 
a vécét sem húzták le sokszor. Ennek orvoslására, az alapvető higiéniai ismereteknek az 
átadása az osztályfőnöki óra keretén belül, valamint az iskolai védőnővel történt személyes 
beszélgetések során kerül sor. Az esetek egyik oka lehet a nem megfelelő családi háttér, 
mert tudjuk, hogy egyes családoknál még az udvari illemhely is hiányzik. A legtöbb lakásban 
a víz még nincs bevezetve, így a fürdést lavórban, teknőben oldják meg. Ebből kifolyólag nem 
ismert számukra az angol WC vagy a piszoár használatának technikája. 

elSőS oSztályfőnök lettem. Már az első néhány nap után láttam, lesz dolgom, mire azt 
a bizonyos osztályközösséget összekovácsolom. Álljon itt röviden egy tanév krónikája idő-
rendbe szedve. 

Szeptember

Az első osztályfőnöki órán ismertettem a tanulókkal a házirend legfontosabb pontjait. 
Névsor szerint mindenki aláírásával igazolta, hogy a szabályokat ismeri. Ment körbe az alá-
írásokat gyűjtő ív. Nemcsak nekem tűnt fel, hogy az egyik gyereknél feltűnően sokáig időzött. 
A feszült csendet végül egy vékonyka, huncut szemű fiú törte meg.
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– Nézd már! Hát ez nem is tud írni! – kiáltotta Marci. Később az első szülői értekezle-
ten kiderült, hogy István születésekor volt egy kis probléma, ettől az íráskészsége és a kéz 
finommotorikus mozgása sérült. A szakértői vélemény javasolta az írásbeli helyett a szóbeli 
számonkérést. 

október

Gyűltek a jegyek a naplóba. Marci az órákon nem volt hajlandó dolgozni, nem hordott 
füzeteket, könyveket magával. Iskola után, ha csak tehette, kedvenc hobbiját űzte: autókat, 
motorokat szerelt. Az osztálykirándulásra is egy kis Polski lökhárítójával érkezett. Istvánt 
minden érdekelte, mindenhez hozzászólt. Még akkor is válaszolt, ha nem őt kérdezték. Egy-
szer Marci feleletébe is beleszólt. 

– Ezt én is tudtam volna, de ez mindenbe belebeszél. 
– Persze. Neki mindent elnéznek.
Jöttek az első dolgozatok. Marci írt… – egyes, kettes. István szóban felelt… – négyes, 

ötös.
– Persze vele minden tanár kivételez… Persze neki be se kell járni minden órára.
– Én egész órán írjak, ő meg nem csinál semmit?
Marci úgy érezte: itt nincs igazság, valahogy elégtételt kell vennie a történtekért. 
november

A fegyelmi füzetben Marci neve mellett egyre gyűltek a bejegyzések. 
A „nincs füzete”, „nincs ellenőrzője”, „káromkodik, visszabeszél” bejegyzéseket olya-

nok követték, hogy „az órán társát krétával dobálta”, „a ruháját összefirkálta”, „tornazsákját 
a kukába dobta” … és még hosszan sorolhatnám.

– Persze mindent rám fognak, mindig én vagyok a ludas, minden tanár rám szállt – vé-
dekezett Marci. István egyre gyakoribb vendég lett nálam a szünetekben. Hol csak panasz-
kodott, hol sírdogált, hol magából kikelve szidta Marcit. Marci pedig hol a tanári előtt, hol az 
igazgatói előtt töltötte a szüneteket. Próbáltam a lelkére hatni („képzeld magad az ő helyébe”, 

„hogy éreznéd magad, ha veled ez történne?”). Próbáltam az eszére hatni („mihez kezdesz, 
ha megint új iskolába kerülsz?”) – előttünk már három másik középiskolában próbálkozott. 
Sajnos semmi nem használt.

január

Elérkezett az első félév vége. István lett a 9. évfolyam legjobb tanulója. Ezzel elnyerte az 
iskolai alapítvány féléves ösztöndíját. Marci három tantárgyból megbukott. Kiírtuk a fegyelmi 
tárgyalás időpontját.

február

A fegyelmi tárgyalás határozata értelmében Marci büntetése „áthelyezés másik iskolába, 
négy hónapra felfüggesztve”. A határozat világosan kimondta, ha Marci nem változtat eddigi 
magatartásán, akkor még a tanév során elbúcsúzhat az iskolától. Marci addigra már sok 
barátot, sőt barátnőt is szerzett. Szeretett hozzánk járni.

márciuS – májuS

A szüneteket előkészítéssel, ügyintézéssel, pihenéssel töltöttem. Ha valakinek eszébe 
jutott gúnyolni, sértegetni, bántani Istvánt, Marci rögtön védelmére kelt.

– Hagyjad már! A végén még rám fogják, és engem rúgnak ki!
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 Így lett Marciból gonosz kis ördög helyett István „őrangyala” (persze a huncutság tovább-
ra is ott csillogott a szemében).

júniuS

István – bár Marci és az osztálytársak sokszor megkeserítették a hétköznapjait – ismét 
az évfolyam legjobb tanulója lett. Marci kijavította a jegyeit. Végre szakmát tanulhatott. Úgy 
döntött, autószerelő lesz. 

a SzakiSkolában tanító pedagóguSok tapasztalata a következő: a sok esetben halmo-
zottan hátrányos helyzetű tanulókkal szemben a pedagógusnak sohasem szabad erőteljes 
hangnemet alkalmaznia, főképp kiabálnia. Nagyon érzékenyek a hangos szóra, a hangos 
beszédre, a kiabálásra. Türelmesen, csendesebben, szépen, halkabban, nyugtató jelleggel 
kell fellépni a tanulókkal szemben. (Ők is megnyugszanak!) Egy fiúval történő konfliktust 
követően a probléma megoldása során suttogva kezdtem el beszélni vele, és a fiú a következő 
mondatát már szintén suttogva kezdte el. Szépen, halkan, egyszerűen megoldottuk a problé-
mát. Nem szabad hamar felkapni a „vizet”. Inkább számoljunk el háromig magunkban, mie-
lőtt megszólalnánk ingerülten, idegesen! Fiatalabb kollégáknál szokott ez inkább gond lenni! 
Majd én megmutatom neked…!

a SzakiSkolai neveléSben nagyobb hangsúlyt kell fektetni az egyéni, személyes hangvé-
telű interakciókra, melyek során olyan dolgok is felszínre kerülnek, amelyekre az osztályte-
remben, illetve nagyobb közösségben nem kerülhetne sor.

a SzakiSkolában a tanulók többSége már nagykorú, de még nem felnőtt. Többnyire úgy 
gondolják, hogy ők már felnőttek, nekik mindent szabad. Gyakori konfliktus forrása a beszéd-
stílusuk, a magatartásuk. Van egy diák, ha megszólítom, vagy nem válaszol és elfut, vagy 
pedig durván szól vissza. Egy kiránduláson ő is az én csoportomba került. Természetesnek 
vettem, hogy velünk van, úgy viselkedtem, mint máskor, ugyanis a tanítványaimmal megbe-
széltem, hogy őt is vonják be a programba, legyenek együtt.

A nap végén szótlanul megfogta a kezem, majd leült a helyére. Hazafelé a buszon jóked-
vűen jött oda elmesélni élményeit. A csalódottságot elfeledteti egy jó szó is, és azt javaslom, 
és mindig mindenkinek elmondom, hogy mindent meg lehet mondani, de nem mindegy, hogy 
hogyan. Ez a legnehezebb, de célravezető módszer.

intézményünkben azt tapaSztaltuk, hogy a 9. osztályokba érkező diákok a legkülönfé-
lébb neveltségi, pontosabban fogalmazva nem neveltségi szinten vannak.
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Nem ismerik az alapvető viselkedési formákat, fogalmuk sincs, hogyan kellene viselked-
niük az iskolában, illetve, ha van, akkor az egyáltalán nem érdekli őket. 

Számukra nem fontos, hogy pontosan érkezzenek az órákra. Már ha éppen eljutnak az 
iskola épületéig, mert sok olyan gyermekünk van, akinek még ez sem sikerül, és sajnos sok 
közülük mindezt a szülő tudomásával teszi.

Fittyet hánynak az iskolai házirendre, pedig osztályaikban tanító kollégáimmal együtt 
napi szinten felhívjuk tartalmára a figyelmet. Megjegyzem: egy kötelező beiskolázású intéz-
ményben igen kevés eszköz van a kezünkben a szabályok betartatására.

A diákok nagy százaléka képtelen nyugton végigülni egy 45 perces órát, vagy azért mert 
ilyen fiatalon erős dohányos, és már alig várja, hogy rágyújthasson (ami persze 18 éves kor 
alatt törvényellenes), vagy nem képes 20 percnél hosszabb ideig figyelni, vagy csak simán 
nem akar.

Rendkívül trágárul beszélnek, nemcsak egymással, de tanáraikkal is.
Sajnos a szakiskolai osztályokban lényegesen több a lopás és az erőszak, mint a gimná-

ziumi és a szakközépiskolai osztályainkban.
Nagyon sok az agresszív gyerek. A tavalyi osztályomban például a következő eset történt: 

az előző napon pár gyermek rágyújtott az egyik szakórán a tanteremben, ezért meghívtam 
igazgatónkat az osztályfőnöki óránkra. Az esettel kapcsolatos mondandója valószínűleg nem 
nyerte meg a diákok tetszését, mert miután kiment, egyikük felháborodva kijelentette, hogy 
nem érdekli, kicsoda, felmegy hozzá az irodába, eltöri a székét, és a lábát a torkába szúrja.

Úgy gondolom, az eddig leírtak ízelítőt adnak szakiskolás tanulóink neveltségi szintjéről.
Kollégáimmal úgy tapasztaljuk, hogy az első év az iskolába való beszoktatással telik (több 

vagy kevesebb sikerrel). Megpróbáljuk elfogadtatni velük a „játékszabályokat”, a normális 
értékrendet kialakítani. Megmutatjuk, hogyan kell szüleikkel, társaikkal, tanáraikkal szemben 
viselkedni, tulajdonképpen azokat a dolgokat, amelyeket már rég tudniuk kéne. Nem lehet 
mindenkinél ugyanazt a nevelési módszert alkalmazni. Személyre szabottan, néha ügyesen 
taktikázva kell eljutnunk a célig. 

ha bekerülnek a tanulók a SzakképzéSbe, nehezen szokják meg a gyakorlatokon végzett 
munka rendjét, folyamatát. Eleinte a gyakorlat ideje alatt is a megszokott negyvenöt perces 
órák után lévő szünetre akartak menni. Nehezen értették meg, hogy egy munkafolyamatot 
nem lehet abbahagyni, mert kárba megy az anyag, és elvész a ráfordított idő. A munka folya-
matos, és bizonyos mennyiséget adott idő alatt kell elvégezni, illetve előállítani. Itt fejlődik ki 
állóképességük, alakul ki felelősségtudatuk, önállósságuk.

A diákjainknak meg kell tanulni, ha egy munkafolyamat elkezdődik, az tart egy ideig, és 
azt be is kell fejezni. Csak így keletkezhet jó minőségű produktum. Az adott szakmát elvégző 
fiatalok többsége átlép egy másik szakmára vagy egy munkahelyre, és magával viszi, amit az 
elsőn megtanult. Nem mindegy, mi van a tarsolyában.
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az iSkolának feladata a neveléS, de nem varrhatunk mindent a pedagógus nyakába, 
mert az iskola a szocializációnak csak az egyik színtere. Ugyanakkor nagyon fontos színtér. 
Különösen igaz ez a szakiskolákra, ahol a statisztikai adatok alapján a legtöbb hátrányos 
helyzetű gyerek tanul. Nyilvánvalóan ezzel összefüggésben a kulturális hátterük, igényük is 
jóval különbözik a jobb családi körülményekkel rendelkező diákokétól. A lehetőségekhez ké-
pest mindent meg kell tennünk a szakiskolai tanulók nevelése terén annak érdekében, hogy 
minél jobban csökkentsük a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődését. Sokszor talán 
fontosabb ez a feladat, mint a tananyag leadása.

cSak gyermekek nevelhetőek. A szakiskolában gyermekek és fiatal felnőttek tanulnak 
14 és 24 éves kor között. Így aztán el lehet azon gondolkozni, hogy melyik tanulót nevel-
jük, és melyiknek a viselkedését, személyiségét próbáljuk befolyásolni. A pedagógia és az 
andragógia tudományát egyszerre kell használnunk. A cél szempontjából végeredményben 
mindegy, mert tanulóink szociokulturális minőségét formáljuk, alakítjuk. Az iskola nem lehet 
kizárólag felelős a nevelésért, csak elősegítheti a családi nevelést.

A nevelés alapvető színtere az iskola, és a családi nevelést kiegészítő kollégium. Ennek az 
itt zajló folyamatnak tudatosnak, művelő célúnak és tartós hatásúnak kell lennie. A tanulók 
pozitív megerősítése (dicséret) sokkal fontosabb, mint a büntetés. Dicsérettel a tanár a tanu-
lónak sikerélményt, önbecsülést és végeredményben motivációt ad. Iskolánkban alapelv, hogy 
minden nagyobb versenyen, rendezvényen részt vevő tanuló munkáját elismerjük. A dicséret-
re, elismerésre a nagyobb nyilvánosság alkalmas. Tárgyi elismerés (elsősorban könyv és CD, 
mostanában pendrive) csak nagyon nagy eredményért jár.

A pedagógus alapvető mintaközvetítő. Személyisége, tudása és tettei, viselkedése meg-
határozó.

Meggyőződésem, hogy a pedagógus fő feladata a gyerek sikerhez juttatása. A siker új 
erőt, terveket és célokat nyit meg a tanulók előtt. Nevelési feladatainkat ellátni csak a csa-
láddal együttműködve tudjuk. Sok közös érték szükséges a család és az iskola között, hogy 
a folyamat sikeres legyen. Ezért fontos a szülők megismerése és az iskola nevelési program-
jának megismertetése. A sikerhez be kell vonni a szülőket az iskola életébe.

Az iskola és a kollégium a maga tervezettségével, fegyelmével és céltudatosságával szin-
tén nevel. Ennek a folyamatnak a részese a gyakorlati képzőhely. Munkakultúrát közvetít, 
rendszeres munkavégzésre szoktat. A gyakorlati helyeken rendszeresen ellenőrizzük tanuló-
inkat, és az ott dolgozókat igyekszünk bevonni a fiatalok nevelésébe.

Az iskola és a kollégium által szervezett mozi-, színház- és kiállításlátogatás nem rend-
szeres nevelési tevékenység. Veszélye, hogy a célja kizárólag szórakozás lehet, és nem a mű-
velődés.

Nagyon nagy erejű befolyása van a kortárs csoportnak. A jó és rossz barátok, valamint az 
osztálytársak példát jelentenek, mintát közvetítenek viselkedésben, értékrendben. A baráti 
kapcsolatok óvatosan befolyásolhatóak az iskolában. Végletes esetekben nem szabad félni 
a csoportok megbontásától, más tanulócsoportba, osztályba áthelyezéstől. A hangadó (falka-
vezér) izolálása nagyon eredményes lehet a többi tanuló nevelése szempontjából. 
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Az egyházak általában jó hatással vannak a velük kapcsolatban álló fiatalokra. Klasszikus 
értékeket közvetítenek. Iskolánkban minden történelmi egyháznak lehetőséget adtunk a hit-
oktatás megszervezésére. 

Beengedtünk az iskolába az olyan egyesületeket, amelyek célkitűzései és eszközrendsze-
re beilleszthető nevelési programunkba. A környezet- és természetvédelem, a drogprevenció 
területén nagyon jó együttműködő partnereket találtunk. Hasznos és tartalmas szabadidős 
elfoglaltságokat sikerült szerveznünk diákjainknak.

kommentár

A szakiskolai tanulók szociokulturális hátrányaiból fakadó problémák jelentős 
mértékben befolyásolják a tanulási folyamat hatékonyságát, eredményességét. 
Ahhoz, hogy a szakiskolában zajló nevelési folyamat hatékonysága növelhető 
legyen, hogy ti. az iskola képes legyen ellensúlyozni a kedvezőtlen bemeneti 
feltételek hatását, tudatosan felépített és kivitelezett nevelési koncepcióra van 
szükség. Az iskolai élet minden területe alkalmas arra, hogy társadalmi/peda-
gógiai értelemben értéket hozzon létre. Az értékképződés során nemcsak tárgyi 
eredmények (pl. a tanulói teljesítmények produktumai) képződnek, hanem az 

„emberi minőség” is átalakul. A nehézséget az jelenti, hogy az iskola által megfo-
galmazott nevelési alapelvek komplexitásának a folyamatos érvényesítése rend-
kívül nehéz terheket ró az intézményben tanító pedagógusokra. A napi munka 
során számos esetben kell azzal szembesülni, hogy a nevelés ellentmondásos 
folyamat, amely többször eredményezhet átmeneti (esetleg végérvényes) kudar-
cokat. Ezeknek a helyzeteknek, eseteknek a száma a szakiskolákban sokszor 
rendkívül magas is lehet. Ez negatív befolyással lehet a pedagógusok munka-
kedvére, szakmai teljesítményükre, a munkával kapcsolatos motivációkra.

A bemutatott példák azonban azt mutatják, hogy az egyes kérdéseket illető-
en az egységes nevelőtestületi álláspont, a tanuló jogainak, emberi méltóságá-
nak a tiszteletben tartása, a pedagógus által megfogalmazott igényesség, kö-
vetkezetesség olyan erények lehetnek, amelyek alkalmasak e negatív jelenségek 
visszaszorításra.
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osztályozás – A tAnulói 
teljesítmÉny számonkÉrÉse, 
ÉrtÉkelÉse

Az osztályozás során a diákok teljesítménye közvetlenül kerül 
értékelésre, az ötfokú skála az összemérhető eredmények doku-
mentálását teszi lehetővé, bár önmagában az osztályzat – szöve-
ges indoklás, magyarázat, értelmezés nélkül – sokszor nem képes 
árnyalni egy adott tanuló előrehaladását, fejlődését.

az oSztályzáS fontoS Szerepet játSzik a diákok motiválásában. A szubjektív jellege még 
a következetesebbnél is következetesebb tanároknál sem kérdőjelezhető meg. Ha egy tanuló, 
aki nagyon gyenge képességekkel rendelkezik, de minden erejét összeszedve megpróbál fel-
készülni az órára, hiányos feleletére adhatok-e jobb jegyet annál, mint amit adtam annak a jó 
képességekkel megáldott diáknak, aki bár ugyanannyi tartalmi választ adott, de hanyag és 
ráadásul pimasz módon rendszeresen zavarja az órát? 

Hasonló kérdésekkel nap, mint nap találkozik a pedagógus. Mit is osztályozunk? A tar-
talmat, a prezentációt, avagy a mögötte rejlő teljesítményt? Talán mindezeket együttvéve? 
Szükség van-e egyáltalán minden esetben osztályzásra? 

Azzal, hogy jegyeket adunk, akaratlanul is relációkat hozunk létre a tanulók között, ame-
lyek mesterséges kreációk, és nem feltétlenül kívánatosak.

A osztályzatokkal a világunkra jellemző versengést erősítjük a fiatalokban a kooperáció 
rovására. Nem lehet nélkülözni, de nem szabad túlértékelni sem. Bizonyos tantárgyak ese-
tében felül kellene vizsgálni, hogy szükség van-e jegyekre. A projekt alapú oktatás szintén 
megoldás, hiszen ott a projektek elkészítése, az aktivitás, az együttműködés, a készségek 
kibontakoztatása a fő cél, amit nagyon nehezen lehet a hagyományos keretek között számje-
gyekkel értékelni. Erősíteni kellene a szóbeli értékelés szerepét is.

SpeciáliS SzakiSkolában tanító pedagóguS lévén, az osztályozás, teljesítményértékelés 
módja is speciális. Ha a követelményrendszernek megfelelően osztályoznék, számos diákot, 
meg kellene buktatnom. Sokkal hatékonyabbnak gondolom azt, hogyha az értékelés a diák 
önmagához képest elért teljesítménye alapján történik. Az osztályozás, írásbeli értékelés 
természetesen rendkívül fontos, hiszen félév és év végén értékelni kell több hónapos mun-
kájukat, és ennek nyoma is kell, hogy legyen. De emellett elengedhetetlenül fontos beszélni 
a szöveges értékelésről. Gyakran egy dicsérő szó vagy bármilyen más pozitív értékelés hasz-
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nosabb a tanuló előmenetele szempontjából, mint egy ötös osztályzat. Természetesen a pe-
dagógiai értékelésben helye kell, hogy legyen a kritikának, a negatív értékelésnek is. Sokszor 
talán félünk alkalmazni ezeket az eszközöket, mert félünk annak káros következményeitől 
a diákra nézve. Persze sok minden múlik azon, hogy az értékelés hogyan jut el a gyerekhez. 
Ha a gyenge teljesítménye miatt a tanártól szidást kap, az valószínűleg nem fogja jobb tel-
jesítményre sarkallni. De ha a kritika humánus, és tartalmazza a kijavítandó hibákat, akkor 
motivációt is jelenthet a tanulónak. 

A gond az, hogy sok diák számára az osztályzatok már nem jelentenek semmit. Nem 
tanul azért, hogy jó jegyet kapjon, és nem dühíti az, hogyha rossz jegyet kap. Szakiskolákban 
pedig talán még inkább így van ez, mert a legtöbb diáknak teljesen mindegy, hogy milyen 
az osztályzata, csak legyen meg minél hamarabb a szakmája, és mehessen dolgozni. Ez 
esetben valóban sokkal lényegesebb szerintem a tanulói teljesítmény szöveges értékelése, 
mint az osztályozás. Aztán ott van a másik véglet, amikor a jó osztályzat megszerzéséért való 
küzdelem számos diáknál pszichés túlterhelést okoz.

Tény az, hogy az osztályozás mellett szóló érvek egyre kevésbé hangsúlyosak, míg az 
ellene szólóak annál inkább.

iSkolánkban iS, mint mindenhol, folyamatos a tanulók teljesítményének az értékelése. Az 
elméleti órákon, ha írásbeli feladatokat kell megoldaniuk, esetenként saját maguk értékelik 
a feladatlapot a szomszédjukkal megcserélve. Így tanulnak egymás hibáiból is, és értékelik 
a másik munkáját. Megbeszéljük azt is, hogy szerintük milyen osztályzatot érdemelnek. Ezál-
tal önértékelésüket is fejlesztve jobban motiválhatók a jobb teljesítményre.

A gyakorlati foglalkozásokon folyamatos a tanácsadás és a segítségnyújtás azoknak a ta-
nulóknak, akik nem képesek az önálló munkára. Az óra végén az elkészített munkájukat elő-
ször ők értékelik oly módon, hogy mi az, ami jó volt a munkafolyamatok során, és mit kellett 
volna másképp csinálni, min lehet még javítani. Ha a tanulók észreveszik, hogy hibáznak, 
akkor azt is tudják, hogyan lehet majd kijavítani.

Az értékelésnek ez a módja, az építő jellegű kritika fejleszti felelősségtudatukat, reális 
gondolkodásukat.

vizSgára felkéSzítő tanárként kötelességemnek éreztem, hogy minden tanuláshoz 
szükséges segédanyagot megadjak diákjaimnak, és egyúttal kihasználhatnánk, hogy a diá-
kok MP3-as formátumú file-okat hallgatnak nap, mint nap vagy telefonról, vagy MP3 és MP4 
lejátszókról.

A végzős osztályomnak rögtön fel is dobtam a lehetőséget, hogy szavazzanak, kinek 
a hangját szeretnék leginkább hallani az osztályból egy digitális tanulási hanganyagként. 
(A saját hangomat fel sem ajánlottam, gondoltam, elég nekik az órákon hallgatniuk.) Kivá-
lasztottunk négy szép hangú lányt, és rájuk bíztam határidővel, hogy döntsék el maguk között, 
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ki vállalná el a szöveg felmondását. Anyagi juttatást nem tudtam érte ajánlani, mert nem telt 
az iskolai költségvetésből, de technológiából 4 darab jeles érdemjegyet ajánlottam fel és egy 
igazgatói dicséretet is.

Korábban úgyis azon törtem a fejem egyfolytában, hogyan tudnék a tananyaggal a diákja-
im „fülébe mászni”, most ez egy szép női hanggal a szó szoros értelmében megtörténhetett.

Időpontot egyeztettünk a tanulóval, és egy viszonylag jól hangszigetelt teremben elkezd-
tük felvenni a számítógépre a hangját. Hamar kiderült, hogy a narrátori szerep nem is olyan 
egyszerű, mert tisztán és érthetően beszélni folyamatosan nem könnyű, ha igényes tananya-
got kell készíteni, és a felolvasást nem szakember végzi. A 80 oldalnyi szöveggel három 
egész délelőtt alatt végeztünk. Bár a hangja időnként kezdett elmenni, rövid szünetek után 
becsülettel újból kezdte.

Én magam sem sejtettem, hogy ilyen nehéz munka lehet ennyi narrátori szöveg felmon-
dása, de a tanuló megbirkózott a feladattal.

Ha komoly teljesítmény nyújtása elé állítunk egy vagy több diákot, fel tudnak nőni a fel-
adathoz, olykor még jobban is teljesítenek, mint ahogy vártuk volna. A tanuló azzal is tanulta 
az anyagot, hogy felolvasta, és azzal is, amikor korábban rákészült. Természetesen a meg-
ígért jutalmat megkapta, és az osztálytársai is megköszönték a munkáját.

kommentár

Az osztályozás a szakiskolákban alkalmazott leggyakoribb módszere a tanu-
lók értékelésének. A szakiskolákban jelenleg nagyon magas arányban van jelen 
a tanulók iskolai/tanulmányi kudarca. Az osztályozással azt közvetíti az iskola, 
hogy a tanulók mennyiben felelnek meg az iskola által támasztott követelmé-
nyeknek.

A problémát az jelenti, hogy a szakiskolai tanulók egy része az általános isko-
lából súlyos ismeret- és kompetenciahiányokkal érkezik. Szinte bizonyos, hogy 
ezek a tanulók nem fognak a követelményeknek megfelelni, mert már az általá-
nos iskolában is éppen hogy csak megfeleltek.

E tanulók osztályozásának és értékelésének csak akkor van és lesz értelme, 
ha azt a szükséges szintre emelő készség- és képességfejlesztések előzik meg. 
Az ún. kapunyitogató kompetenciák birtoklása nélkül semmiféle iskolai feltétel-
nek sem lehet megfelelni. A fejlesztést követő mérések, értékelések egyik (de 
nem kizárólagos) elemét képezheti az osztályozás.
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pedAgógusok

A pedagógiai folyamat kulcsszereplője a pedagógus, az ő sokrétű, 
összetett szakmai tevékenységén áll vagy bukik a tanulók fejlesz-
tése, előmenetele és magának az intézménynek a sikeressége is. 

a vároS egyik kevéSbé népSzerű SzakiSkolájában tanítok. Egy nem hivatalos ranglistán 
hátulról a második-harmadik helyen állunk. Iskolánkban szakközépiskolai és gimnáziumi osztá-
lyok is működnek, ezekben is tanítok. Ha a város más középiskoláiban tanító kollégáimmal ta-
lálkozom, enyhe lesajnálást (olykor erősebbet) is érzek a hangjukban, egész magatartásukban a 
munkám, munkahelyem miatt. Legrosszabbul talán az esik, hogy igen ritkán, inkább csak vész-
helyzet esetén kérnek fel komolyabb szakmai feladatokra, például emelt szintű érettségi dolgo-
zatok javítására vagy emelt szintű érettségi tantárgyi bizottságának tagjának. Egyszer például 
szombat délelőtt értek el telefonon, hogy ha a városban tartózkodom, ugorjak be egy időközben 
megbetegedett kolléga helyébe az emelt szintű szóbeli vizsgára. A feladatot elvállaltam… 

bettináról azt mondta korábbi, egyébként igazán aprólékos, megértő és körültekintő 
magyartanára, hogy felnyithatatlanul zárt világú, autisztikus lány. Majdhogynem maradékta-
lanul igazat kellett adnom neki. Egy év elteltével azonban már arról tudtam neki beszámolni, 
hogy Bettina milyen feladatokat oldott meg sikeresen. 

Az egyik történet Bettina füzetéről, saját bejáratú, nagyméretű, spirálozott vonalasáról 
szól. Ez minden órán ott volt a padon. De nem írt bele. Csak ott volt. Az egyik óra végén meg-
kérdeztem, hogy mi található a füzetében, mire ő szűkre szabottan közölte: viccek. Az első 
beírt vicc tökéletesen illusztrálta Bettina gondolkodását, magatartását: „– Miért jó a gorillá-
nak? – Mert ott ül le, ahol akar.”

A másik történet: hogyan szavalta el a Himnuszt a húsz-egynéhány osztálytársa előtt, és 
mennyi ideig tartott zavarodottságunkból összeszedni magunkat. 

A korábban Bettinát folytonosan, nyíltan gúnyoló diáktársak arra készültek, hogy hallga-
tóként megint kiröhöghetik. Feltehetően ez a várakozás, valamint a fordított történés eredmé-
nyezte azt, hogy az ámulttól kialakult csönd után a diákok tapsoltak, ünnepelni kezdtek.

Bettina A gyűrűk urát választotta kötelező olvasmánynak. A foglalkozások zárlataként egy 
fejezetről fogalmazás kellett írni otthon. Mindenki elvégezte a kiadott feladatot, még a disz-
lexiás, diszgráfiás Bettina is, aki anyukájával elolvasott egy fejezetet, majd a konyhaasztal 
mellett megírták a fogalmazást. Rendben volt. Jegyet adtam a dolgozatra, megkérdeztem 
Bettinát, hogy beírjuk-e a naplóba az eredményt, azt mondta, igen. Év végén pedig külön 
kérte, hogy vegyük figyelembe a nyelvtanjegyeket is.
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tapaSztalataink alapján Sok tanuló csak azért jár iskolába, mert élvezi az órákat, szereti 
a tanár egyéniségét, nem kifejezetten a tananyag és a tanóra érdekli, hanem az előadásmód. 
Sokan igénylik az órák utáni beszélgetéseket, gyakran négyszemközt is.

A tanár személyisége, fellépése, „varázsereje” nagyban meghatározza az óra hangulatát, 
valamint a tanulók órához való viszonyulását. 

Ha a tanárnak rossz kedve van, a tapasztalatok szerint az az óra menetét is befolyásol-
ja. Az egyik kollégának eltűnt a telefonja az iskolából, az esetet követő tanórán nem tudott 
koncentrálni, sokkal ingerlékenyebb volt, ez az állapot átragadt a tanulókra is. Ők is érezték, 
hogy valami nincs rendben, valami történt, de a tanár személyiségét övező tisztelet miatt nem 
mertek rákérdezni. Csendben voltak egész órán. 

a mi intézményünkben az ott eltöltött évek alatt arra kellett rájönnünk nekünk, pedagó-
gusoknak, hogy szakmai sikerként szinte csak nevelési sikert tudunk elérni, az oktatás terén 
elért sikereink teljesen relatívak.

Ha elérjük, hogy egy gyerek megtanul viselkedni az órán, mindig köszön a folyosón, van 
felszerelése, és hajlandó dolgozni is az órán, akkor az már jelentős szakmai sikerként köny-
velhető el. Óriási sikernek számít, ha sikerül valami iránt felkelteni az érdeklődését: például 
kiderül, hogy a magyar nyelv jó dolog, ők tudnak magyarul, és számukra is érdekes nyelvi 
játékokat lehet játszani. Rendkívül felemelő érzés, ha sikerül kideríteni, hogy egy diák tehet-
séges valamiben, például jól rajzol, jó a kézügyessége, és ki lehet állítani a munkáit.

A sikertelenség mindig abból származik, ha nem formáljuk a tananyagot a diákok képes-
ségeihez és affinitásához. Ha egy matektanár feltétlenül a logaritmikus egyenletek szépsé-
geibe akarja bevezetni a szakiskolás diákot, akkor biztosan kudarcra van ítélve, ha viszont 
gyakorlati példák segítségével a gyerekek logikai képességeit próbálja fejleszteni – alapmű-
veletek segítségével –, akkor sikerként tekinthet munkájára.

Mindenképp sikernek tekinthető, ha minél többet meg tudunk nekik mutatni a világból, 
mert így érdeklődő felnőttekké formáljuk őket, önmagukkal szembeni igénnyé válik a tudás.

Az érdeklődésük felkeltése viszont csak új módszerekkel lehetséges. Többféle eszközt 
kell igénybe venni: filmeket vetíteni, projektort használni, jegyzetet-tankönyvet szerkeszteni 
velük együtt, különböző segédeszközöket (kártyát, dobókockát, társasjátékot) bevinni; ki kell 
vinni őket az iskolából, múzeumokat, kiállításokat, vadasparkot, barlangot megmutatni, velük 
együtt felfedezni. Tavaly én – tankönyv hiányában – jegyzetet készítettem velük: a lefénymá-
solt anyagokat együtt fűztük le sorban, jegyzetlapokat raktunk közéjük; az mindig az iskolá-
ban maradt, így mindenkinek megvolt a saját munkafüzete, tudtunk dolgozni.

A fentiekhez valóban teljesen megújult módszertani kultúra szükséges; ennek beveze-
tése azonban csak szoros szakmai együttműködéssel lehet eredményes. A szakiskolai osz-
tályokban együtt tanító kollégáknak rendszeresen kell megbeszélniük, értékelniük kudarca-
ikat, sikereiket, hogy együtt dolgozhassák ki, hogy egy adott gyermekcsoportnál mi lehet az 
üdvözítő módszer; milyen tanárfigurát fogadnak el és tolerálnak a diákok. A biztos szakmai 
kudarc előzménye az, ha egy tanár egyedül, a többiekkel nem kooperálva próbál küzdeni egy 
közösséggel.
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Az új módszerek elsajátítása sok problémát vet fel. A szakiskolában tanító tanárok túlter-
heltek, érzelmileg/lelkileg megviseltek. Sokkal több adminisztrációs teher rakódik rájuk, ál-
landóan kontrollálni kell a diákok hiányzását, szinte napi rendszerességgel kell a kapcsolatot 
tartani a szülőkkel. A szakmai/módszertani képzések „pluszelfoglaltságot” jelentenek, nehe-
zen motiválhatók a pedagógusok; ráadásul ezek a képzések többségükben elméleti jellegűek, 
így konkrét megoldási/módszertani javaslatot ritkán nyújtanak. Ily módon marad a szakmai 
elhivatottságból fakadó igény arra, hogy fejlessze önmagát, és egy adott osztályra nézve 
önmagának dolgozzon ki hatékony módszereket.

Az oktatási módszerek hatékony alkalmazásáig azonban a pedagógusnak egy szakiskolai 
osztályban fel kell építenie saját tekintélyét is.

a kötelező beiSkolázáSú oSztályokban először felmértem a gyerekek elvárásait; miért 
vannak itt, mit várnak ettől a két évtől. A 20 fős osztályból hárman közölték, hogy azért 
vannak itt, mert tankötelesek, és azt várják, hogy betöltsék 16. életévüket, és végre mehes-
senek dolgozni, úgyhogy nem akarnak és nem is fognak semmit csinálni, csak kivárni, hogy 
ne büntessék meg a szüleiket. 4-5 gyereket nem vettek fel máshová, az ő céljuk az volt, 
hogy minél hamarabb átkerülhessenek az érettségit adó szakközépiskolai osztályok egyiké-
be. A maradéknak nem volt elvárása, nem volt célja, „ide vettek fel” felkiáltással intézték el 
a kérdést. Ezt a heterogén osztályt valahogyan mégis együtt kellett tanítani. A társaságból 
jó pár gyerekről persze az is kiderült, hogy funkcionális analfabéta, további 5-6 diák pedig 
diszkalkuliával, diszlexiával, diszgráfiával küzd.

Olyan módszereket kellett tehát kitalálni, amelyek megfelelően differenciáltak az eltérő 
képességű és motiváltságú gyerekek számára. Más feladatokat a szakközépiskolába készü-
lőknek; alapfeladatokat, olvasás-és írásgyakorlatokat a „disz-eseknek” és az írni-olvasni alig 
tudóknak. Ebben az osztályban csakis az egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás volt célrave-
zető – emellett meg kellett kérni a tanköteles kor végére várókat arra, hogy engedjék a töb-
bieket tanulni/engem tanítani – nekik igyekeztem olyan feladatlapokat összeállítani, amikből 
kiválaszthatták a nekik tetszőt.

Tekintélyemet csak úgy tudtam megtartani, ha figyelembe vettem és méltányoltam egyé-
ni kéréseiket, és nem átallottam időt szakítani arra az órámból, hogy meghallgassam problé-
máikat, és segítsek a megoldásban – a szülő helyett is.

cSonka cSaládból Származó, hátrányos helyzetű, tanulási problémákkal és zavarokkal, 
szociális gondokkal küzdő gyerekek esetében csak akkor lehet egy tanár elfogadott, ha se-
gítőjükké/partnerükké/szülőjükké válik. Számtalanszor kellett arról beszélgetnünk, hogy egy 
párkapcsolatban mi a fontos, mikor szereti igazán a barátja/barátnője, hogyan kell és illik 
viselkedni konfliktushelyzetben.

Volt arra is precedens, amikor arról panaszkodtak, hogy a szülő sosincs otthon, vagy nem 
kel fel, amikor ők iskolába indulnak, és nem veszi a fáradságot arra, hogy nekik szendvicset 
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készítsen – inkább pénzt rak este az asztalra. És, hogy ez mennyire rosszul esik nekik. Azt 
is meséltek, hogy a szülő elzavarta őket otthonról hétvégére, hogy fogadhassa az aktuális 
barátját.

Annyira sok és sokfajta problémával küzdenek ezek a kamaszok, hogy először kicsit a bi-
zalmukba kell férkőzni; meg kell ismerni őket ahhoz, hogy utána elfogadják a mi célunkat,  azt, 
tanítani is szeretnénk őket egy kicsit.

meg Szoktuk órákon beSzélni az aktuális médiahíreket és mindent, amit a diákok fon-
tosnak tartanak, ami érdekli őket. Nem számít, milyen óra van, mi lenne a tananyag. Tudom, 
hogy addig úgysem haladok, míg a kíváncsiságukat nem elégítették ki. Mindig vissza-vissza-
terelnék a szót, így inkább rászánom az órából az időt. És jól működik a valamit valamiért 
elv.

kollégák éS diákok szoktunk együtt kosarazni. Nagyon jó alkalom, hogy még jobban 
megismerjük egymást. Igyekszünk évente többször közös, iskolán kívüli vagy tanórán kívüli 
programot szervezni. Viszik a diákok a hírét, hogy jó volt. Sok tanuló megnyilatkozásából 
arra következtettünk, hogy olyan élményekhez juttattuk őket, amelyeket a családnak kellene 
biztosítani. 

Az iskolai problémák letétele, a munka során felvetődő gondok félretétele nehéz feladat. 
Az iskolában a kollégákkal próbálunk megoldást találni. Például kitűztünk egy napot, amikor 
az utolsó óráink után maradunk kosárlabdázni egy órára, feloldani a napi feszültséget. Haza-
indulás előtt gyakran beszéljük meg a napi dolgokat közösen, így kibeszélve magunkból talán 
könnyebben oldódnak a feszültségek, és kevesebbet vetítünk a családra.

legidőSebb fiamról az általános iskolában derült ki, hogy diszlexiás. Osztályfőnöke segít-
ségével logopédus foglalkozott a gyerekkel, de csak kevés sikerrel. A középiskolát úgy kezdte, 
hogy felmentést kapott a nyelvvizsga és a helyesírás értékelése alól. A nyelvtanár megértette 
a problémát, mindenféle „protekció” nélkül értékelte a fiam munkáját. Beszédszinten el is 
sajátította az angol nyelvet.

A magyarral már problémák adódtak. Rendszeresen számon kérte a tanár a gyermeke-
met, aki persze gyakran hibázott. Minden egyes fogadóórán éreztette velem, hogy nehogy 
úgy gondoljam, amiért én is tanár vagyok, majd átengedi a gyermekemet. Értetlenül álltam 
a dolog előtt, mert tudtam, fiam felmentése törvényes.

Az idő minket igazolt: fiam sikeres vizsgát tett. Továbbtanult, és megállja helyét a mun-
kahelyén.

Bizonyos mértékben meg tudtam érteni a magyartanárt, amiért ennyire ragaszkodott 
az elveihez. „Diszlexiás gyerek nem képes leérettségizni!” Szülőként természetesen nagyon 
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bántott a dolog, de tudtam, ha erőteljesen vagy erőszakosan lépek fel, akkor a fiamnak rosz-
szabb lesz. Az okos kompromisszum célravezető volt.

SokSzor talán túl Sokat várok el a saját gyerekemtől, vagy éppen úgy kezelem, mint az 
iskolában egy egész osztályt. Nehéz váltani, de próbálkoznom kell folyamatosan. Sokszor az 
iskolában is ránk szakad a szülőszerep, mert a gyerek megkeres a saját problémáival, sok-
szor olyanokkal, amilyeneket inkább a szüleivel kellene megbeszélnie. Az iskolában tanárnak 
kellene lennem, mégis gyakran, mint szülő szerepelek. Nem hagyhatjuk cserben azt, aki 
hozzánk fordult tanácsért, segítségért, mert elveszítjük a nehezen kiharcolt bizalmat.

Aki pedagógusnak áll, nem munkát választ, hanem hivatást. Ez persze közhelynek hang-
zik mindaddig, míg olyan helyre nem kerül az ember, ahol nehéz sorsú, hátrányos helyzetű 
(gyakran többszörösen is, bár ezt mi pedagógusok nem mondhatjuk) gyermek tanításával kell 
foglalatoskodnia. Mi ezt tesszük. Gyakran valóban úgy kezeljük a gyerekeket az iskolában, 
mintha a sajátjaink lennének: megvigasztaljuk, megszidjuk, segítjük, biztatjuk őket.

Nehéz feladat pedagógusként és szülőként is helyt állni. Ebben a kettősségben gyakran 
a saját gyermekünk marad alul.

gyermekeim iSkoláiban nem tanárként, hanem szülőként igyekeztem viselkedni. Szülői 
értekezleten csak akkor szólalt meg bennem a tanár, amikor szülőtársaim igazságtalanul, 
a követelményrendszert nem ismerve támadták tanártársaimat.

Az általános iskolás korú gyermekeimnél előfordult, hogy kétféle helyesírást kellett tudni-
uk: a tanító néniét és az általam tanított helyeset. Nem okozott konfliktust, gyermekeim nem 
lettek tudathasadásosak.

Az iskolákban történteket kölcsönösen elmeséltük, de én sohasem nevesítettem a sze-
replőket. A tanítványaimnak készített feladatlapokat gyakran teszteltem a lányomon és a fia-
mon. Ha gyermekeim igényelték, kikérdeztem a memoritereket, segítettem, ha kérték. Mindig 
meghallgattam őket. Az OKTV-re írt dolgozataikat átnéztem, egyiküket a felkészítő tanára 
helyett elkísértem a középdöntőre. 

Amit pedagógusként tanítványaimnál nem sikerült elérnem, azt elértem mindkét gyerme-
kemnél. Tanárként? Szülőként? Együtt.

amikor több oktató is foglalkozik egy csoporttal, az oktatókat a diákok elismerik, mint 
szakmailag magasabb tudású embereket. Már akkor is nagyon problémás az együttműködés, 
ha az egyik oktató a másik háta mögött elmondja a másik oktató gyengeségeit, vagy esetleg 
azt mondja a diákoknak, hogy ő nem is ért annyira hozzá. Vannak, akik azt hiszik, hogy 
a szakmai fogások kizárólag úgy jók, ahogyan ők gondolják, ám ez a pedagógiai együttmű-
ködés összeomlásához vezet.

glossz_2.indd   214 2009. 06. 22.   9:51:42



215

Velem is ez fordult elő: egy idősebb kolléga, aki már 20 éve nem járt az iparban, csak 
a tanműhely négy fala között, el akarta még nekem is magyarázni a diákok szeme előtt, ho-
gyan kell csinálni egy adott terméket manapság. Én ilyenkor otthagytam a tanulókkal, mert 
nyílt vitának ugyanúgy nem szabad bekövetkeznie két tanár között, ahogyan a felülbírálásnak 
sem lett volna szabad.

Közöttünk az együttműködés 2-3 ilyen eset után teljesen tönkrement, ami azt eredmé-
nyezte, hogy rosszul értelmezvén a dolgokat, azt hitte, azért nem vitázok vele a diákok előtt, 
mert megengedem neki, hogy bármikor felülbírálja szakmai tudásomat. Ezeket a szituációkat 
mindig követte megbeszélés négyszemközt is, de a megbeszélés abból állt, hogy még mindig 
csak a saját igazát bizonygatta ahelyett, hogy hajlott volna az együttműködésre.

Ez az egész nemcsak a két oktató munkakapcsolatáról szólt, hanem arról is, hogy a di-
ákok egy termék elkészítéséről nem ugyanazt hallották két oktatótól, és ez zavart okozott 
a szakma elsajátításában. A probléma azóta sem oldódott meg…

kommentár

A pedagógus személyisége, magatartása, attitűdjei erősen befolyásolják 
munkájának eredményességét. A tanári szerephez hozzátartozik, hogy folyama-
tos kommunikációs kényszerben él, egyfajta állandó közszereplésre kényszerül. 
A diákokkal iskolán belül és kívül, a többi kollégával munkatársi kapcsolatban és 
magánemberként otthon, a családban állandó interperszonális kommunikáció-
ban, emberi játszmákban él. Komoly emberi és pedagógiai kihívás minden egyes 
pedagógus, iskolavezető számára az egyének, a kisebb-nagyobb közösségek 
és az intézmény érdekében állandó, magas színvonalú munkát végezni és ma-
gánemberként is helytállni.

A pedagógiai munka eredményessége nagymértékben függ a tanár szemé-
lyiségének hitelességétől. Ha a pedagógusszerepben a tanulók előtt nemcsak 
a hatalmi pozícióval élő „hivatalos” személy jelenik meg, hanem a tanítani akaró-
képes ember maga, akkor nyilvánvalóan a hitelesség megalapozhatja a szüksé-
ges tanári presztízst és az eredményes oktató-nevelő munkát. 

Ugyancsak ezt erősítheti a tanárok közti kommunikáció jó példája is. A szük-
séges és nyilvánvaló tanári együttműködésen kívül a tanulók számára megta-
pasztalható tanári-emberi kapcsolatok is jelentős befolyással vannak a tanári 
presztízs alakulására. 

A sokszor emlegetett „rejtett tantervben” minden, az iskolában dolgozó sze-
mélynek szerepe van. Ennek hatását nem lehet túlbecsülni, hiszen a tanulók 
mindennapjaik jelentős részét iskolai közegben töltik, és akár tagadják, akár el-
ismerik, a családi, a kortárscsoportbeli hatásokon túl az iskola meghatározó az 
életükben. A „rejtett tanterv” tudatos alakításában az iskolavezetésnek és tantes-
tület meghatározó tagjainak kulcsszerepe van.
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pedAgógusok kiÉgÉse

Mint minden emberekkel való foglalkozás, a tanári munka is 
teljes embert kíván, és komoly megpróbáltatásokat jelent a tan-
évek egymásra rakódásával. A fokozott igénybevétel miatt szinte 
törvényszerűen következhet be a pedagógus fásultsága, kiégése. 
Ez különbözőképpen és különböző időkben jelentkezhet, és ki-
hathat a pedagógus személyiségére, munkájára és életének más 
területeire is.

SzakiSkolában tanárnak lenni idegeket megterhelő munka. Egynapi tanítás: folyamatos 
beszéd, parttalan szócsaták, elintézendő ügyek végtelen sora után komoly kihívás az indula-
tokat kordában tartani és ügyelni arra, hogy ne a család tagjaira zúduljon a túlcsorduló pohár 
tartalma. Zsóka erre a következőt találta ki. Megkérte általános iskolás gyermekét, hogy 
miután együtt hazaérnek az iskolából, egy félóráig ne szóljon hozzá. Ennyi idő alatt „kifújta” 
magát, pihent egy keveset, és lélekben felkészült az otthoni második műszakra, ahol gyerme-
kével részben ugyanazt a tevékenységet kellett folytatnia, amit egész nap addig is csinált.

a kiégéS egyik kezdeti jelei lehetnek, ha a tanár rendszeresen késve megy be órára, vagy 
éppen az óra végéhez képest rendszeresen korábban hagyja el a termet. Mivel a munkája 
mind kevesebb örömmel tölti el, ezért a korábban könnyen és gördülékenyen megoldott hely-
zetekhez képest egyre türelmetlenebbül és egyre durvábban lép fel a diákokkal szemben. 

Már nem szólok rá a hangoskodó, másikat piszkáló, trágár, agresszív diákokra a tömeg-
közlekedési eszközökön. Az utcában jártamban-keltemben sem kísérlem meg eldobatni a ci-
garettát a dohányzó kiskorúakkal. Korábban ezt minden gondolkodás nélkül megtettem, mert 
úgy éreztem, tanárként ez is dolgom.

Egyre többször találkozni olyan pedagógusokkal, akik teljesen kifáradtak a tanulókkal 
való állandó „harcban”. Az egyik pedagógus már nem törődött a diákokkal, bement az osz-
tályba, szembefordult a táblával, és elmondta az aznapi penzumot. Eközben nem foglalkozott 
azzal, hogy káosz uralkodott az osztályban, ordibáltak, röhögtek, dobálóztak, veszekedtek, 
MP3-at hallgattak, telefonáltak, körmöt lakkoztak, esetleg felgyújtották egymás haját. Elő-
fordult, hogy olyan atrocitás történt az ilyen tanórán, amit a pedagógus felelőssége lett volna 
megakadályozni, és így derült ki, hogy bizony már nem áll a helyzet magaslatán.

Ez a fajta pedagógus teljesen kilép a nevelőszerepből, és vakon-süketen – mintegy 
a maga megnyugtatására – elmondja a táblának az anyagot, és azzal nyugtatja magát, hogy 
a diák dolga, ha nem figyel rá.

A másik tanár mindent sértésnek vett: saját maga és a tantárgya megszentségteleníté-
sének. Megsértődött, ha beszél a gyerek – kiabált vele. Megsértődött, ha zenét hallgatott 
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– elkobozta a zenelejátszót. Megsértődött, ha nevetgélt a társaival – kizavarta őket az óráról. 
Akkor is megsértődött, ha kérdezett a gyerek – gondolván, hogy az ő szaktudását kérdőjelezi 
meg –, ezért szaktanári figyelmeztetést adott neki szemtelenségért, és behívatta a szülőt. Ez 
a pedagógus túlértékelte saját szerepét és fontosságát, már nem figyelt a gyerekek jelzéseire, 
mindenáron meg akarta tartani tekintélyét, görcsösen ragaszkodott az általa elvárt tanár-
diák sztereotípiához, és pont ezáltal veszítette el a tekintélyét, a diák megbecsülését, sőt 
konfliktusok sorozatába keveredett tanítványaival. Verbális konfliktusokba, ilyenkor a magát 
megalázottnak, becsapottnak érző diák szavakkal fenyegette a tanárt, küldte melegebb ég-
hajlatra.

Volt olyan eset is, amikor a tanár kivetkőzött önmagából, mert a diák többszöri felszólí-
tásra sem vette le táskáját a padról. A tanár szitkozódások közepette hajította le azt a földre, 
és megtaposta. Persze a diák hasonlóan kemény szavakkal, lökdösődés közepette küldte el 
tanárát.

Tettlegességig fajult az az eset is, amikor a tanár a telefont vagy a zenelejátszót – nem 
kérte, hanem – elvette a gyerektől, aki nem adta, így került sor dulakodásra, nyomdafestéket 
nem tűrő szavak kíséretében.

Szintén általánosnak mondható az is, amikor a tanár ordítva zavarja ki a renitens gyereket 
az óráról, amit az megtagad; a tanár pedig ragaszkodván tekintélyéhez, erővel próbál érvényt 
szerezni akaratának. Ezek nem végződhetnek jól, a pedagógus már nem tudja használni te-
kintélyét, a legvégén általában az iskolavezetéshez fordul segítségért.

Az ilyen pedagógus már nem találja az utat a gyerekhez: lehet ennek oka generációs kü-
lönbség, értékrendbeli szakadék; ezek olyan figyelmeztető jelek, amelyek már mutatják, hogy 
a tanár nem tudja/nem akarja tisztelni a diákot, képtelen új utakat, módszereket keresni.

nézi az órát, mikor leSz már vége, mikor mehet már haza. Még jó, hogy már annyira 
tudja az órák anyagait, hogy igazán nem is kell készülnie. Leadja az anyagot és kész. A diá-
koknak meg az a dolguk, hogy megtanulják. Nem kínlódik különböző tablók meg mindenféle 
vetítések lebonyolításával. Minden benne van a könyvekben, azokat azért készítették. Aztán 
hazamegy…

olyan öSSzetartó munkaközöSSégünk van, melynek segítségével az az út, amely a ki-
égéshez vezethetne, szinte nem is látszik. Szinte mindennap munka után van olyan időszak, 
amikor a tanáriban ülve beszélgetünk. Nagyon gyakran előfordul, hogy valaki kintről benyit, 
mert akkora nevetéssel vagyunk. Ilyenkor a napi problémákat, utólag nézve vicces helyzete-
ket elemezzük (előfordul, hogy továbbfűzzük az eseményeket). Nem rohanunk hazafelé ke-
zünket-lábunkat törve. Szinte már-már szertartásossá vált a dolog.
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iSkolánk SzerencSéSnek mondhatja magát, mert a tanári kar lendületes fiatalokból áll 
össze, akik kreatívan igyekeznek munkájukat végezni, hogy folyamatosan fenntartsák diák-
jaink figyelmét. Időnként azért itt is előfordul, hogy egy-egy hosszabb időszak után a taná-
rok belefáradnak a munkájukba, kimerülnek, ekkor jelentkeznek a betegségekből következő 
hiányzások. A hosszú évek alatt hallja az ember, hogy kollégái mesélik, elvégzett egy másik 
iskolát, vagy állásinterjún volt. Mindezekből következik, hogy az évek múlásával a pedagógu-
sok feladják a harcot, és folyamatosan csökken munkateljesítményük. 

néha úgy tűnik, lehetetlen szétválasztani: a tanár szülő is egyben. Sokszor, mikor ha-
zaérek egy-egy zsúfoltabb nap után, nagyon jó lenne egy kis csend. De jönnek a gyerekeim, 
és mondja mindegyik a maga napi beszámolóját. A nagyobb meg is érti, hogy most egy kis 
nyugalomra vágyom, de a kicsi csak mondja. Ki-be szaladgál a szobában, és mondja, mondja. 
Aztán elfogy a türelmem, mert már vagy hatodjára mondom, hogy ne csoszogjon a papucsá-
ban, hanem emelje fel a lábát. Nem érti, miért kiabáltam rá. Mikor a szemébe nézek, már én 
magam sem értem. Sok volt a mai nap is. És egyre több a papír, amit ki kell töltenünk. A szü-
net meg egyre kevesebb. Főleg a nyári. Nem is tudom magam igazán kipihenni, nem tudok 
feltöltődni. Azt hittem, csak én vagyok így ezzel, de a kollégák is panaszkodnak. Nyaralás? 
Arról meg aztán most tényleg lemondhatunk!

kommentár

A szakiskolákban dolgozó tanárok munkájának szerkezete és jellege – kuta-
tási megalapozás nélkül is kimondható, hogy – különbözik a közoktatás más is-
kolatípusában dolgozó tanárokétól. Ez a különbség adódik a szakiskolába kerülő, 
odajáró tanulók társadalmi összetételéből és alapvetően abból, hogy a hátrá-
nyos helyzetben élő családoktól az iskolának, a pedagógusoknak több feladatot 
is át kell vállalniuk. 

Az amúgy is egyre összetettebb oktató-nevelő munka kiegészült az egyre 
bővülő szociális feladatokkal és a nyilvánvalóan megnövekedett adminisztratív 
feladatokkal. Ez a munkateher átrendeződés és/vagy -bővülés könnyen sodor-
hatja a pedagógusokat a kiégés lélektani állapotába. Ennek látható – az érin-
tettben pedig érezhető – jelei vannak. Többek között a munkakedv csökkenése, 
a munka iránti mindenfajta érdektelenség és a munkahelyről való „menekülés” 
vagy a pályaelhagyási szándék olyan jelek, amelyek nyilvánvalóvá teszik, hogy 
a pedagógusban kedvezőtlen irányú változások következtek be. A munka iránti 
érdektelenség szinte azonnali következménye, hogy a munka minősége romlik, 
és ez egy korábban jól teljesítő pedagógus esetében szembetűnő a kollégák, 
a diákok és a szülők előtt is.
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Az iskolavezetés egyik fontos feladata, hogy humánpolitikájában szem előtt 
tartsa, ha lehet, megelőzze és kezelje munkatársainak kiégését. Ezekhez esz-
közöket és módszereket kell rendelni, illetve a munkakörülményeket úgy kell be-
folyásolnia, hogy a kiégés ne jelenjen meg, vagy minél kevésbé legyen jellemző. 
Kérdés az is, hogy maguk a pedagógusok mit tudnak tenni önmaguk és kollé-
gáik védelmében. 

Tulajdonképpen mindenkinek az érdeke az, hogy a kiégés jelensége kiküszö-
bölhető legyen, illetve hatásai csökkenthetővé váljanak.
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pedAgógusok motivációjánAk 
erősítÉse

A pedagógus munkájának eredményes, jó színvonalú végzéséhez 
– különösen, ha tisztában van az előtte álló munka nehézségei-
vel – erős motiváció szükséges. Az anyagi és erkölcsi megbecsü-
lés megléte és a munkában elért siker a motiváció alapja, ennek 
hiányában a munkavégzés egyre kevésbé jelent örömet, és egyre 
inkább kényszerré válik, ami hanyagsághoz, kiégéshez, pályaelha-
gyáshoz vezet.

különböző SzemélyiSégek vagyunk, így eltérő dolgok jelentik egy-egy pedagógus számá-
ra a motivációt. Vannak olyanok például, akiknek motivációja akkor lesz erősebb, ha a fize-
tésükkel elégedettek, vagy ha kellő értékű ajándékban való kifejezését kapják köszönetként 
a gyermekektől. Vannak olyanok, akiknek a pénzen kívül legalább olyan fontos az, hogy mi-
lyen eredményeket tudnak a gyermekek elérni az általa tanított tantárgyban. Valamint az is 
szerezhet örömöt, ha egy tanulóból kifakad a maga őszinte, néha meglehetősen egyszerű 
formában a szeretet jele. Ez megnyilvánulhat egy olyan rövidke mondatban is, hogy: „Maga 
a legjobb osztályfőnök!” vagy „Nem szeretnénk, ha itt hagyna minket, és más tanítana!”, „De 
jó lenne, ha eljönne velünk az osztálykirándulásra!”. Ha ez elhangzik egy váratlan pillanatban, 
az is nagyon jól tud esni a tanárnak, és azt érezheti, hogy szeretik, ragaszkodnak hozzá 
a diákjai. 

Volt egy kolléga az iskolában, aki egy évig tanított egy osztályt, majd a következő tanévtől 
GYES-re ment. Az őt követő kolléga hosszú ideig nem tudta magát elfogadtatni a gyermekek-
kel, sokszor „beszóltak” neki óra közben, már-már azt éreztetvén, hogy ő a felelős azért, mert 
nem a másik tanárnő tanította őket, akihez már olyan nagyon hozzászoktak. Ilyenkor egy 
diákcsoport teljesen tönkre tudja tenni az óra menetét, a szegény pedagógus hiába készült 
lelkiismeretesen valamennyi órájára érdekes feladatokkal és egyéb játékos példákkal, szinte 
egy tanévbe telt, mire hozzászoktak a személyiségéhez. 

az angol SzakoS kolléga rendszeresen a saját szabadidejéből szokott időt áldozni arra, 
hogy a tehetségesebb, szorgalmasabb gyerekeket nyelvvizsgára készítse fel (szakközépis-
kolai osztályban). Az osztályon belül sorra sikerültek a nyelvvizsgák, egyik a másik után, de 
öt tanuló közül csak egy volt az, aki annyira becsülte a felkészítést, hogy miután megtudta 
az eredményt, egy „Köszönöm a felkészítést és a segítséget” mondatot sikerült kisajtolnia 
magából. A többi 4-5 osztálytárs soha nem kereste a tanárnőt, miután megtudták, hogy 
sikerült a nyelvvizsga. Semmilyen formában nem fejezték ki köszönetüket (sem szóban, sem 
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egy szál virággal). Ez nagyon rosszul esett a tanárnőnek, de természetesen folytatja a saját 
szabadidőben való felkészítést, időt és energiát nem sajnálva. 

a SzakiSkolai oSztályokban egyre több tanár „játszik” a túlélésre. Egyre többször lehet 
hallani, hogy úgyis letelik ez az óra is, nem tudok semmit elérni, „ezeknek” felesleges bármit 
tanítani, úgysem érdekli őket semmi. Sok kolléga érzi teljes kudarcnak a szakiskolai osztá-
lyokban eltöltött órákat.

Én a saját motivációm erősödéséről tudok beszámolni. A tavalyi, szakiskolai osztályok-
ban tanított tanulók fele ma már iskolánk esti vagy ifjúsági tagozatán tanul az érettségiért. 
Mindennap mosolyogva köszönnek, ha találkozunk. És mindig megkérdezik, hogy mi újság. 
Ilyenkor úgy érzem, hogy érdemes volt a mindennapok harcait megvívni, volt értelme a küsz-
ködésnek.

Ösztönöz az is, hogy amikor volt diákokkal találkoztam 3-4 év múlva – egy közértben 
dolgoztak ketten volt szakiskolásaim közül –, ujjongva üdvözöltek (a munkát félbeszakítva), 
és lelkesen mesélték, hogy már mindjárt érettségiznek, estire járnak a munka után, és szán-
dékukban áll főiskolán tovább tanulni.

egy kolléga mikuláSkor ünnepi műSort Szervezett szakiskolás diákok közreműködésé-
vel tanárok gyerekeinek. A teljes szervezést és lebonyolítást a lányok vállalták. A kolléganőm-
nek óriási siker volt, hogy lelkesíteni tudta a gyerekeket, ráadásul minden pedagógus láthatta, 
hogy csak utat és módszereket kell keresni ezekhez a diákokhoz.

tanári Sikerként könyveltem el, amikor szakiskolás kislányok továbbjutottak a II. for-
dulóba az Országos Szakiskolai Tanulmányi Versenyen. Öröm volt látni lelkesedésüket, hogy 
minden zokszó nélkül napi rendszerességgel hajlandók voltak készülni; órák után bent ma-
radtak, olvastak, tanultak, utánajártak az információknak.

nálunk a SzakiSkolában tanítók szabad kezet kapnak tanítási módszereiket, a tanítás 
szervezését és időbeosztását illetően. Semmiféle tanmenethez nem kell igazodniuk, bármi-
lyen programot – külsőt is! – szabadon tervezhetnek óráikon.

Ezenkívül az iskolavezetés próbál ügyelni az egyenlő munkaterhelésre, hogy mindenki 
közel azonos arányban kapjon órákat különböző tagozatokon, ezáltal a sikerek kissé kom-
penzálhassák a kudarcokat.

Üdülési csekkel honorálja az intézmény az egész évi kemény munkát, és az anyagi lehe-
tőségektől függően minden eszközt megragad a jutalmazásra/elismerésre:
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kiemelt munkavégzésért bérpótlékot kaphat a pedagógus,•	
idén egész éves BKV-bérletet kaptak az intézmény dolgozói,•	
az igazgató évenként több kollégát is felterjeszt különböző kitüntetésekre – évente  •	
többen meg is kapják az elismerést, 
minden évben emlékéremmel jutalmazza az intézmény vezetése azt az öt pedagógust, •	
aki többet/mást/kiemelkedőt tett az iskoláért.

SikereS lehet egy-egy tanítáSi óra azokban az osztályokban, ahol nehezen boldogulunk, 
ahol a tanulók csendben tartása is nagy probléma.

Sikerességnek tekinthetjük azt, amikor egy-egy tananyagot a tanulók több-kevesebb si-
kerrel elsajátítottak.

Sikeresnek tekinthetjük azt, amikor egy-egy szakmunkástanuló versenyen szakmunkás-
bizonyítványt kap, és nem kell szakmunkásvizsgát tennie.

Számomra siker az is, amikor a tanulók kiintegetnek a kocsiból vagy buszból, amikor 
meglátnak, mert ez azt jelenti, hogy megismernek az utcán.

Hosszú távú siker, amikor látom, hogy az iskolánkban végzett tanuló egy boltban, pékség-
ben, vendéglátóhelyen dolgozik, és örömmel fogad, szeretettel beszél az iskolában eltöltött 
évekről, és szívesen emlékszik tanáraira.

a mai SzakiSkolai tanulók viSelkedéSe, iskolához való viszonyulása, megváltozott érték-
rendje a pedagógusok számára kevés sikerélményre ad lehetőséget. Intézményünkben a tanulók 
számának 15%-a nehezen nevelhető, hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerek. Az 
órákon gyakran mással foglalkoznak, érdektelenek, aki figyelni, tanulni szeretne, azt kiközösítik, 
kinevetik. Hat-nyolc évvel ezelőtt a szakmunkásosztályokban 3-4 tanulót versenyeztettünk. Ma 
örülünk, ha évfolyamonként egy tanulót indíthatunk szakmunkásversenyen. Fő cél a bukások 
arányának csökkentése a lemorzsolódások megelőzése érdekében. A szakiskolát követő szak-
munkásképzés ideje nagyon kitolódott. Vendéglátós szakmákban öt évig kell a tanulónak isko-
lába járni csak a szakmunkás-bizonyítványért. Ha ezután érettségizni is szeretnének, akkor ezt 
leghamarabb 21 éves korukra érhetik el. Ez alatt a hosszú képzési idő alatt sokan úgy döntenek, 
abbahagyják az iskolát, és inkább dolgozni mennek, majd esti tagozaton, ha van lehetőségük, 
leérettségiznek. Az ilyen hosszú képzési idő alatt nehéz a lemorzsolódásokat csökkenteni. 

Jelenlegi tanévben iskolánk kapta a lehetőséget az országos pék–cukrász-verseny le-
bonyolítására. Három tanulót tartott esélyesnek szakoktatónk a megmérettetésre, meg is 
kezdték a felkészítést hónapokkal korábban. A verseny előtt három héttel ketten különbö-
ző indokokra hivatkozva meggondolták magukat, és úgy döntöttek, hogy mégsem vállalják 
a szereplést. Az egyetlen induló ezek után társaitól nem sok biztatást kapott, ezért nem nagy 
önbizalommal indult a verseny napján. Ennek ellenére a kitartó felkészítés meghozta az ered-
ményt, és a 60%-os eredményt meghaladva megkapta a szakmunkás-bizonyítványt. Együtt 
örültünk, és ekkor árulta el, hogy társai őt is le akarták beszélni a szereplésről.
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Aki meri vállalni a versenyszereplést, és nagyobb erőfeszítéseket tesz magasabb célok 
elérése érdekében, annak adatik meg, hogy újabb tapasztalatokat, élményeket és barátokat 
szerezzen a megmérettetések alkalmával. Ha egy osztályban csak egy tanuló van, aki figyel 
szavainkra, és megfogadja a jó tanácsot, már megéri, hogy a munkánkat legjobb tudásunk 
szerint végezzük.

az iSkolánk nem nagyon tudja finanSzírozni a tananyagok fejlesztését, de azért min-
denki próbálkozik a maga módján a kollégák közül. Ezért kénytelenek vagyunk mindannyian 
több szellemi tőkét és munkát belefektetni a fejlesztésbe, ha már az anyagi korlátok láthatóan 
nem bővülnek. Részemről például szükségessé vált egy kivonatot készíteni a könyvből, ami 
gördülékenyebbé teszi a felkészítést a szóbeli tételekre. Ez önmagában nem is minősül még 
tananyagfejlesztésnek, hanem az elkészült jegyzetet felmondattam egy kislánnyal MP3-as 
formátumú digitális hanganyagnak. A motivációt nagyrészt a diákok viszonyulása az új for-
májú tananyagok iránt adta meg. 

Korábban készítettem oktatófilmet is a szakmai technológiáról. Ezzel a diákjaim tanulásá-
hoz kívántam hozzátenni egy segédanyagot. Lássák azt, amit a teremben elmondok, mert így 
nemcsak nekik könnyebb a tanulás, hanem ez nekem is hivatkozási alapként szolgál, amikor 
példát kell mondanom. A diákoknak tetszett, és szívesen megnézték akár többször is. 

Az iskola vezetősége is megnézte a filmet, gratulált a munkához, de anyagi hátteret 
a hasonló produktumok elkészítéséhez továbbra sem ajánlottak fel. Így rájöttem, hogy amit 
csinálok, azt a diákjaimért és magamért teszem, ez éppen elég motiváció. Fiatal tanárként 
gondolom én így, de látom az egyik idősebb kollégámon, hogy hiába csinál mindenféle oktató-
filmet és egyéb segédeszközöket, még az iskolán belül sem nyeri el a megbecsülést. Valahogy 
mindenki elfeledkezik arról, a vezetőség és a tanári kar nagyobbik része is, hogy csak az 
ütközhet szabályokba, aki csinál is valamit. Például a kollégám levédette a szerzői jogát an-
nak az oktatófilmnek, amit csinált a hosszú évek alatt. Más iskolák (köztük gimnáziumok is) 
pénzért kapták meg, a saját iskolánk pedig ingyen. Ez eddig rendben is van, mert az iskolában 
volt felvéve, de az már nincs rendben, hogy azoknak a diákoknak az iskolánkban, akik meg 
szeretnék vásárolni, kollégám miért nem adhat el önköltségi áron DVD-t. Ebből nagy botrányt 
csinált a vezetőnk, és még a kollégám érezte rosszul magát, aki gyakorlatilag a legtöbbet 
tette az oktatás fejlesztéséért.

kommentár

A pedagógusok számára – csakúgy mint más foglalkozásokat űzők esetében 
is – erős motivációs hatású az anyagi megbecsülés. Ennek tényét sem tagadni, 
sem szégyellni nem szabad. Hatása minden fogyasztói társadalomban élő em-
berre erős. De az is nyilvánvaló, hogy az emberek nem csak a pénzben kifejez-
hető értékekért dolgoznak. Munkájukat sokszor a kisebb-nagyobb nyilvánosság 
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előtti megbecsüléséért, mások boldogulásának elősegítéséért, egy közösségért 
vagy az alkotás öröméért végzik. Ez a pedagógusok esetében sincs másként. 
Erről gyakran és érzelmektől sem mentesen számolnak be a pedagógusok, akik 
ezekben a személyes történetekben találják meg munkájuk egyik fontos értelmét, 
és ennek erős motiváló hatását kár lenne lebecsülni. Külön kiemelendő, hogy 
a szakmai sikereknek önmagukban, illetve az ezzel kapcsolatos visszajelzések-
nek milyen erős a motiváló hatása, és hogyan tudják ezek a pedagógus kiégését 
gyorsító kudarcélményeket ellensúlyozni.

A pedagógusok motiválását az iskola vezetése, a fenntartó gyakran úgy ke-
zeli, hogy a jól, az eredményesen végzett munka elismerés nélkül marad, mert az 
természetes, az az elvárható, és csak az általuk ténylegesen (gyakran szubjektív 
véleményen alapuló) kiemelkedő teljesítményt értékelik pozitívan, és bár ennek is 
van motiváló hatása, a szűken mért elismerés azt a látszatot kelti, hogy a többiek 
jó színvonalú munkája érdektelen.

Fontos az, hogy a munkájukat eredményesen végző, fejlesztéseket, innováci-
ókat kereső és megvalósító pedagógusok esetében az iskolavezetés biztosítson 
szakmai és nem szakmai nyilvánosságot, amely már önmagában is elismerés és 
motiváló hatású.
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presztízs – tAnári És tAnulói

A presztízs tekintélyt, tiszteletet jelent, de meghatározza az 
egyénről alkotott képet, önképet, a szűkebb, nagyobb közösség-
ben elfoglalt helyet is. A sikeres pedagógiai munka alapvetésének 
tekinthetjük a kölcsönös tisztelet kialakítását, és az értékeken 
alapuló tekintély meglétét, fenntartását, miközben a hatalmi pozí-
cióból fakadó tekintély pedagógiai értéke erősen kétséges.

a tanár preSztízSét tudatosan kellene felépíteni/megtartani. Az első tanórán eldől, hogy 
mennyire fogja tisztelni a diák a tanárt. Ezt a tiszteletet kell megtartani.

Amikor belépünk egy új osztályközösségbe, be kell mutatkozni, meg kell osztani a gye-
rekekkel elképzeléseinket; beszélni kell arról, hogyan képzeljük el az együttműködést. Ehhez 
hozzátartozik az is, hogy az általunk elvárt szabályokat rögzítjük: elmondjuk, hogyan zajlik 
egy tanóra; mit és mennyit kapnak majd házi feladatul, hogyan történik a számonkérés. Na-
gyon fontos tisztázni ezen az első ismerkedő órán, hogy milyen retorziók várhatók köteles-
ségmulasztás esetén. Érdemes elmondani a tantárgy céljait; azt, hogy mire lesznek jók az itt 
tanultak, így kicsit emberközelibbé tenni tárgyunkat. El kell mondani az értékelés-osztályozás 
szempontjait; rengeteg diák panaszkodik arra, hogy nem tudja, honnan származik az a jegy, 
amit a naplóba lát beírva. Ez azonnal rombolja a tanár presztízsét a diák szemében.

A diákoknak kellenek a szabályok, kell, hogy pontosan ismerjék határaikat/korlátaikat, 
lehetőségeiket.

a tanári preSztízS egyik alappillére a következetesség, a másik pedig az emberiesség. 
Számos esetben esnek kollégák abba a hibába, hogy feltétlen tiszteletet várnak el a diá-
kok részéről, ugyanakkor ők ugyanezt nem adják meg nekik. A diáknak is éreznie kell, hogy 
tiszteli és megérti őt a tanár, kíváncsiak vagyunk rájuk, a problémáikra. Én ezeken az első 
órákon mindig elmondom, hogy félévente kétszer lehetőségük van arra, hogy ne készítsék 
el a házi feladatukat, ne készüljenek, csak óra előtt jelentsen „bunkót”, azt én bejegyzem 
a neve mellé, és nem vagyok kíváncsi az okokra. A gyerek ebből érzi, hogy neki is vannak 

„jogai”, és szinte minden esetben meg is indokolja, miért kér „bunkót”, miért nem készült. 
Tanári presztízs csak akkor létezik, ha a tanulóknak is van presztízsük, és ők ezt érzik. Hogy 
nem csak számon kérni, megalázni, lejáratni akarja őt a tanár, hanem tiszteli is őt. A tekintély 
megtartásának biztosítéka lehet a személyes kontaktus/törődés állandó érzékeltetése. Ha 
egy jó tanuló csapnivaló teljesítményt nyújt, vagy ha a nyugodt gyerek kivetkőzik magából, 
a renitens pedig a szokásosnál is pimaszabb, akkor muszáj rákérdezni az okokra. Én tanórán 
figyelmeztetem őket, és az óra után mindig négyszemközti megbeszélésen kérdezek rá vi-
selkedése okaira. Megkérdezem, történt-e valami, ami rám is tartozik, vagy egyszerűen bal 
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lábbal kelt fel. A beszélgetés után hasonló esetben már csak figyelmeztetnem kell: „Ugye, ezt 
már megtárgyaltuk egyszer?”

Ha bármely kollégának problémája adódik egy osztályban saját tekintélyének megőrzé-
sével, akkor muszáj tiszta lapot kezdenie. Akár egy másik, tapasztalt kolléga segítségével 
meg kell osztania problémáit az osztályközösséggel. Meg kell hallgatnia a diákok elvárásait-
kifogásait is – és nem szabad megsértődnie! –, és közösen kell lefektetniük az új szabályokat, 
amelyekhez azután következetesen tartania kell magát, és a diákoknak is az „orra alá dörgöl-
heti”, hogy ez a közös megbeszélés eredménye.

Nem egyszerű az ilyen szembenézés önmagunk hibáival, de beválik. Kezdő kolléga több 
hónapos kudarcsorozat után ilyen őszinte beszélgetéssel, a kritikák átgondolásával tudta 
újrakezdeni a munkát az osztállyal.

Történt olyan eset, ami azt illusztrálja, hogyan vesztheti el/rombolhatja le presztízsét egy 
pedagógus a diákok előtt. Osztálykiránduláson a kolléga illuminált állapotba került. Nemcsak 
a gyerekeket nem tudta felügyelni az este/éjszaka során, hanem spicces állapotban még ő 

„csicskáztatta”, alázta meg diákjait. A gyerekek elmondása szerint meglehetősen agresszív 
volt a tanár, félelmet keltett bennük. (Trágárul beszélt, békaügetésben kényszerítette a fiúkat 
körbeugrálni a házat, nyakon vágta őket.) Hivatalos panasz nem érkezett, de a tanár többé 
már nem tudott az addig megszokott módon viszonyulni diákjaihoz.

Szintén előfordult fiatal kollégákkal – nem egy esetben! –, hogy nem tudták diákjaik-
kal megtalálni a megfelelő távolságot. Volt kolléga, aki fiatal diplomásként megengedte, hogy 
tegezzék a gyerekek: rá inkább haverként tekintettek; több mindent megengedtek maguknak, 
ocsmányabb beszédet, könnyebben felemelték a hangjukat. Nem tudtak disztingválni, a diá-
kok ugyanúgy elküldték a francba, mint bármely diáktársukat.

Több kolléga bratyizik/fraternizál diákokkal. Elment velük hétvégén vagy iskola után szó-
rakozóhelyre/kocsmába beszélgetni-iszogatni, vagy iskolai esemény után mulatott a diáktár-
sasággal késő éjszakáig. Sokat is ivott, félreérthető helyzetbe keveredett diákokkal, sőt az 
is megtörtént, hogy az asztal tetején táncolt... A másik véglet az, amikor kolléga órán kívül 
magasra emelt fejjel közlekedik a folyosón, még a diákok köszönését is maximum egy bic-
centéssel nyugtázva.

tavaly kaptam egy kilencedikeS oSztályt, ahol kémiát kellett tanítanom heti 1 órában. 
Egyik órán éppen belevágtunk volna a kémia rejtelmeinek sűrűjébe, amikor is kicsapódott 
a tanterem ajtaja, és belépett rajta egy roma származású anyuka a kislányával. Én még szinte 
fel sem fogtam, mi történt, amikor egy kislány nevét kezdte el kiabálni a teremben. Illemtudó 
emberként odaléptem az anyukához, bemutatkoztam neki, hogy ki vagyok, és hogy én mit 
keresek itt éppen, majd szépen kértem, hogy mondja el, mi a problémája, hátha segítségére 
lehetek benne. Erre az ajtó mögül még két hasonló származású anyuka lépett a terembe, 
úgy gondolták segítségére lehetnek az előző anyukának. A kérdésemre viszont nem kaptam 
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választ, csak további kiabálás és szitkozódás hallatszott, ráadásul az éppen lyukasórájukat 
töltő 10. osztályos fiúk is beáramlottak a terembe, mintha legalábbis valami buli lenne. Erre 
megkértem mindenkit, hogy fáradjanak ki a teremből, mert nem jutunk ötről a hatra, és én 
szeretném az órámat folytatni, ha további problémájuk van, keressék az igazgatót. Ahhoz 
képest, hogy a mai napig nem tudom, mi volt a szülők problémája, én lettem mindennek az 
okozója, és „vegyem tudomásul”, hogy én egy fajgyűlölő tanár vagyok, aki lenézi a romákat. 
Majd távoztak, viszont a mai napig, ha találkozom azokkal a diákokkal, akik azon az órán 
ott voltak, eszembe jut, hogy vajon milyen nyomott hagyott bennük. Tanári tekintélyemből 
veszítettem vagy netán növekedtem a szemükben azon az ominózus órán?

a tanulók nem tiSztelnek minden tanárt egyformán. Vannak olyan kollégák, akiknek nem 
adnak kellő tiszteletet a gyermekeknek. Ugyanaz a tanuló az egyik kollégánál fegyelmezett 
és szorgalmas, míg egy másik kolléga kevésbé pozitívan nyilatkozik róla. Ezt a különbséget 
talán az okozhatja, hogy a tanulók a következetes, korrekt tanárokat tartják tiszteletben, akik 
megadják a kellő tiszteletet maguknak is, a diákoknak is. A felkészületlen, igazságtalanul 
osztályozó kollégákat, akik nem adnak és nem várnak kellő tiszteletet egy gyermektől, vagy 
nem tudják megtartani a kellő távolságot maguk és a diákok között, nehezebb feladatot jelent 
a tanórai fegyelmezés vagy akár a gyerekekkel való közelebbi megismerkedés. Ma a diákjaink 
nagy részének az iskola jelenti szinte a „családot”, ezért nagyon fontos a számukra, hogy 
valakit tisztelni tudjanak, szükségük van valakire, akire felnézhetnek, akinek elmondhatják 
a problémájukat, ha akarják, megmutathatják az új ruhájukat. És megérzik a gyerekek azt, 
hogy melyik az a tanár, akinek ezt meg is tehetik.

minden Szakma feliSmerhető arról, hogy saját szaknyelvvel rendelkezik, amit csak 
a szakmán belüliek értenek meg könnyen és maradéktalanul. Nekem úgy tűnik, ez a pedagó-
gusoknál nem így van. A tanárok egymás közötti kommunikációja vagy a szülőkkel folytatott 
beszélgetések nem keltik azt a benyomást, hogy a nyelvi megformáltság speciális szaktudás 
eredménye. Ha így lenne, az növelné a pedagógusok presztízsét.

mikor én voltam tanuló, még voltak olyan tanári tekintélyek, akikre mindenki felnézett. 
Ezek a tanerők magas szaktudással és jó előadói képességekkel rendelkeztek. Ma is vannak 
még ilyen karakterek, jobbára a gimnáziumokban, és már nyugdíj előtt állnak. A nagy több-
ség meg széles tömegek kompetenciáit fejleszti. Kinek van nagyobb megbecsülése? Nem 
vitás, a gimnáziumi tanárnak. A közvélemény szemében ők a szakma legkompetensebbjei. 
Iskolázottabb szülők gyerekeit tanítják, a tanulók otthonról hozott értékrendje stabilabb, van 
célképzetük, tudják, hogy ezért nekik is kell tenni valamit. Kulcskompetenciáikkal nincs baj, 
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ha valamit nem értenek, a szülők inkább kifizetik a magánórákat, nem konfrontálódnak 
a tanárral, hiszen gyermekük jövője a tét. A gimnáziumi tanároknak elég a saját szakterü-
letükön tovább képezni magukat, minden más rajtuk kívüli körülményeknek köszönhetően 
oldódik meg.

Velük ellentétben a szakközépiskolákban, szakiskolákban tanító kollégák nyugodtan 
elfelejthetik mindazt, amit az egyetemeken, főiskolákon tanultak, mert őket egészen más 
feladatok várják. Alulmotivált, pszichésen instabil, gyenge szociokulturális háttérmutatókkal 
rendelkező, alap- és részképesség-zavaros diákokkal kell együttműködniük. Ezeknek a kol-
légáknak olyan új dolgokat kell megtanulniuk folyamatosan, amelyekre elfelejtették kiképezni 
őket. Olyan diákokat kell a piacképes szaktudás megszerzéséhez hozzásegíteniük, akik ezt 
egyáltalán nem akarják, közben pedig pótolni kell a gyerek személyiségében mindazt, ami az 
otthoni nevelésből kimaradt. Az ilyen kihívások elé állított kollégák szaktárgyi tudása lassan 
megkopik, mert nem használják, sikerélményük alig van, idegrendszerük romokban. A ku-
darcokért meg mindenki őket okolja. A gyerek, akinek joga van és kötelessége nincs, a szülő, 
aki csak akkor tudta meg pontosan, hogy melyik iskolába jár is a gyereke, mikor egy napon 
elindult, hogy jól beolvasson annak az idióta tanárnak, aki meg akarja buktatni csemetéjét. 

Szóval kevesebb erőfeszítés és nagyobb presztízs az egyik oldalon, iszonyatos terhek és 
nulla megbecsülés a másikon. Pedig ez ugyanaz a szakma, vagy nem? 

a hagyományoS roma cSaládi hierarchiában a nő/anya alacsonyabb rangú. Ez pl. az ut-
cán történő megjelenésükből is látható. A férfi megy elöl, mögötte az asszony cipeli a szatyrot, 
néha a kisebb gyerekeket is. Ha a fiú gyerek serdülőkorba lép, akkor magasabb rangot kap, 
megelőzi a család felnőtt nő tagjait, anyját, nagyanyját, az apa után következik, az autóban 
az első helyre ül, az anyát hátraküldi a gyerekülésre. Ha az apa meghal, akkor az anyát meg-
előzve családfővé válik. 

Mivel találkozik az iskolában? A pedagóguspályán még napjainkban is sokkal több nő 
dolgozik, mint férfi. Ő úgy nevelődött/szocializálódott, hogy a női nem alacsonyabb rendű. Itt 
az iskolában őneki egy nő ne „dirigáljon”. 

Én nő vagyok, így ezen nem tudok változtatni, a roma családok hagyományait sem sikerül 
(nem is szabad erőszakosan) megváltoztatni.

Amit én is megtehetek: soha nem utasítom, csak kérem egy-egy feladat elvégzésére. Így 
a tekintélye nem sérül a társak előtt azzal, hogy elfogadta egy nő utasítását. Nagy sikernek 
könyvelem el, ha néha elhangzik: „Na jó megcsinálom, de csak a maga kedvéért.” (Előfordul, 
hogy tényleg elkészül a feladat.)

az évzárókon SzokáS az iSkolánkban, hogy elmondják, melyik osztálynak lett a legjobb 
az év végi átlaga. Amikor a 10.-et befejezte az osztályom, ők lettek a legjobbak. A bizonyít-
vány kiosztásakor meg is dicsértem őket.
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Erre az eredményre főleg az a fiú volt büszke, akinek a legrosszabb volt az eredménye, és 
a legtöbb gond volt vele. Még két év múlva is, ha összefutottunk a folyosón, és ő valamelyik 
barátjával volt, mindig szóba hozta a dolgot.

egy Szombati napon várakoztam az utcán. Már messziről láttam, hogy jön az egyik kilen-
cedikes tanítványom a szüleivel, testvérével. Mikor ő is észrevett átment a túloldalra, és még 
a fejét is elfordította. Mikor már messzebb volt, visszajött erre az oldalra és hátra is fordult. 
Rosszul esett a dolog, mert nem volt semmi konfliktusom a tanulóval. Az első nap, mikor volt 
vele órám, nem mondva a nevét és nem nézve rá, de szóvá tettem, hogy nem muszáj kö-
szönni, el lehet menni mellettem, nem kell a túloldalra átmenni senkinek. Láttam, hogy a fiú 
feszeng. Azóta, ha ritkán találkozom vele az utcán, köszön.

egy kolléga emeltSzintű érettSégi dolgozatokat javított a város különböző intézmé-
nyeiből – köztük jó hírű gimnáziumokból is – összegyűlt kollégákkal együtt. A javítás közben 
felmerült egy vidéki szakközépiskola és szakmunkásképző intézet neve, ami gúnyos, lekezelő 
megjegyzéseket váltott ki. Kollégám csendesen megjegyezte, hogy ő is ilyen intézményben 
dolgozik egyébként. A zavart csendet ügyefogyott magyarázkodás követte, hogy a kellemet-
len szituációt áthidalják.

a jó gimnáziumokban, szakközépiskolákban tanító kollégák aszerint minősítik a tanárt, 
hogy milyen iskolában tanít. Fel sem tételezik, hogy magas szintű szakmai munkára is képes 
lehet az, aki nem az ún. elit iskolák egyikében tanít. 

a jó iSkola egyik iSmérve a jól képzett pedagógusok köre. A pedagógia személyfüggő. Az 
okos szülő – ha megteheti – nem iskolát választ, hanem pedagógust, azért érdemes bemenni 
az iskolába. Aki megtanítja a gyerekeket arra, amire szükségük van, aki „embert farag” be-
lőlük.

Hatalmasok a pedagógusokkal szembeni elvárások. Ekkora felelősség alatt akár össze is 
roppanhatnak, ha magukra veszik. A gyereknek alapvetően nem a tantervi tananyag hiányzik, 
hanem az a személyes közeg, amelyben érdemes erőfeszítéseket tennie.
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az igazi pedagóguS magának vívja ki a presztízst. A mai társadalmi helyzetet figyelembe 
véve elég nehéz olyan szinten tartani a pedagógusok elismertségét, amikor a médiában csak 
a negatív dolgokat mutatják be az iskola életéből. A negatív hír hamarabb megmarad a „kö-
zönség” tudatában, mint a pozitív.

kommentár

A tanári tekintélyt ki kell harcolni (szelídebb változatban: ki kell érdemelni) 
– tartja a közkeletű vélekedés. Természetesen a valódi tanári tekintélyért meg 
kell dolgozni, de a „kierőszakolt” presztízs alapvetően csak látszat, és külső 
kényszerből, esetleg megfélemlítésből fakad. Nyilvánvaló az is, hogy a presztízs-
rombolás könnyebben megy, gyorsabb folyamat, mint a tekintély kiépítése. Az 
előbbihez erősen hozzájárulhat a tanár jól látható, nyilvános magatartásán kívül 
az iskolán kívüli, magánéleti szférához tartozó magatartásának híre (különösen 
kisebb településen vagy az internetnek köszönhetően), vagy a kollégákkal való 
együttműködés hiánya, a rossz viszony, illetve az egymás ellen ható megnyilvá-
nulások, a tanárok közti szerencsétlen rivalizálás.

Az biztos, hogy a tanár megjelenésével, magatartásával rövid idő alatt meg-
teremtheti és el is vesztheti presztízsét a diákok előtt. Az elvesztett tekintély csak 
nagyon nehezen, hosszú munkával szerezhető vissza, ha egyáltalán vissza-
szerezhető. Ugyanakkor a pedagógiai munka eredményessége múlhat a tanári 
presztízs meglétén, alacsony voltán vagy hiányán. A tanári tekintély hiánya a ta-
nulói fegyelmezetlenség növekedéséhez, a tanulói teljesítmény csökkenéséhez 
vezethet. Mindez azt mutatja, hogy a tanári presztízs kialakítása, megőrzése 
alapvetően a pedagógiai munka része, ezért tudatos magatartást kell követni. 
A valódi tanári tekintély megalapozott tiszteletet jelent, amelyben erős elem a köl-
csönösség, és ebből gyümölcsöző munkakapcsolat alakulhat ki. 

A kérdés az, hogy vajon a tanárképzésben fel lehet-e készíteni a leendő taná-
rokat a tudatos presztízsépítésre vagy csak a saját gyakorlatukban fogják meg-
tapasztalni ezt?

A tanulók presztízsének megítélése más a kortárs közösség és más a taná-
rok szempontjából. Gyakran ez gyökeresen eltér egymástól, más értékek men-
tén alakul ki. A pedagógusoknak tisztában kell lenniük ezzel, és ismerniük kell 
a diákok közt kialakuló presztízsviszonyokat is.
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szAkmAi És A közismeretei tárgyAk

A közismereti tárgyak ismerete, az általuk megszerzett alaptudás 
segíti elő a szakmai tárgyakban való elmélyülést, a két terület har-
monikus együttműködése által könnyebben lesz sikeres a tanulá-
si-tanítási folyamat a szakmai képzések során, mind az elméleti, 
mind a gyakorlati órákon.

köziSmereti tárgyat tanítok, magyar nyelv és irodalmat. A szövegalkotási feladatok kö-
zött található különböző típusú szövegek létrehozása, többek között leíró jellegűekké. Mivel 
iskolánkban pék és pék–cukrász szakmát is oktatunk, és a szakiskolások többsége a tizedik 
évfolyam elvégzése után ezt szeretné választani, itt lehet velük jól gyakoroltatni a receptírási 
feladatokat.

Sokszor nagyon kritikusak a tanulók a tankönyvi példaszövegekkel kapcsolatban, meg-
jegyzik, ha az pontatlan vagy szakmailag kifogásolható. Szeretik azokat a feladatokat, ame-
lyek a majdani szakmájukkal kapcsolatba hozhatók, büszkék arra, ha valamely területen 
jártasabbnak mutatkoznak a tankönyvszerzőknél vagy esetleg nálam. Szívesen mesélnek 
például a tanműhelyben szerzett tapasztalataikról, élményeikről.

a tanuláSi-tanítáSi folyamatra jellemző, hogy nemcsak az iskola padjaiban ülve zajlik, 
hanem az iskolán kívül is, például különórákon, munkahelyen, távoktatás formájába is. Ha 
a diákjaink túl vannak az érettségi vizsgán, akkor a 13. és 14. évfolyamon következik a szak-
mai képzés. Bármilyen célt tűzünk ki magunk elé, minden szakma elsajátításához nélkülöz-
hetetlen a jó alapozó képzés.

Így van ez a szakiskolai oktatás területén is. Az alapozó szakmai gyakorlatok tananyaga 
is sok olyan ismeretet tartalmaz, mely kapcsolatban van többek között a matematika, a fizika, 
a kémia tantárgyakkal. A fiatalok természetesen a szakmai munkában nemcsak a reál, ha-
nem a humán tantárgyakban tanult készségekre is támaszkodhatnak. 

Anikó több éve segíti az iskola kortárssegítő csoportjának munkáját. Egyik alkalommal 
elmondta, hogy véleménye szerint nagyon jó dolog volna, ha az évente megszervezésre kerülő 
egészségnapon minden társa, aki a rendezvény lebonyolításában szerepet vállal, egyforma 
pólóban dolgozna. Ez segítené a vendégeket a tájékozódásban, és emellett a kis csapat ösz-
szetartozását is erősítené. Vállalta, hogy társakat szerez a tervező és a kivitelező munkához 
is. Elindult a folyamat. 

Anikó első lépésként olyan társakat keresett és vont be megvalósításba, akik jól tudtak 
tervezni és rajzolni. A feladat Rékára és Nórára várt. Kiszámították, hogy a közepes méretű 
póló – méretei alapján – milyen területet foglaljon el a tervezett produktum. Ezek után raj-
zokat készítettek. Természetesen az elkészült tervek közül a legjobbat számítógépre kellett 
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vinni. Ezt a feladatot Laci vállalta, és büszkén teljesítette is. El kellett készíteni a színnyomás-
hoz szükséges szitát. A nyomóeszköz előállítását iskolai körülmények között nem tudtuk meg-
oldani, így a szakmai kapcsolatok kiaknázására került sor. Anikó levelet írt annak a textiles 
vállalkozásnak, akinek az üzemében a nyári gyakorlaton dolgozott. Egy fiatal vegyészmérnök 
szívesen eleget tett a kedves felkérésnek, és segítette a lányokat tervük megvalósításában. 
Amikor a szita rendelkezésre állt, a kis csapat felkereste azt az osztályt, akik a textilfestő 
szakmát tanulták. Éva, Marika és Helga kémiai tudása elegendő volt a színezőanyagok ösz-
szeállításához. Anyagismeret területén is otthonosan mozogtak, az alkalmazott festékekből 
összeállított színárnyalatok jól mutattak a hófehér pólón. A szakiskolás lányok büszkék voltak 
tudásukra. Ügyeltek arra is, hogy a színek a mosás hatására se oldódjanak. 

Az ügyesebb szakiskolás fiatalok keze alól került ki a végeredmény, azaz a csoport által 
megtervezett, saját címerrel ellátott póló. Az egyenpóló készítésének története bizonyította, 
hogy a siker eléréséhez nemcsak a kedvenc tantárgy ismereteinek a tudása, hanem a külön-
böző tantárgyakban tanult ismeretek összehangolt alkalmazása szükséges. 

a 9–10. oSztályban oktatott közismereti tárgyak fontos szerepet játszanak a szakmai 
tantárgyak tanításában. Elengedhetetlen az alapvető számolási, olvasási, írási és értelmezési 
készség.

Néhány évvel ezelőtt olyan pedagógus tanította a matematikát az egyik 9. osztályban, aki 
később szakmai tantárgyakkal ismertette meg a tanulókat. Jolánnak igen nehezen ment az 
összeadás, kivonás, szorzás, osztás, százalékszámítás. Tanáruk nem sajnálta a fáradságot, 
az órák első részében ezeket a feladatokat gyakoroltatta a gyerekekkel, olyan szöveges fel-
adatokon keresztül, amelyek kapcsolódtak a később választott szakmájukhoz. A gyakorlás 
nem ártott az osztályközösségnek sem, Jolánt pedig sikerült úgy felzárkóztatni, hogy nem 
volt kitéve társai gúnyolódó megjegyzéseinek. 

A logikus gondolkodás a szakmai feladatok megoldásánál elengedhetetlen feltétel. A meg-
alapozott számolási készség fél sikert jelent a szakmai számítások elsajátításánál. Természe-
tesen pedagógusunk nem hagyta ki a tantervben szereplő, kötelező tananyagot, követelmé-
nyeket, de a szakmailag fontosabb témakörökre több időt szánt. Az előbb említetteken kívül 
az egyenes és fordított arányosság, a terület- és kerületszámítás, a mértékegységek helyes 
használata, a közöttük való váltószámok biztos ismerete szerepelt a témakörök között.

Jolán és társai a szakmai feladatok megoldásában könnyebben boldogultak, mint az 
esetlegesen „képzettebb” tanulók. Megérte a pedagógus fáradsága, mert a tanulók stabil 
matematikai alapokkal kezdhették a szakiskolai képzést.

Hasonló esetet lehet felsorolni biológia, kémia, idegen nyelv és számos más tantárgyak 
vonatkozásában.

minden Szakmai tárgy alapoz a közismereti tárgyak ismeretére, például a mm – cm – m 
közötti átváltás nem elhanyagolható tudás egy asztalosnál. Nem mindegy, hogy a megrendelt 
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bútor feleakkora vagy kétszer olyan nagy, mint amilyenre szükségünk van, mert hiába szép, 
ha nem fér be az ajtón. 

Hogyan keveri majd ki a hajfestéket a fodrász? A hidrogén-peroxidot mennyire kell majd 
felhígítania, hogy a szépítkezésre bejelentkezett hölgynek ne égesse le a haját? Ezeket a min-
dennapi munkája során tudnia kell, hiszen mind-mind a közismereti tantárgyakra épülnek. 

A magyar irodalom és nyelvtanról nem is beszélve: akárhogy is, beszélni tudni kell, és 
nem mindegy hogyan: helyesen és szépen. Hiszen a vevő, páciens, kuncsaft odamegy, ahol 
mindennel meg van elégedve (minőség, kiszolgálás, illemtudás stb.). A mai versenyhelyzet-
ben, ahol egymást érik a boltok, fodrászüzletek, az a nyerő, aki mindenben jól teljesít. Ehhez 
viszont elég sokrétű tudásra van szükség.

SokSzor tapaSztaljuk, hogy az elméletben megtanultakat, a diákok nem képesek a gya-
korlatban alkalmazni. A pedagógusok – ha képesek együtt dolgozni – sokat javíthatnak ezen 
a helyzeten. Persze ez nagyon körültekintő munkát igényel, és folyamatos kapcsolattartást. 
A gyakorlatot és a közismeretet tanítók napi kapcsolatban állnak egymással. A követelménye-
ket, tananyagokat egyeztetve törekszünk arra, hogy egymás jelzései alapján egy-egy témára 
egymással párhuzamosan nagyobb gondot fordítsunk. Ha szükséges, együtt tartunk órát, 
ahol az elméletet és a gyakorlatot ötvözve tanítunk.

A szakmai elméleti tantárgyak és a gyakorlat között szoros kapcsolat van. A tanulók az 
elméletek során sajátítják el azokat az ismereteket, amelyeket a gyakorlatok során alkalmaz-
niuk kell. Gondot okoz a szaknyelv elsajátítása és szakszerű használata. Ezért a tananyagot 
az ő nyelvükre lefordítva, de a követelményszint mellett maradva igyekszünk megtanítani. 
A begyakorlással tudják beazonosítani az elméletben tanultakat a munkafolyamatok során. 
A szakmacsoportok esetében a munkavédelem, a technológia és az anyagismeret a legin-
kább szorosan összefüggő tárgy. Mindezek elsajátítását megkönnyítik az üzemlátogatások, 
melyek tapasztalatait felhasználhatják nemcsak a gyakorlatokon, hanem az elméleti órákon 
is. Mindez jól bevált gyakorlat, a tanulók nem érzik annyira tehernek a tanulást sem, és elő-
segíti a vizsgára való felkészülést is.

„Teher alatt nő a pálma”, de ha a kelleténél jobban nem terheljük a diákokat, akkor köny-
nyebben megtalálják az összefüggést az elmélet és a gyakorlat között. Ha ezt a köztes utat 
sikerül eltalálni, akkor kialakíthatjuk tanulóinkban az alkalmazni tudás képességét. Mi ezt 
igyekszünk követni.

a köziSmereti tárgyak adják meg azt az alapot a tanulók számára, amely alkalmassá 
teszi őket a szakmai tárgyak elsajátítására. Például a matematika számos szakma alapját 
képezi, így ennek nem elégséges ismerete alkalmatlanná teszi a tanulókat az adott szakmára. 
Kudarcok érik őket a szaktantárgyak tanulása során, ami számos káros következménnyel jár 
(alulmotiváltság, órai érdektelenség, órai fegyelmezetlenség). 
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Megoldásként lehetne alkalmazni azt a módszert, hogy a tanulók már a közismereti tár-
gyak tanulása során is olyan életszerű példákat oldjanak meg, amelyek bevezetik őket a szak-
mai tárgyakba.

amikor a tantárgyakat cSoportoSítjuk, külön-külön csoportokba soroljuk a közismere-
ti és szakmai tárgyakat. A gyakorlatban ezek nem különülnek ilyen kategorikusan. A 9. és 
10. osztályos tanulók még az általános képzésben vesznek részt, de már itt is megjelennek 
a szakmai előkészítő és szakmai alapozó tárgyak. Ezért a diákoknak már a 9. osztály meg-
kezdésekor lennie kell elképzelésüknek, hogy tanulmányaik során melyik szakmát szeretnék 
elsajátítani, ugyanis annak megfelelően történik a szakmai előképzésük.

Iskolánkban informatikai és ügyviteli szakmacsoportban folyik a szakképzés. Mindkét 
szakma tanítása-tanulása során fontos a közismereti informatika tanítása, mert e tantárgy 
mindkét szakma alapjául szolgál. Az informatikai szakmák tanításához kiemelendő még 
a matematika tanítása, mert az informatika számos területéhez nélkülözhetetlen a logikus 
gondolkodás, a számok, számrendszerek, matematikai műveletek ismerete. Az ügyvitel terü-
letén a magyar tantárgyat emelném ki, ahol a kommunikációra, a fogalmazásra és a helyes-
írásra a szokottnál több időt és energiát fordítanak.

Minden közismereti tárgynak megvan a maga fontossága ahhoz, hogy a diákok személyi-
sége megfelelően fejlődjön.

Egy szakma elsajátításához nem elegendő a választott szakma kiváló elsajátítása, de 
ugyanolyan fontosak a közismereti tárgyak, mert a kettő együttes megléte szükséges ahhoz, 
hogy jó szakemberek váljanak a diákokból. 

A közismereti és szakmai tantárgyak a szakiskolai oktatásban nem választhatók szét, ha 
hatékony oktatást akarunk folytatni. Ehhez fontosnak tartom a tantestületen belül a rend-
szeres megbeszéléseket, tapasztalatcseréket, belső képzéseket és a továbbképzéseket egy-
aránt.

kommentár

A szakiskolában az alapvető problémát az jelenti, hogy közismereti tantár-
gyak csekély motiválóerővel hatnak a tanulókra. Ezeket a tárgyakat – és a tár-
gyakban megjelenő tartalmakat – a tanulók egy része már az általános iskolá-
ban is elutasította. Elképzeléseikben nem szerepelt az, hogy a szakiskolában 
hasonló dolgokkal fognak találkozni. Nem tekinthető véletlennek, hogy a tanulói 
kudarcok zöme azokon az évfolyamokon következik be, ahol a közismereti tár-
gyakat oktatják.

Sokan azt gondolják, hogy az lenne a legcélszerűbb megoldás, ha a tanulók 
már a kilencedik évfolyamon elkezdhetnék a szakmai tárgyak tanulmányozását.
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A megoldást – függetlenül attól, hogy a szakiskolai képzés szerkezetében 
milyen módosulások következnek majd – részben az jelentheti, hogy a közisme-
reti tantárgyaknak a tartalmában olyan elemeket jelentetnek meg, amelyek egy-
részt közel állnak a tanulók világához s ezáltal azonosulási lehetőséget kínálnak 
számukra, másrészt pedig már e tartalmakon keresztül igyekeznek a választott 
szakmát közel hozni, bemutatni a tanulóknak.

Ugyanakkor nem vitatható az sem, hogy a közismereti tárgyaknak kulcsszere-
pe van azoknak a készségeknek, képességeknek, attitűdöknek a fejlesztésben, 
alakításában, amelyek nélkülözhetetlenek a szakmai tárgyak elsajátításához.
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szándÉkos rongálás

A tanulói agresszivitás egyik szélsőséges esete az, amikor a ta-
nuló a körülötte található materiális javakat szándékosan meg-
rongálja, tönkreteszi. Eltekintve most az eseményt kiváltó okoktól, 
a problémát az jelenti, hogy a tényleges kárértéken túl az ese-
mény – szinte majdnem minden esetben – további konfliktusok 
forrásává válik, amelyeknek a kezelése mind időben, mind pénz-
ben komoly terhet ró az iskolára.

néhány tanuló megrongálta az iskolai mosdó ajtaját. A felelősségre vonás megtörtént, 
a kár értékét ki kellett a tanulóknak fizetni. Kiderült, hogy hirtelen indulatok miatt törték be 
az ajtót, tehát az agressziót nem tudta kellőképpen levezetni, illetve feldolgozni a tanuló. Az 
esetről az osztályfőnökkel is beszéltek, és sikerült beismertetni velük, hogy nem ez a legjobb 
módja a hirtelen dühkitörés megfékezésének. Iskolánkban egyébként ezután kamerarendszer 
figyeli a folyosókat, és ez elég visszatartó erő a rongálások megakadályozásához. 

feldühödött, és azért vágta úgy be az ajtót, hogy kitört az üveg – magyarázza bűnbánó-
an a történteket. Mire kiderítjük, valójában mi is történt, már mi is együtt érzünk vele, de ezt 
nem lehet nyíltan közölni. Akkor sem a rongálás a megoldás! Beszélünk, és úgy látjuk, ő már 
nem fog többé így reagálni.

A másik diák meg csak sétált kényelmesen a lépcsőn lefelé, közben a nehezen felrakott 
dekorációt tépkedte nagyon kényelmes tempóban. Ő is megkapja a „szentbeszédet”, mellé az 
írásbeli figyelmeztetések következő fokozatát. Láthatóan nem érdekli, bár bólogat és megígér 
mindent. Tudjuk, hogy nem fog változni semmi. Ugyanúgy letépi a képeket vagy kitöri az ud-
varra ültetett kis fákat. Van, akinek elég egy rosszalló pillantás, a másiknak meg mondhatunk 
vagy írhatunk akármit. 

Az üveget természetesen kifizette a diák, a dekoráció visszatételénél a másik diáknak 
segítenie kellett, a fák ültetésében szintén. 

kilencedikeS oSztályomban volt egy háromfős csapat, akik hangoskodó, trágár beszéd-
del és az órákon is rendzavaró magatartással tűntek ki társaik közül. Ez már olyan szinten 
vált kezelhetetlenné, hogy látszott, a többi tanuló számára is nagyon kellemetlen, és szerették 
volna megszüntetni ezt az állapotot. Egy nap a gondnok panaszkodott, hogy valaki úgy berúg-
ta az osztályom ajtaját, hogy azon egy jókora lyuk keletkezett. Kérdeztem az osztályt, hogy 
ki volt, de mély hallgatásba burkolóztak. Másnap szintén panaszra kellett bemennem, mert 
akkor a padok sarkait tördelte le valaki szándékosan. Megint megkérdeztem az osztályt, hogy 
ki követte el a durva rongálást, de megint hallgattak. Nagyon elkeseredtem, de a következő 
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osztályfőnöki órára eszembe jutott egy kevésbé igazságos, de mint utóbb kiderült, hatékony 
megoldás. Közöltem, hogy ha nem mondják meg, kik voltak az elkövetők, akkor az osztálynak 
kell kifizetni az okozott kárt. Mivel szóban nem akarták elárulni, ezért kértem, hogy írják le 
egy papírra. Így is történt. A három tanuló kivételével mindenki ugyanazt a három nevet írta 
le. Utólag az is kiderült, hogy az elkövetők megfenyegették az osztályt, hogy aki elárulja őket, 
azt majd jól megverik. Erre szerencsére nem került sor, hanem fegyelmi tárgyalás és a ron-
gálások értékének megfizetése következett az elkövetők szülei részéről, akik aztán „meg-
jutalmazták” fiaikat a viselkedésükért. Szerencsére ennek hosszú távra is volt hatása, mert 
a tanulók megváltoztak, és ez már csak egy rossz emlék az osztálynak.

a rongáláS a vagyon elleni bűncselekmények egyik fajtája, amely materiális tényállás és 
mindig van a jogtalan magatartásnak következménye is, ez a kár. Csak szándékosan követ-
hető el.

Intézményünkben eddig a legdurvább eset az volt, mikor egy másik szakiskolából gyúj-
togatás miatt egy hete átvett diákunk (akire a mai napig nem tudtuk rábizonyítani tettét) 
nemcsak mondogatta a többieknek, hogy felgyújtja az épületet, hanem meg is próbálta. Meg-
gyújtotta a harmadik emeleten a papírból készült díszleteket. Már javában lángoltak, mikor 
mindnyájuk szerencséjére éppen arra járt egyik ügyeletet ellátó pedagógusunk, és óriási lé-
lekjelenléttel megakadályozta a tűz továbbterjedését.

Ezenkívül nem ritka látvány a zárastul kiszakított, illetve ököllel beütött ajtó. 
Hihetetlen, hogy mekkora agresszió szorult ezekbe a gyerekekbe! 

a diákok értékeinek védelmében testnevelésórákon természetesen minden alkalommal 
zárjuk az öltözőajtókat. Tavaly óta már a mosdóét is, ugyanis egyszer valaki szünetben letör-
delte az összes zuhanyt. Ha nem tudnak kimenni vagy bemenni az ajtókon, gondolkodás nélkül 
feltépik, nem foglalkoznak azzal, hogy esetleg megvárják, míg az órát tartó tanár kinyitja. Ezért 
szinte hetente ki kell cserélni a zárat. Órakezdés előtt, ha türelmetlenek, akkor vagy besza-
kítják zárastul a terembe vezető ajtót is, vagy rugdossák és üvöltöznek. Egyébként túlnyomó 
többségben csak a fiúk viselkednek így, de nem kizárólag csak a szakiskolások. A folyamatos 
rongálások miatt a jövő tanévtől „bombabiztos” vasajtókat szereltetünk fel az öltözőkhöz.

Tavaly az is kiderült, hogy miért tátong ököl nagyságú lyuk az öltöző ajtaján. Osztályomba 
járó diákom bevallotta, hogy nagyon dühös volt valakire, és nem akart kárt tenni benne, ezért 
inkább azt ütötte. Másik alkalommal ugyanez a tanuló kinyitotta a tanterem ajtaját, pedig be 
volt zárva.

A padok firkálása mindennapos dolog, időközönként minden osztály lemossa a termében 
azokat. A durvább firkálások elkerülése érdekében graffitialbumot szerkesztettünk. Az album 
segítségével próbáljuk beazonosítani a műveket.

új, modern épületben működik az iskolánk immár három éve. Kezdettől fogva tartottunk 
attól, hogy nehéz lesz az épület tisztaságát, szépségét megőriznünk. Sajnos már a második 
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tanévben az épület bizonyos részeiben komoly károkat tapasztaltunk. Elsősorban a tanter-
mekben és a mosdókban fordulnak elő szándékos rongálások, különösen a falak „nyomasztó” 
fehérsége ragadja meg a tanulók fantáziáját; meg is kezdődtek az obszcén jellegű üzengeté-
sek a fal felőli padsorokban ülő tanulók által, az üzenetekre pedig gyakran válasz is érkezik. 
Ennek elkerülése érdekében az órákon igyekszünk jobban odafigyelni a fal közelében ülőkre, 
figyelmeztetjük őket arra, hogy mindennek megvan a maga ideje és helye.

a tanári munka kiváltSágoSai közé tartozom, lehetőségem van heti egy alkalommal fo-
lyosóügyeletesnek lennem. A minap egy ilyen ügyeletességem alatt a figyelmem az iskola 
épségére irányult. Láttam, ahogy össze voltak karcolva a folyosón a padok, falak, amelyet 
a diákok mint üzenőfalat alkalmaznak.

Sokszor hangoztatjuk, hogy mennyire fontosak lennének a jól felszerelt tantermek. Azzal 
viszont nem igazán foglalkozunk, hogy a már meglévő „jól felszerelt” tantermeinket hogyan 
is védjük meg a szándékos rongálástól.

A szándékos rongálás hallatán az ember előtt olyan kép jelenik meg, amelyben összetört 
székek, asztalok, betört ablaküvegek mutatkoznak meg. Viszont arra nem sokan gondolnak, 
hogy az összefirkált pad, illetve fal is ugyanolyan szándékos rongálásnak számít. Amíg az 
összetört pad, szék felindulásból elkövetett rongálás, addig a firkálások a tanulók „unalmá-
nak elűzésére” szolgálnak. Unatkozik, hát firkál, de hova? Ha egy lapon fejlesztené rajztudá-
sát, még meg is lehetne dicsérni, milyen kreatív. Ehhez viszont felszerelésre lenne szükség, 
ami sajnos diákjaink többségénél igen csak hiányos.

Szándékos rongálásnak számít a WC falán elnyomott cigi csikkek lenyomata is, vagy akár 
az eldobált szemetek. 

Fontos lenne megértetni és megtanítani a diákokkal, hogy óvni kell, ami már megvan, 
hiszen nem kis erőfeszítéssel szereztük meg őket.

Úgy gondolom, ez nem kis feladat a tanárok számára, hiszen a diákok iskolába kerülé-
sekor már rendelkeznek egy kialakult normarendszerrel, amit a családból hoznak, és ezen 
nagyon nehéz változtatni.

Ezért úgy gondolom, hogy főleg a szülők és a család feladata lenne a viselkedési normá-
kat megtanítani, elsajátíttatni a gyermekkel már kisgyermekkorban.

SajnoS gyakran előfordul. Számomra mindig érthetetlen, hogy miért kell az ajtót lábbal 
berúgni vagy ököllel bezúzni vagy egy zongorára nekifutásból felugrani. Gondolom, otthon 
sem csinálják. Lehet, hogy akcióhősnek érzik magukat? Vagy csak bulis… Természetesen 
a rongálásnak soha sincs gazdája, és senki sem látott semmit. Egészen addig, amíg az anyagi 
kárt rá nem terheljük az egész osztályra. Ilyenkor biztosan kiderül, ki volt a tettes. Ugyanis 
senki sem akar mások helyett fizetni.

A padok időről időre megtelnek rajzokkal, firkákkal. Ilyenkor következik a „nagytakarí-
tás”. Ez nem kerül pénzbe sem, különösebb időbe sem. Csak egy szivacs és egy tisztítószer 
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kell hozzá, ami leginkább otthonról származik. Ha egy padot én is lesúrolok, a gyerekek is 
megcsinálják. Mindenki a saját padját. Nem nagy ügy. Utána talán jobban vigyáz rá a többség. 
Egyszer kiszámoltuk, hogy életünkből hány órát töltünk az iskolában, ha az alvást is leszámít-
juk. Nem mindegy tehát, hogy milyen környezetben tesszük ezt.

iSkolánk 2006-ban költözött egy új, korszerű, jól felszerelt épületbe. Minden teremben 
számítógép és más technikai eszközök. Kint parkosított környezet, sportpálya. Több labor, 
terem is van, több százezer forintos gépekkel. Az évek múlásával egyre növekedett a rongálá-
sok száma. Először csak a falakon jelentek meg a cipőnyomok és feliratok. Aztán következtek 
a székek és a padok. Kezdtek eltűnni dolgok a számítógépek mellől. Egy egér vagy csak egy 
vezeték. Az ajtókról elviszik a feliratot, az aljáról leszedik a sárgaréz védőburkolatot. A labo-
ratóriumban a műanyag gázvezetékeket elvágják, amelynek rendkívül veszélyes következmé-
nyei lehetnek. Egy-egy kisebb alkatrész tönkretételével használhatatlanná tesznek gépeket 
a laboratóriumi vizsgálatokhoz.

Nem tudják értékelni a szép környezetet, mert annak megteremtését sem anyagi, sem 
munkavonzataiban nem tapasztalták meg. Be vannak kényszerítve az iskolába, azt nem érzik 
magukénak, nem vigyáznak emiatt az értékekre sem. Megszokták, hogy bármiféle teljesít-
mény nélkül megkapnak dolgokat, nem pedig azért, mert megdolgoztak értük. 

a SzándékoS rongáláS nagy hagyományokra visszatekintő tevékenység. A diák akkor csi-
nál csibészséget, ha unatkozik. Ez különösen igaz az iskolára. Az apró, nem jelentős károkkal 
járó cselekmények (kis falfirka) sokszor nagyobb ügyek (tagek, graffitik festése épületekre) 
előjele lehet. A szándékos rongálás célja lehet a szakmai gyakorlat elszabotálása is. Nálunk 
előfordult, hogy a parkápoló szakos tanulóknál a gereblyék nyele folyamatosan eltört.

A szándékos károkozás lehet egyéni akció. Dühében a tanuló belebokszol a gipszkarton 
falba. Ilyenkor a tehetetlenség, a másféle stresszoldó módszerek ismeretének hiánya a cse-
lekmény oka. Ezek a cselekmények általában az iskolákban használt pedagógiai módszerek-
kel kezelhetőek. Pszichológus, mentálhigiénikus sok segítséget adhat.

Veszélyesebb az iskolában a csoportos vandálkodás. A tanulók egy csoportja felvesz vagy 
behoz az iskolába egy garázda magatartásformát. Be akarják bizonyítani, hogy ők a kemény 
mag. Nem félnek semmitől. A csoportnak általában van egy hangadója, vezetője. Az első 
rongálásokat ő követi el. A csoport tagjai ezután kezdik garázda munkájukat, egymást túl 
licitálva. Veszélyes helyzet, mivel ez személy elleni erőszakhoz is vezethet.

A szándékos rongálást, mint viselkedésformát egyes szubkultúrák elfogadják. Ezek a cso-
portok olyan közegből kerülnek ki, ahol a saját tulajdon szent, a másé nem számít. 

Szinte minden esetben ez a viselkedésforma a kriminalizációhoz vezet.
A szándékos rongálás megelőzése érdekében nagyon oda kell figyelni a tanulók figyel-

mének kellő lekötésére és a pedagógiai felügyeletre az iskolában. Minden kárral járó cselek-
ményt ki kell vizsgálni, és szükség esetén fegyelmi és kártérítési eljárást kell indítani.
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A személyes felelősség előtérbe állítása a kártérítés mértékének, módjának tudatosítá-
sa és a szándékos rongálást követő következetes fegyelmi eljárások a megelőzés hatékony 
eszközei. 

a Szünetben a folyoSón ügyelő tanár arra lett figyelmes, hogy az egyik szakképzős ta-
nuló idegesen kiáltozik, trágár kifejezéseket használ, rohan az illemhely felé, aminek az ajtaja 
nem nyílott ki az első próbálkozásra, így berúgta. A kilincs leszakadt, ő pedig besétált az 
akadálymentes bejáraton.

A tanár előállította a tanulót, s a lelki fröccs után elengedte, szólt az osztályfőnöknek, 
hogy intézkedjen, készítse elő a fegyelmi tárgyalást.

Az osztályfőnök is utánajárt a dolognak, kikérdezte a bejelentett tanulót. A beszélgetés 
során kiderült, nem is ő volt, hanem egy másik osztálytárs, az ügyeletes tévesen adta meg 
a tanuló nevét.

Az iskolánk be van kamerázva. Az osztályfőnök a felvételt megnézve felismerte a szán-
dékos rongálót, aki természetesen megkapta a büntetést és a kártérítési csekket. A tévesen 
vádolt gyerektől pedig bocsánatot kért az osztályfőnök, az ügyeletes tanár nem.

Igyekszünk minél több, az iskolát építő-szépítő tevékenységbe bevonni diákjainkat (ter-
mészetesen nem kötelező jelleggel, hanem önkéntes alapon), bármilyen kicsi, egyszerű vagy 
nagyobb léptékű dologról van szó.

intézményünkben állandó folyoSóügyelettel és odafigyeléssel próbálunk gátat szabni 
a rongálásoknak, de véleményem szerint ez nem elég. Olyan programokat kellene biztosítani, 
melyek kapcsán az elfojtott dühöt, agressziót, feszültséget le tudnák vezetni a diákok. 

az iSkola épületében, amit lehet, azt olyanná alakítanak át, hogy ne lehessen leszedni, 
elvinni, ne látszódjon rajta a firkálás. A feliratokat, védőburkolatokat ragasztás helyett oda-
csavarozzák. Az eszközök zárt szekrényekbe kerülnek be. A falak sötét lábazatot, lemosható 
burkolatot kapnak.

kommentár

A tanulók által okozott szándékos rongálás forrását, közvetlen kiváltó okát 
valamilyen frusztráció okozza, amelyet nem tud megfelelő módon kezelni, fel-
dolgozni. Valószínűleg a dolog előzménye azoknak a helyzeteknek a kialakulása, 
amelyek az érintett számára negatív, kellemetlen élményekkel jár.
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A tanulók többsége élete során akár több alkalommal is megtapasztalta 
a kudarc, a vereség érzését, amelyeknek az állandósulása (folyamatos tanulási 
sikertelenség, a család anyagi helyzetének drasztikus megváltozása stb.) a tehe-
tetlenség érzése mellett váltja ki ezt a durva reakciót.

A példák azt mutatják, hogy kizárólagosan hagyományos tantermi körülmé-
nyek között ezt a jelenséget nagyon nehéz, csaknem lehetetlen kezelni. A megol-
dás részben olyan programok, események szervezésében mutatkozik, amelyek 
egyszerre képesek a tanulók számára sikerélményt s ezzel párhuzamosan olyan 
cselekvési lehetőségeket biztosítani, amelyek alkalmasak a feszültség leveze-
tésre, az agresszivitás oldására. Ilyenek lehetnek azok a törekvések, amelyek 
például az ún. „küzdősportágak” felé irányítják a tanulókat, vagy az olyan prog-
ramok, amelyek ellenőrzött keretek közé helyezik a „felszabaduló” energiákat 
(túlélőtáborok szervezése, extrém sportok rendezése, bmx-, gördeszka-, falmá-
szó- és terepkerékpár-verseny stb.).

Az iskola materiális javainak a fokozottabb védelme – függetlenül a tanulói 
rongálásoktól – a társadalomban zajló kedvezőtlen tendenciák felerősödése mi-
att mindenképpen indokolt.
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szubkultúrA megjelenÉse 
Az iskolábAn

A hazai társadalomban korábban is jelen voltak azok a csoportok, 
amelyeknek a többségtől eltérő, más értékek alapján szerveződő, 
sajátos vonásokkal rendelkező kulturális szokásaik, nézeteik vol-
tak. Az egyes csoportokhoz tartozó tanulókról korábban az iskola 
keveset tudott, elsősorban azért, mert azok igyekeztek elrejteni 
ezt a sajátosságukat.

az iSkolában iS egyre inkább megjelenik az, hogy a fiúk vasalják a hajukat, sminkelnek, 
lakkozzák a körmüket, és szőrtelenítik látható (és kevésbé látható) testrészeiket.

Kilencedik évfolyamon történt kémiaórán, hogy az egyik tanuló elaludt az órán. A tanárnő 
felébresztette, majd észrevette, hogy a többiek nevetnek. A fiúnak elkenődött a szemfestéke.

A tanárnő kiküldte, hogy hozza rendbe magát, majd folytatódott az óra menete.

iSkolánkba több magyarorSzágon megjelent valláSi gyülekezetbe tartozó tanuló jár. 
Az egyik tanuló édesapja írt kérelmet iskolánkhoz, hogy gyermeke ne vehessen részt azokon 
az ünnepségeken, melyet iskolánk rendez. Pl. karácsony, október 23. A tanuló az ünnepsége-
ken való részvétel alól felmentést kapott, de a házirend értelmében, az iskolában megjelenik 
alkalmi öltözetben, és termében vagy egy számára kijelölt helyen tartózkodik az ünnepség 
végéig. Így a tanuló a kötelességét teljesíti és jogait gyakorolja.

„SzándékoS rongáláS”, avagy „Falra írni muszáj!” – szubkultúra megjelenése az iskolá-
ban.

A padokon, székeken, bizonyos falrészeken látható firkálás mindennapos. A helyzeten 
nem segít, hogy évente kétszer szoktunk iskolai nagytakarítást rendezni, ahol osztályokra 
lebontva mindenkinek megvan a takarítandó terme, udvar- vagy utcarésze, amelyet rendbe 
kell hozni. A gyerek maga végzi a súrolást, felmosást. Szinte már másnap a saját munkáját 
téve tönkre, újból kezdődik a firkálás.

Két kolléga viccelődött azon, hogy mi lenne, ha a tanár is írna a falra. A falak alsó része, 
kb. az ülő diák fejmagasságáig lemosható festékkel van lefestve, tehát elbírná a matekegyen-
leteket, a helyesírási szabályokat vagy a kémiaképleteket is. Ott is lehetne hagyni, hátha vala-
ki véletlenül szünetben is ránézne. De le is lehetne törölni, ily módon egyszerű whiteboardként 
funkcionálna.
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Biztosan lennének az ötleten berzenkedő kollégák, de egy-két próbálkozást megérne.
Mint ahogy azt az elképzelést sem fogadta egyöntetű lelkesedés, hogy a földszinti termek 

rossz állapotban lévő falrészeire a gyerekek készíthetnének graffitiket. Diáknapon egyszer 
már volt olyan feladat, hogy nagy csomagolópapírokra készíthettek a diákok falrajzokat, és 
kiderült, hogy mennyien tudnak színvonalas és komoly rajztudásról bizonyságot tevő képeket 
készíteni.

„Na persze! Jó, hogy már meg nem engedjük nekik a firkálást!” – ez az egyik álláspont. 
Holott a jó graffiti a modern képzőművészet egyik ága, ha tetszik, ha nem. 

Nincsenek illúzióim afelől, hogy egy jól elkészített képet is ne rongálnának meg egy idő 
után, még akkor is, ha tudják, hogy társaik készítették. De a kép készítésének folyamata 
mindenképpen esemény egy iskola életében, s ha egy vagy több csoport készíti, rendkívüli 
közösségformáló ereje lehet. S ha már kifakul a kép, vagy a „firka” is firkás lesz, némi alapo-
zás után készülhet az új!

emóSok, néhol egy punk, egy serdülő, gyökértelenül csapongó skinhead kinézetű srác, 
tenyérnyi „nagy-magyarországos” matricával, és őt ugrató cigány haverokkal, csatosok, Bob 
Marley-t követő „magyar jamaikai” raszták, elegáns és szegényesen öltözködő cigány gye-
rekek, rappereknek öltöző hangoskodók, néhány rocker, szerény csöndes, illedelmes sem-
legesek és tetovált, piercingekkel feldíszített fiúk, lányok. No és az új irányzat: a fültányéro-
sok, akiknek vélhetőleg folyamatosan táguló fülcimpájuk mellett lassan tányérajkuk leszen. 
Valamint anorexiások, bulémiások és túlsúlyosak. Egyben közösek: nem szeretnek átöltözni 
testnevelésórán.

Az előbbi felsorolás aligha kimerítő előszámlálása annak a heterogén, sokszínű mintázat-
nak, ami a jelenkori társadalomban, tehát iskolánkban is tetten érhető.

Lehet-e valamit kezdeni ezekkel a jelenségekkel, vagy a gyermekvédő, személyiségjo-
gokra hivatkozva nem érdemes róluk szót ejteni? Egy ideje úgy vélem, hogy nincs is annál 
fontosabb dolog az óráimon, hogy önmagunk megértése mellett a másnak tűnő csoportokat, 
világlátásukat, alapszövegeiket megismerjük, és amennyire csak lehet, halasszuk az ítélet-
hozatalt felettük. Inkább a másik tükrében nézzük saját magunkat. Ennek okán a magyarórák 
egy részén, a gyerekek által behozott kedvenc dalokat meghallgatjuk, dalszövegeiket olvas-
suk és értelmezzük, majd jellemezzük formailag, nyelvhasználatilag azokat. 

Két évvel ezelőtt egy kecskeméti rapénekessel ismerkedtem meg. Kőházy Ferencnek 
hívják. Provokatív, református szellemiségű gondolatai mellett igényes zenét játszik a Suhan-
cos zenekarban és szólókarrierjét is figyelemre méltóan építi. Az osztályom tagjaival, éppen 
a személyes ismeretség okán, többet foglalkoztunk FankaDeli Feri eddigi munkásságával, 
majd ebben az évben a művész személyesen is meglátogatta osztályunkat, ahol a közösség 
megtartó erejéről tartott előadásokat egy olyan nyelven, amelyet ő csak az utca nyelvének 
nevez, mi hívhatnánk szlengnek. 

Reményeink szerint az ilyen előadásokkal a gyerekek felől nézve hiteles emberek beszél-
nek olyan témákról, amelyeket ha egy egyszerű tanár mondana el, nevetség tárgyává válna, 
ámde ha a híres ember mondja, akkor az szentírás.
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A toleranciáról nem csak beszélni érdemes. Ennek egyik gyümölcsöző következménye 
rám nézve az, hogy a gyerekektől tanulhatok és ők is tőlem. A nyitottságot érdemes megőriz-
ni, ez a fiatalság egyik titka.

egyre inkább jellemző a tárSadalomra, hogy a fiúk elnőiesednek, illetve megjelennek 
a metroszexuális fiúk. Úgy gondolom, küzdeni ellene nem tudunk, hiszen a tanulók ezt látják 
maguk körül. Példaképeiknek választott színészek, focisták és ismert emberek egy része 
szintén így néz ki, így öltözködik. Ezek a fiúk nem is értik, hogy mit problémázunk azon, ahogy 
ők kinéznek és viselkednek.

ha az iSkolában feltűnik egy diák martenS bakancSban, benne piros cipőfűzővel, kopott 
bőrzakóban a gallérján öngyújtóról leszedett fémlemezkékkel, a fülében biztosítótűkkel és 
a haja is színesen ágaskodik az égnek a zöld figarótól, akkor sokan megijednek tőle, pe-
dig csak egy ártatlan mezei punkkal találkoztunk. A szubkultúráknak, mint rétegkultúráknak 
a fiatalság egy részénél (általában a műveltebb, kreatívabb kisebbségnél) az önazonosság 
kialakításában óriási szerepe van. 

Ezek a csoportok sajátos értékrendet hordoznak, és a legtöbb esetben valamilyen ze-
nei irányzathoz vagy előadókhoz kapcsolódnak (SKA, Punk Emo, Dub, AcidJazz, Skinhead, 
Reggae, Newmetal stb.). 

Nagyon sok esetben okoznak konfliktust az iskolában, elsősorban a szembetűnő kül-
sőségek következtében, valamint a társult viselkedésminták miatt. Veszélyességét azonban 
hajlamosak vagyunk eltúlozni, jellemzően túlaggódni, amiatt ugyanis, hogy egy részük vagy 
favorizálja a tudatmódosító szerek használatát (alkohol, cannabis), vagy suicid és depressziv 
attribútumokat hordoz, esetleg agresszív, militáns jellegű. Ha a gyerekek szociális kapcsola-
tai jól működnek, a családi hátterük rendezett, akkor általában ezek múló hóbortokká válnak. 
Mindenképpen érdemes viszont beszélgetni velük ezekről a stílusokról, a hozzájuk kapcso-
lódó életszemléletről, mert a tanulók nemcsak szeretnek, hanem akarnak is erről beszélni, 
érdekli őket a pedagógus véleménye.

kommentár

A különféle szubkultúrákhoz csatlakozó tanuló megjelenése az iskolákat egy-
részt meglepte, másrészt aggodalmat váltott ki. A probléma oka két tényben 
kereshető. Egyrészt a rendszerváltást követő időszakban – sok más jelenséggel 
párhuzamosan – a korábbikhoz képest sokkal több olyan csoport jelent meg 
a magyar társadalomban, amelyek az elfogadott társadalmi értékrend mellett 

– sőt azzal szemben – más mintakövetési megoldásokat javasoltak a fiatal kor-
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csoportok számára. Másrészt a sok esetben meglazult családi kötelékek között 
élő tanulók számára ezekben a csoportokban teremtődtek meg azok a szocia-
lizációs feltételek, amelyeket a család nem volt képes számukra biztosítani. Az 
egyes csoportokhoz tartozást erősítő elemként jelent meg az „odatartozás” nyílt 
vállalása is, amelyre a szocializmus időszakában még kevesen vállalkoztak. 

Az iskolák többsége vagy nem mutatott hajlandóságot ezeknek az elemek-
nek a befogadására, vagy tehetetlenül szemlélte azok térhódítását. Mind a két 
esetben számolni lehetett a konfliktusok sorozatával. A legjelentősebb gondot 
azok a „szubkultúrák” okozták, amelyek tevékenységükkel (pl. rendszeres drog- 
vagy alkoholfogyasztás) súlyosan veszélyeztették a fiatalok testi-lelki és szellemi 
fejlődését.

A probléma kezelését részben külső szakemberek segítségével kísérelték 
meg az iskolák (pl. drogprevenciós kurzusok szervezése, felvilágosító előadások, 
pszichológusok és mentálhigiénés szakemberek alkalmazása), részben pedig 
saját maguk igyekeztek megoldásokat találni. Ez utóbbiak közül azok bizonyul-
tak sikeresnek, ahol az iskola nyitottá vált az adott kultúrával szemben, s lehető-
vé tette, hogy adott feltételek mellett a tanulók megismerkedhessenek a jelenség 
értékeivel, gondolataival, gyakorlatával.
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szülői közömbössÉg

A szakiskolában tanító pedagógusok számára komoly problémát 
jelent az, hogy a szülők egy része – sokak szerint nagyobb része – 
nem tanúsít megfelelő érdeklődést gyermeke iskolai tanulmányai 
iránt. A problémát nehezíti, hogy sok esetben az elemi kommuni-
káció szintjén sem alakul ki kapcsolat a család, a szülő és a peda-
gógus, az iskola között.

Szülői értekezlet. Senki sem jött. Pedig fontos témáról kellene beszélnünk. Levelet is 
küldtem, külön felhívtam a figyelmet a megjelenés fontosságára. Számíthattam volna rá, 
hogy ez fog megint történni. Szinte csak akkor tudok érdemben beszélni a szülőkkel, ha 
otthon keresem meg őket. Persze azt meg nem jelentem be előre, mert akkor biztosan nem 
lesznek otthon. Még akkor sem jönnek be az iskolába, ha valami galibát okoz a gyerek. Nem 
számít. Nem fizetik be az étkezési díjat, a károkozások összegét stb. Ha sikerül otthon meg-
találni a szülőket, mindent megígérnek, mindenbe beleegyeznek, de amikor valóban a tettek 
mezejére kellene lépni, nem történik semmi. 

a tanuló igazolatlan hiányzáSa miatt a szülőt telefonon értesítette a pedagógus, aki 
nem azt értelmezte problémaként, hogy nem tudni, hová ment a gyereke engedély nélkül az 
iskolából, hanem azon aggódott, hogy hogyan ír igazolást erről a napról. Sok esetben tapasz-
taljuk, hogy a szülő a diák „stiklijei”-hez falaz, és nem támogatja a pedagógust. 

vali igen népSzerű volt a társai között. Sokat dolgozott a közösségben, segített mások-
nak, csinosítgatta az osztálytermet.

Pár hét elteltével több alkalommal hiányzott, hozott orvosi igazolást annak rendje szerint. 
Viselkedése is megváltozott, már nem volt olyan aktív, tanulmányi eredménye is romlott. Fel-
hívtam az édesanyját, hogy mi az oka Vali gyakori betegségének és szótlanságának. Anyuka 
durván elutasított, hogy semmi közöm hozzá.

Hiányzásai később csak szaporodtak, némely esetben már igazolatlanul is. Az osztályfő-
nöki figyelmeztető is süket fülekre talált a szülők részéről, még alá sem írták, ha egyáltalán 
látták. Felhívtam a háziorvost és Vali egészségi állapota felől érdeklődtem. Az orvos úgy 
nyilatkozott, hogy a kislánynak sokat fáj a feje, a hasa, de más problémát lát a tünetek mögött. 
Most már levél útján kerestem meg az anyukát. Dühös telefonhívás volt a válasz, hogy hagy-
jam őket békén. Az idő múlásával láttam, továbbra sincs rendben minden Vali családjában. 
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Szóra bírni sem tudtam, társainak sem beszélt gondjairól. Ismét a szülőnél próbálkoztam, 
hogy személyesen találkozzunk, de nem volt jó egyetlen időpont sem.

Sajnáltam Valit, mert mind ennek ellenére jóindulatú, ragaszkodó volt. Úgy döntöttem 
meglátogatom a családot. A csengetésre egy idősebb hölgy jött ki, kiderült ő a nagymama. 
Elmondta, hogy Vali anyukája néhány hónappal ezelőtt elköltözött, nem tudnak róla semmit. 
Vali különös viselkedése pedig neki fel sem tűnt.

A szülői közömbösség tipikus esetével találkoztam a fenti eset kapcsán. A nagymama 
ezek után próbált Valira jobban odafigyelni. Sajnos az anyját nem tudta pótolni. A tanulást is 
feladta, és szakma nélkül munkába állt.

azt tapaSztaltuk az évek Során, hogy a szülői közömbösség egyre nagyobb mértékű 
lett. Vannak ugyan hullámhegyek, de nem tartanak sokáig. Igyekszünk olyan lehetőségeket 
felkutatni tanulóink számára, sokszor nagy erőfeszítések, pluszmunka árán is, hogy a szülők 
késztetést érezzenek arra, hogy tegyenek gyerekükért valamit. Nagy horderejű pályázatokkal 
már értünk el sikereket a szülőknél (pl. többhetes külföldi gyakorlatot biztosító pályázat).

ballagáS évében történt, első szülői értekezlet szeptemberben. Rengeteg a megbeszél-
nivaló. A harmincegy fős osztályból a megjelent szülők létszáma 11 fő.

Az értesítés ellenőrzőn keresztül (a szokott módon), egy héttel a kitűzött időpont előtt 
megtörtént. Egyik fő téma a ballagási kosztüm, melyet a tanulók szerettek volna. A varrónő 
és a férfiszabó megjelent a szülői értekezleten, hogy bemutassa az anyagot és a választott 
kosztüm/öltöny szabását, és megbeszéljük a feltételeket.

Sajnos még utolsó évben sem lehetett a szülőket motiválni arra, hogy szülői értekezletre 
jöjjenek. A kosztüm anyagi terheket rótt rájuk, „nem mindegy, mit fizetnek ki” – mondták 
többen is, mégsem jött el a szülők fele sem.

Az eset után megnéztem a tanulók ellenőrzőjét, a szülők háromnegyede írta alá az érte-
sítést.

Ennek ellenére úgy gondolom, hogy az érdektelenség oka nem az, hogy a szülő nem 
tudott a szülői értekezletről, hanem inkább a fásultság és a közömbösség.

kilencedikeSként tanítottam először egy kislányt szakiskolában. Hamar feltűnt, hogy 
sokkal jobb képességű, tisztelettudóbb és szorgalmasabb, mint az osztálytársai. Félévkor 
javasoltam, hogy iratkozzon át szakközépiskolába, mert véleményem szerint ott is megállná 
a helyét. Azt válaszolta, hogy nem mer, mert szerinte ő buta, és a szülei sem támogatnák az 
ötletet. Az anyukát kértem, hogy beszéljünk a dologról, de sajnos nem adott rá lehetőséget. 
A kislány egyre visszahúzódóbb lett, látszott, hogy nem érzi jól magát az osztályközösségben, 
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szinte alig beszélgetett valakivel. Később már kerülte mások tekintetét és az osztály előtt 
nem szívesen szerepelt. Tizenegyedik évfolyamon az osztályfőnöke lettem. Szerettem volna 
beszélgetni vele a problémáiról, de sokáig elhárította a közeledésemet, különböző indokokkal, 
mígnem egyszer órák után ő kezdeményezte a beszélgetést. Hosszú beszélgetés után arra 
a következtetésre jutottam, hogy alulértékeli önmagát és a képességeit is. Javasoltam, hogy 
keressen fel egy pszichológust, aki szakemberként segítségére lehet. Először elutasította, 
de pár nappal később elkérte a címet, és fel is kereste. A szülők sajnos szülői értekezletre 
sem jöttek el. Telefonos megkeresésemre és javaslatomra az anyuka úgy reagált, hogy lánya 
mindig visszahúzódó volt, de már őt is idegesíti, hogy ilyen. A kislány elment a szakemberhez, 
aki két beszélgetés után pszichiátert javasolt. Gyógyszeres kezelést kapott, a tanévet nem 
tudta befejezni. Később nagy örömömre megtudtam, hogy beiratkozott az esti gimnáziumba, 
és zongorázni is tanul.

nemrégiben megkereSett egy Szülő, hogy a kislánya bukásra áll a tantárgyamból, nem 
tudnék-e én hatni rá valahogy, fenyegessem meg, ha másképp nem megy, mert ő már nem 
tud mit kezdeni a lányával, rá nem hallgat. Ilyenkor nincs más, elszámol az ember magában 
háromig, majd közöltem az anyukával mit tehetnék én a gyermekéért, hogyan hathatok rá, ha 
hetente egy alkalommal 45 percig találkozom vele? 

Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről a szülő rendszeresen 
részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kell, hogy kapjon. Ál-
talában már csak akkor keresnek meg a szülők, amikor a gyermekük bizonyítványát tartják 
kezükben, és rájönnek, hogy nem sikerül a továbbhaladás a következő osztályba.

„Könyörgöm, hol voltak eddig?”, hiszen a diák nem csak év végén kap egy jegyet, hiszen 
a PP-ben szerepel, hogy havonta min. egy jegyet kell hogy kapjon, amit ha nyomon követne 
a kedves szülő, látná, hogy valami nem igazán stimmel a gyermeke tanulmányai körül. Úgy 
gondolom, nem várhatunk el a diákoktól eredményes munkát, ha nem kapnak a szülőktől 
visszajelzéseket a munkájuk eredményeiről. A személyiségük fejlődéséhez nagyon is hozzá-
járul a  szülői visszajelzés, értékelés, dicséret, illetve kritika.

iSkolánkban minden hónap elSő hetében vannak a tanári fogadóórák, októbertől májusig. 
Azt tapasztaltuk, hogy az első fogadóórán a kilencedikes és a végzős szülők nagyobb szám-
ban megjelennek, ugyanakkor a következő időpontokban már kevésbé érdeklődnek a tanulók 
iskolai teljesítménye iránt. Sajnos azok a szülők, akiknek gyermekük problémás, egyáltalán 
nem vagy kevésbé tartják a kapcsolatot az intézményben tanító szaktanárokkal és az osz-
tályfőnökkel. Ennek egyik oka a szülői közömbösség. Nagyon sok esetben előfordul az, hogy 
a szülő csak hivatalos levélben történő megkeresés után veszi fel a kapcsolatot az osztályfő-
nökkel, vagy fel sem veszi, mert úgy gondolja, hogy már mindegy.
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az iSkolánknak van egy alapítványa, amely segítséget nyújt a rászorult diákoknak (tan-
könyvtámogatás, osztálykirándulás stb.). Ez az alapítvány minden évben szervez egy jóté-
konysági bált, amelyre a szülők különböző tárgyakat felajánlhatnak, illetve minden osztály 
vállalhatja, hogy süteményt süt. Az idén én is mint „osztályfőnök-helyettes” szembesültem 
azzal, milyen nehéz rávenni a szülőket, hogy támogassák adományaikkal, segítségükkel az 
iskola működését. A szülők bevonása a különféle iskolai tevékenységekbe igen nehéz feladat-
nak bizonyul szerintem, aminek nincs más oka, mint maga a szülői érdektelenség.

Nem tudom elképzelni, hogy különböző programokba be lehetne vonni a szülők nagy 
részét, hiszen arra sincs idejük, hogy a szülői értekezleteket, fogadóórákat meglátogassák, 
gyermekeik tanulmányai felől érdeklődjenek. Mesébe illő programok kitalálhatók (például: 
osztály-család közös hétvége túrázással egybekötve, szülői munkahelyeken üzemlátogatás, 
családi játékos vetélkedők, közös rendezvények szervezése a szülők és a pedagógusok rész-
vételével), de valljuk be magunknak az igazat, nem igazán kivitelezhető.

a Szülői közömböSSég a szülő teljes vagy részleges érdeklődésének hiánya a tanuló is-
kolai előmenetelével, nevelésével, egészségével és szocializációjával kapcsolatosan. A szülői 
közömbösség általában nem büntetőjogi kategória.

A szülői közömbösség gyakori viselkedési forma. Általában ott fordul elő, ahol csonka 
családban él a gyermek, vagy alkoholista van a családban. Az állami nevelésbe vett tanulók-
nál a vér szerinti szülők is kis érdeklődést mutatnak a gyermek iránt.

A szülőt nem érdekli a gyerek tanulmányi előmenetele, csak az érdekli, hogy a gyermek 
tanulói jogviszonya megmaradjon, mivel így a családtámogatási rendszerben anyagi ellátás-
hoz juthat. Nem ismeretlen az a magatartásforma, amikor a szülő nem fizeti be az étkezési 
díjat, nem látja el ennivalóval, így a tanuló éhezik. Ha a tanuló kollégista, ennie kell, ezért az 
étkezésidíj-hátralék az iskolában halmozódik fel, és szinte behajthatatlan a tartozás. 

Sok esetben a pedagógus látja, ahogy a fiatal rossz útra tér. Általában kis lopásokkal 
(iskolában és kint), igazolatlan hiányzásokkal kezdődik. A közömbös szülő ezekben az esetek-
ben a pedagógus jelzéseit nem veszi komolyan. Valójában nem akarja látni a problémát, vagy 
ezek a törvényszegések az ő értékrendje szerint nem bűnök. 

Alacsony iskolázottságú szülők esetében vagy jelentős az érdeklődés a tanuló előmene-
telével kapcsolatosan, vagy teljes az érdektelenség. Az első esetben a szülő saját helyzeténél 
jobbra szeretné gyermekét eljuttatni. Az utóbbi esetben a szülő nem lát semmi értéket az is-
kola által közvetítettekben. Mivel itt a szülő még a kapcsolatfelvételt is elutasítja, érdeklődése 
felkeltése szinte lehetetlen.

A szülői közömbösség egy sajátos formája, amikor a szülő nem tart kapcsolatot az iskolá-
val. Nem jön el az évnyitóra, szülői értekezletre, fogadóórára. Nem elutasító, de nem érdeklő-
dő. Ebben az esetben iskolánkban az a szokás, hogy az osztályfőnök telefonon felveszi a kap-
csolatot a szülővel, vagy levelet ír neki. A kommunikáció során az a lényeg, hogy éreztessük 
vele a kapcsolat fontosságát. A rendszeres kapcsolat kezdeményezésével gyakran elérhető, 
hogy a szülő átvegye a kezdeményezést. Ez már a szülői érdeklődés.

glossz_2.indd   251 2009. 06. 22.   9:51:44



252

Közömbös lehet a szülő a gyermek egészségével kapcsolatban. A rendszeres gondo-
zásra, orvosi vizsgálatokra nem viszi el tartósan beteg gyerekét. Ilyenkor az iskola ápolója, 
gyógypedagógiai asszisztense kíséri el e tanulót. Utána gond a gyógyszerek kiváltása, mivel 
a gyermek nem hozott magával erre is pénzt a kollégiumba. Ezeknek az eseteknek a kezelése 
iskolánkban megegyezik a nem kommunikáló szülőnél leírtakkal. Fel szoktuk venni a kap-
csolatot ezekben az esetekben a családorvossal, mivel egyes gyógyszereket csak ő írhat fel. 
A családorvos bevonásával a segítség felajánlása, hogy a gyógyszerköltséghez önkormány-
zati segélyt kérjenek, sokszor csodákat tesz. 

SzámoS eSetben előfordul, hogy a tanulók magatartási, tanulmányi helyzetének megbe-
szélése érdekében behívjuk a szülőket személyes találkozóra, ahol részt vesz az osztályfőnök, 
az érintett tanuló, esetleg az illetékes igazgatóhelyettes. Sajnos a legtöbb esetben ezeken 
a megbeszéléseken a szülők nem jelennek meg, és nem is jelzik, hogy nem tudnak, vagy 
nem kívánnak részt venni. Érdeklődésünkre a tanulók azt válaszolják, hogy a szüleik szerint 
úgysem tudnak változtatni semmin.

Egy kilencedikes tanuló esetében pedig az történt, hogy a szülők azután jelentek meg, mi-
után a tanuló lakhelye szerint illetékes jegyző kötelezte a szülőket az iskolával való rendszeres 
és személyes kapcsolattartásra. Utóbb kiderült, hogy ezt annak reményében tették, hogy 
a jegyző így eltekint az igazolatlan hiányzásokból eredő szabálysértési eljárástól.

az iSkolában a tanév Során három szülői értekezletet és legalább öt fogadóórát tartunk 
a gyerekük iránt érdeklődő szülőknek. Természetesen a tanárokkal megbeszélve, ezen idő-
pontoktól el lehet térni, pluszalkalmakat is lehet kérni. Ezek mellett a telefonos információ-
csere is rendelkezésre áll.

Sajnos az a tapasztalat, hogy a szakiskolába járó tanulók szüleinek többsége nem érdek-
lődik a gyerekük iránt. Nem kíváncsiak a tanulmányi helyzetre, a magatartási problémákra, 
a tanító tanárokra, az iskolai körülményekre, semmire.

Érdektelenek, sajnos a megélhetési problémákkal vannak elfoglalva, nem törődnek saját 
gyermekükkel, akkor sem, ha a problémákra van irányítva a figyelmük.

kommentár

Közismert, hogy a szülők szerepe a gyermekek nevelésében a legfontosabb 
tényező, ezt semmilyen intézmény sem tudja pótolni vagy helyettesíteni. Ugyan-
akkor jól látszik, hogy számos ok miatt a szülők egy része ezt a felelősségét 
igyekszik „átruházni” a gyermek neveléséért felelős más aktorokra. Különösen 
ott tapasztalható ez a jelenség, ahol a szülői hatás valamilyen ok miatt meggyen-
gül, s a szülő nem tudja megfelelő módon szabályozni, alakítani gyermeke sze-
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mélyiségfejlődését. A nevelés során megélt kudarc ezeket a szülőket eltávolítja 
gyermeküktől, ami elsősorban a gyermek tevékenységei iránti közömbösségben, 
érdektelenségben, ritkábban ellenségeskedésben nyilvánulhat meg.

A szülők kudarca a nevelés területén bármilyen iskolázottságú és társadal-
mi helyzetű családokban előfordulhat, de azokban az esetekben is megnő az 
esély, ha a családnak a gyermek nevelése során számos egyéb, nehezen le-
küzdhető (vagy egyáltalán nem megoldható) problémával kell szembenéznie. 
A családot ért kudarcok vagy a körülmények tartósan kedvezőtlen alakulása 
önmagában is alkalmas lehet arra, hogy az embereket passzivitásra késztesse, 
közömbössé tegye.

Az iskolák számára a szülői közömbösség kezelése nehéz feladat. A hagyo-
mányos megoldások (fogadóórák, szülői értekezletek stb.) önmagukban ezen 
nem képesek segíteni. Segíthetnek azok a megoldások, amelyek arra töreked-
nek, hogy a szülőknek olyan programokat, szituációkat hozzanak létre, amelyek 
lehetőséget kínálnak pl. a szülői tekintély helyreállításra, a neveléssel kapcsola-
tos attitűdök alakítására (családi életmódtáborok szervezése, „szülői mestersé-
gek vására” típusú programok stb.).
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szülők bevonásA különFÉle iskolAi 
tevÉkenysÉgekbe

Napjaink iskolájának működtetése nem képzelhető el a szülők 
bevonása nélkül. Számos helyen tapasztalták azt, hogy ha meg-
oldhatóvá vált az iskola és a szülők kapcsolatának új alapokra 
helyezése, a szülők aktivizálása, akkor ez hatékony eszköznek 
bizonyult a tanulói (és iskolai) eredményesség növelésében, de 
általában az iskolai célok támogatásában is.

problémáS gyerekekkel foglalkozó oSztályfőnökként az a határozott véleményem, 
hogy az első félév folyamán a diákok megnyerése mellett az egyik legfőbb feladat a szülőkkel 
való partneri kapcsolat kialakítása. Ez a cél nemcsak azért fogalmazódik meg, hogy legyen 
olyan felnőtt hozzátartozó, akit értesíteni tudjak a felmerülő nehézségekről, hanem azért is, 
mert az iskolai élet folyamatába és a pedagógiai munka nehézségeibe belelátó, résztvevő 
szülő erősebb és kitartóbb támasza a diáknak és a pedagógusnak, mint a kívülálló.

Úgy látom, hogy az értekezleteken vagy fogadóórákon megjelenő szülők sokkal szíveseb-
ben és aktívabban vesznek részt a különféle programokon, mint azok, akikkel csak telefonos 
kontaktust tudtam kialakítani. Mivel speciális problémákkal küzdő diákokat nevelek, ezért 
a tanítás folyamata gyakran nem a szűk tanteremben, hanem külső helyszíneken zajlik. Az 
egyik ilyen szabadtéri foglalkozásra ellátogatott az egyik szülő is, mivel meg szerette vol-
na ismerni gyermeke új osztálytársait. Tartottam a diákok feszélyezettségétől, ám a kezdeti 
kínos percek után a 15-18 év közötti fiatalok ugyanúgy kezdtek el viselkedni, mint az alsó 
tagozatos kisdiákok. Az oktatási anyagul kijelölt szabadtéri kiállítás és terep megtekintése 
után a feladatlap írásbeli kitöltése és szóbeli kiegészítése során mindegyik gyerek önmaga 
ügyességét és tájékozottságát próbálta előtérbe helyezni az idegen és meggyőzni, megnyerni 
kívánt felnőtt előtt. Az édesanya partnernek, jó pedagógusnak bizonyult, és páratlan türelem-
mel és kitartással jutalmazta még a butább megjegyzéseket is.

Ekkor született az ötletem, hogy mivel a diákok gyakran egymás otthonában töltik szabad-
idejüket, az arra hajlandóságot mutató szülők nemcsak a saját, hanem a többi gyerekről is érté-
kes információkkal szolgálhatnak mind nekem, mind egymásnak. Az információk értéke pedig 
főként abban rejlik, hogy elfogulatlan, pontosabban teljesen más aspektusból szemléli a diákot, 
mint ahogy azt én, vagy a saját szülő látja. Ezért minden egyes szülőnél kezdeményeztem, hogy 
legyen szíves megadni a szülő és diák azon elérhetőségeit, amelyekről úgy gondolja, hogy osz-
tályközösségen belül közkinccsé tehető. Természetesen nem mindenki volt erre hajlandó, de ez 
nem jelentett problémát, mert a passzív, zárkózott szülő amúgy sem vette volna hasznát.

A gyakorlat engem igazolt, mert a diákok számtalan szép és jó, ugyanakkor dicstelen 
tette is napvilágra került, ami nagyban segítette a nehézségek elsimítását, valamint biztosí-
totta a szülőt, hogy nehézségeivel nincs egyedül. Az ilyenfajta direkt problémakezelés előnye 
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a közvetlen információáramlás volt, vagyis a gondot nem közvetítőkön (osztályfőnök, igazgató, 
családvédelem, rendőrség) torzulva orvosolták, hanem a szabad elérhetőség miatt szülő és 
osztálytárs, szülő és szülő közvetlenül egymással oszthatták meg meglátásaikat, rendezhet-
ték vitás ügyeiket. Ez a fajta megoldás, vagyis amikor a szülőket úgy vonjuk be az iskolai (ez 
esetben konfliktuskezelő) tevékenységbe, hogy az osztályfőnök terepet, lehetőséget biztosít 
a jó és rossz élmények megvitatására, vagy adott esetben mediátori szerepet vállal a konflik-
tusokban. Egyrészt kikapcsolja az egyébként gyakran fölöslegesen bevonandó közvetítő em-
beri és intézményi infrastruktúrát, másrészt megakadályozza a konfliktus eszkalálódását, har-
madrészt gyors, közvetlen, eredményes, és azonnal reflexiókra nyílik lehetőség, negyedrészt 
tehermentesíti, vagyis passzív és nem aktív ügyvitelre szűkítheti az osztályfőnök szerepét.

nagyon kevéS Szülő mozgóSítható, különböző kifogásokkal élnek általában. Vannak olyan, 
ma már hagyományosnak tekinthető programjaink, rendezvényeink, melyekre a szülőket is 
folyamatosan várjuk (karácsonyi, húsvéti alkotó délutánok, farsang stb.). Ezeken a programo-
kon szinte mindig ugyanazok a szülők vesznek részt. Új arcokat nem nagyon találunk közöttük. 
Az érdektelenség mutatkozik meg.

Anyagi lehetőségeink egyre csökkennek, így folyamatosan csökkennek azok a progra-
mok, amelyekre a szülőket elvárjuk. Tanulóink anyagi lehetőségei is nagyon korlátozottak, 
így nem számíthatunk arra, hogy különböző programok finanszírozásában részt vállaljanak. 
Ezért helyben megoldható, kis anyagi ráfordítást igénylő programokban gondolkozunk, amire 
például egész évben folyamatos hulladékgyűjtéssel szerzünk némi pénzt.

végzőS tanulóknál a ruha kiválasztása a tabló- és a fotók elkészítése, a szalagavatóra 
való készülődés, a sikeres év zárása, a szakmunkásvizsgára való felkészülés mellett a taná-
rok megajándékozása is gondolkodóba ejti az osztályközösséget.

Milyen emlékekkel kedveskedjenek a tanároknak, akik 4-5 évig napról napra oktatták 
őket, és mindenképpen sajátos emberi kapcsolat alakult ki közöttük?

Közel 10 évvel ezelőtt is hasonló „gonddal” voltunk elfoglalva, mikor egyik tanítványunk 
szülei szülői értekezleten felajánlották a segítségüket. Ők foglalkozásukat tekintve porcelán-
készítők és -festők. Szerény műhellyel rendelkeznek egy Balaton-parti településen, javasol-
ták, hogy látogassuk meg őket, és készítenek valami személyre szóló emléket.

A tanulókkal megbeszéltük a lehetőséget, és leutaztunk a Balaton-partra. A szülők szívé-
lyesen fogadtak bennünket, és élményekkel gazdagított ismertetőt adtak a porcelánkészítés 
rejtelmeiről. Bemutatták a lehetséges dísztárgyak szinte teljes tárházát. „Most aztán még 
nehezebb a választás, mint az elején volt!” – vélekedtek a tanulók. 

A szülők látván ezt, ügyes hozzáértéssel, mint akik már nem először tapasztaltak ilyet, 
javaslatot tettek, szűkítve a választék körét.

Végül sikerült választani: névvel ellátott kávéscsésze alátéttel, egy köszönetet mondó 
könyvecskével. Talán nem is kell sejtetnem, mindezt önzetlenül.
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A siker felülmúlhatatlan volt, minden oktató örömmel fogadta, és kávézott belőle.
A szülők pozitív hozzáállásukkal nagy segítséget nyújtottak a tanulóknak. Másik köve-

tendő példa a szakmaszeretetük, ahogy ezt a mesterséget űzik. A harmadik, hogy azóta is, 
bármikor szívesen fogadnak bennünket a már modernizált műhelyükben.

A kirándulási lehetőség továbbra is adott: fürdőzés a Balatonban, a kézművesség forté-
lyai a parton. Kell ennél több?!

már máSodik éve tanítottam ferit, amikor is az utolsó évben a hiányzásai túllépték az 
egyébként megengedhető 20%-ot. Gondoltam, megpróbálom ezt valami jóra felhasználni, és 
az amúgy is olykor-olykor ellenszegülő magatartását a szófogadóság felé terelgetni.

Tudattam vele, hogy osztályozóvizsgát kell tennie a túl sok hiányzása miatt, ha még egy 
órát hiányzik. Így majd csak később mehet szakmunkásvizsgázni a tervezettnél.

Persze tudtam, hogy nem vagyok (a szabályzat szerint) köteles rögtön osztályozóvizsgára 
küldeni a gyereket, csak akkor, ha nincs elegendő jegye sem az év végi leosztályozáshoz. 
Természetesen ezt nem tudattam vele, hogy legyen visszatartó ereje a kijelentésemnek.

Feri félvállról vette, ha szaktanári figyelmeztetést írtam be neki a fegyelmi füzetbe, és 
még meg is kérdezte nyugodt hangnemben, hogy „Tanbá, és ezzel most mit ért el, azt úgyse 
nézi senki”. Erre én is próbáltam mindig higgadtan válaszolni, mert tudtam, hogy a tanár-diák 
vitában mindig az veszíti el a szópárbajt, aki ideges lesz. Mi mindketten higgadtak maradtunk, 
de engem belül nagyon zavart, hogy nem tudtam vele mit kezdeni.

Erre lett jó a fent említetett szorult helyzet, amelytől azt vártam, hogy a diák nem lesz 
többet tiszteletlen, és nem is hiányzik majd az órámról.

Ez egy darabig működött is, járt rendesen órára, és nem is volt vele probléma. Egyszer 
azonban úgy alakult, hogy önhibáján kívül elmulasztotta két tanítási órámat is. Az osztály már 
az említett két tanóra elején megkérdezte aggódóan, hogy mi lesz most Ferivel. Minden diák 
tudta, hogy szavahihető tanár vagyok, és tudták, hogy ennek következménye lesz.

Azt mondtam nekik, hogy intézkedni fogok.
Az órák után Feri meg is jelent, és kérdezte, hogy akkor most hogyan tovább, mert nem 

szeretne elmaradni a szakmunkásvizsgával.
Nem az volt a célom, hogy lemaradjon a többiektől (alapvetően jó eszű gyerek volt, csak 

lusta és szemtelen), hanem hogy a késések, hiányzások és a szemtelenség megszűnjön.
Ezért tájékoztattam arról, hogy „kiderült”, hogy nem kell kötelezően osztályozóvizsgára 

vinnem ennyi hiányzás után sem, de ez innentől kezdve az én döntéskörömbe tartozik.
Mondtam, hogy a hiányzást és a szemtelenséget mellőzze, és nem lesz baj.
Nem sokkal később egy régebbi vitánkat kezdtük újra, miszerint Feri nem volt hajlandó 

levenni a sapkáját a becsengetés után többszöri felszólításom ellenére sem, csak ha beértünk 
a terembe. Szerintem az óra a becsengetéssel kezdődik, szerinte meg amikor a terembe 
belépünk (az iskola aulájában kellett gyülekezniük, mert az épület egyik szárnyrészlegének 
keskenyek a folyosói). 

Ekkor mondtam neki, hogy mivel hiányzás- és szemtelenségmentességet kértem tőle, 
érvénybe léptetem az osztályozóvizsgára küldését.
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Mindaddig arról sem tudtam, hogy egyáltalán foglalkoznak vele a szülei, mert külön élt 
a barátnőjével, és mindig el is várta hogy úgy kezeljük, mint egy a szüleitől külön élő 19 éves 
felnőttet. Az anyukájával közel öt éven keresztül sem én, sem a kollégáim nem találkoztunk, 
pedig az egy évvel alatta járó öccsét is mi tanítottuk. A bejelentésem után azonban az anyuka 
megjelent másnap, és mire hozzám elért, már az igazgatóságot is megjárta, mondván, ho-
gyan képzelem osztályozóvizsgára küldeni a fiát azért, mert nem vette le a sapkáját becsen-
getés után.

Az anyuka indulatos beszédét végighallgattam, szándékosan beleszólás nélkül és teljesen 
nyugodtan, hogy lássa, hármunk közül én tudok csak nyugodt maradni (mert ekkorra odake-
rült valahonnan Feri is). Feri is elmondta a meglátásait. Amikor észrevettem, hogy kifogytak 
a szóból, akkor én jöttem.

Higgadtam kezdtem elmesélni a történet másfél éves múltját, és finoman utaltam arra, 
hogy elismerem a több gyerekes anyák nagy leterheltségét, de az iskolánk sem tud minden 
egyes szülő után rohangálni, ha nem jön be egyetlen szülői értekezletre sem.

Nem telt el öt perc és már voltak megállapításaim, amire az anyuka már rábólintott, ész-
revéve, hogy az ő „felnőtt” gyerekével többet kellett volna foglakoznia. Ilyen bevezetés után 
mondhattam már azt is az anyukának, hogy: „Örülök, hogy önnel legalább értelmesen meg 
lehet vitatni az iskolai dolgokat. Jó lett volna korábban megismerni egymást.” A sapkalevé-
tellel kapcsolatban viszont többször is el kellett mondanom, hogy mindketten megértsék: „Én 
csak olyan diákot tudok tisztelni, aki viszont tud tisztelni engem!”

Ha kérek valamit, akkor azt tegye meg a diák, elvégre szabályzattól eltérőt nem kértem, 
és a tantermi rend is csak akkor áll fel, ha azt a tanár tudja irányítani. 

Feri viselkedése is megváltozott, amikor látta, hogy a dolgok másféle irányt vettek. Ele-
inte a sapka levétele állt vádaskodásuk középpontjában, de később már az anya magyarázta 
a fiának, hogy miért kell levenni a sapkát, ha a tanár úr megkér rá.

Végül az anyuka is lehiggadt, mert nem indulatosan vágtam a fejéhez a mulasztásait, 
hanem burkoltan. Egyedül Feri maradt ideges.

Kértem az anyukát, hogy ezt tisztázzuk az igazgatónkkal hármasban (anyuka, igazgató, 
én) is, mert engem korábban már erősen megvádolt az igazgatónál.

Az igazgatóhoz tartva már személyessé vált a beszélgetésünk. Kiderült, hogy ő is ebbe az 
iskolába járt, és kérdezte, hogy itt dolgozik-e még a kedvenc tanára. 

Az igazgatónál még fellángolt egyszer a heves védekezés az anyuka részéről: „Akkor 
a fiamnak bármit meg kell tennie, amit a tanár úr mond?? Ha azt mondja, hogy ugorjon a kút-
ba, akkor bele kell ugrania?? Az igazgató válasza: „Erről szó nem volt, egy tanár csak olyan 
cselekvésekre adhat utasítást egy diáknak, ami nem ellenkezik az iskola szabályzatával. Ha 
egy tanár zárt térben a sapkája levételére utasítja az iskolában a diákot, az nem ellenkezik 
sem az illem szabályaival, sem az iskola szabályzatával.” A rövid igazgatói megbeszélés után 
újból lehiggadt az anyuka, és békésen távozott.

Feri másnaptól magától levette becsengetés után a sapkáját az én órámon. Én pedig 
éreztettem vele, ahogyan a tiszteletlenségét is viszonoztam, úgy fogom ezután a tisztelettel-
jes magatartását is viszonozni.

glossz_2.indd   257 2009. 06. 22.   9:51:44



258

a Szülők bevonáSa az iskolai tevékenységekbe részben törvényi kötelesség, részben az 
iskola jól felfogott érdeke. Minden iskolának szüksége van szülői szervezetre, hiszen a peda-
gógiai programját, minőségirányítási programját, házirendjét a szülőkkel is meg kell vitatni. Ez 
a csoport, ha együttműködik az iskolával, annak vezetésével, akkor nagyon megkönnyítheti 
az igazgató életét.

A nem hivatalos kapcsolatok a szülőkkel nagyon értékesek. A szülők gyermekükért, az 
iskoláért jelentős cselekedetekre, áldozatokra hajlandóak.

A szülői szervezet véleményező, egyetértő szerepe a hivatalos ügyekben szükséges lenne. 
Sajnos a szülői munkaközösség általában egy szülőre ráerőszakolt feladat. A szülők nagy 
része nem akar benne részt venni. „Csinálja meg más a demokráciát, én ezzel nem akarok 
dolgozni, nem akarok ebbe munkát fektetni” gondolkodásmód ezért tipikus. Volt igazgatóm 
mondta mindig: „Én bármit megszavaztatok az SzMK-val!” A szülői lustaság és érdeklődés-
hiány csak diktatórikus vezetőknek kedvez.

A szülők egy részét be lehet vonni az iskola életébe. Az osztályfőnökök, akik elméletileg 
állandó kapcsolatban állnak a szülőkkel, hatékonyan áramoltathatják az információkat feléjük. 
Ennek alapján a szülők sok segítséget tudnak adni az osztályközösségnek, tanulmányi kirán-
dulásokon, rendezvények, projektek megvalósításában. Ha a szülő tudja, hogy mihez kérjük 
segítségét, és az áldozatvállalásának eredményét is látja, nagyvonalú lesz. Iskolánkban az 
egyik, 50-es években épült épületrészünkben a festéshez, vakolási munkákhoz kerestünk 
pótlólagos forrásokat. Az egyik szülő felajánlotta, ha az iskola megveszi a szükséges anya-
gokat, vállalkozása ingyen elvégzi a pótlólagos szigetelést az épületen. (A felajánlott munka 
körülbelül akkora volt, mint az anyagköltség ötszöröse!) Segítségét elfogadtuk. Mi tudtuk, 
hogy gyermeke abba az épületbe járt az előző tanévben. A következő tanévben már másik 
épületbe került volna gyermeke osztálya, de a szokásokkal ellentétesen, maradtak a felújított 
épületben. Járt nekik, hogy élvezzék a jobb körülményeket.

Az együttműködés fokozásának, a kapcsolatok fejlesztésének egy sajátos módja a mos-
tanában divatos alapítványi bál. Veszélyes, kétélű fegyver. Megfogalmazódhat úgy a fejekben 
a dolog, hogy elvárják, hogy adjak, ha nem adok, a gyerek látja kárát. Lehet olyan következ-
ménye, hogy a végén már mindenki utálni fogja az egészet. Szerencsés esetben kötetlen 
formában épülnek a szülő iskola-pedagógus kapcsolatok, s ezután mindenki együtt tesz, dol-
gozik a közös ügyért.

Több alapítványi bálon voltam. Volt, ahol a gazdag vagy befolyásos szülők, a „többi” szülő, 
a pedagógusok és az iskola vezetése a díszvendégekkel külön-külön klikket alkottak. Ez nem 
szolgálta a szülők későbbi bevonását a különféle iskolai tevékenységekbe.

Voltam olyan rendezvényen, ahol sportnapot szerveztek szalonnasütéssel. A közös foci, 
az utána elfogyasztott egyszerű étel és a jó hangulat a résztvevőket az együttes cselekvésre 
sarkallta. Ezek az emberek együtt sokra képesek.
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kommentár

A bemutatott példák azt tükrözik, hogy a szülők bevonása és aktivizálása 
az iskola világába nem könnyű, de nem is lehetetlen feladat. Szinte minden jó 
gyakorlat abba az irányba mutat, hogy egy-egy jó ötlet kigondolása és meg-
valósítása a szülők egy részét képes behozni az iskolába, hogy ott az iskola és 
gyermekük érdekében értékteremtő tevékenységet folytassanak. Ezek a megol-
dások nemcsak konkrét célkitűzések megvalósításához járulhatnak hozzá, ha-
nem az egész közösség számára feltárhatnak olyan értékeket, amelyeket addig 
valamilyen ok miatt figyelmen kívül hagytak vagy háttérbe szorítottak. A különféle 
társadalmi helyzetű vagy bármilyen kisebbségi csoportokhoz tartozó szülők, ta-
nulók együttműködése erősítheti a demokrácia szempontjából fontos értékeket, 
így a toleranciát, a másság iránti tiszteletet s általában a hajlandóságot az együtt-
működésre.

Azokban az iskolákban, ahol a szülők társadalmi és munkaerő-piaci helyzete 
ingatag vagy legalábbis bizonytalan, jó lehetőség lehet az együttműködés kiala-
kítására (esetleg erősítésére) a szülők számára indított iskolarendszerű és isko-
larendszeren kívül tanulási lehetőségek megszervezése. A szülők bevonása az 
iskola és a tanulás világába rendkívüli módon hozzájárulhat a tanulók tanulással 
kapcsolatos motivációinak megerősítéséhez.
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tAnkötelezettsÉg/túlkorosság 
problÉmái

Az oktatási expanzió egyik típusa a tankötelezettség időtarta-
mának növelése – a rendszerben lévő tanulók hosszabb idő alatt 
sajátíthatják el az általános műveltséghez szükséges ismereteket, 
a szülők választása alapján iskolába járással vagy magántanuló-
ként. A 18 éves korig tartó tankötelezettség az intézmények tanu-
lói összetételének heterogénebbé válását és a kevésbé motivált 
tanulók számának növekedését eredményezte, mely különösen 
a szakiskolákban okoz problémákat. 

volt egy nagyon Szemtelen fiunk, akit az utolsó évében eltanácsoltak az iskolából a ma-
gaviselete miatt.

Meghallottuk, hogy húga is hozzánk jön tanulni, de két évig csak a közismeretis tanárok 
tanították. Mi, oktatók nem tudtuk elképzelni, hogy miért mondják rosszabbnak a bátyjánál. 
Mi lehet rosszabb egy rossz magaviseletű, gyenge szellemi képességű gyereknél? Az, ha 
a rossz magaviselet kiváló szellemi képességekkel társul, mint ez esetben a húgánál. Rend-
kívül jó esze volt a lánynak, csak állandóan arra próbálta felhasználni, hogyan tudná kínos 
helyzetekbe hozni a tanárait. Mivel megvolt hozzá az esze, ez gyakran sikerült is neki, és 
emellett persze voltak olyan magaviseleti problémái, amelyeket nem tudtunk eltűrni.

Mindig visszaélt az utolsó utáni lehetőségeivel is. A három szakmai éve alatt háromszor 
tanácsoltuk el az iskolából. Az első kettőt a fellebbezések helytállósága miatt az önkormány-
zat hatályon kívül helyezte. A harmadik próbálkozásunk viszont célt ért. Sok tanár lélegzett fel, 
amikor Klári elment, és senki sem érezte rosszul magát a történtek miatt, mert minden tanár 
rengeteg újrakezdési esélyt adott neki. Amikor tőlünk elment, már 19 éves volt. 

Két év kihagyás után újból megjelent. Felvettük, hogy újból járja a be nem fejezett éveit. 
Minden kollégával felkészültünk az újabb küzdelmekre, ám Klári más emberként tért vissza 
hozzánk. Négyszemközt az első óra után meg is mondtam neki, hogy csak akkor tudom 
félretenni az előítéleteimet, ha mintadiákként fog viselkedni minden órámon, de nem hittem 
benne. Kiderült, hogy a lány tényleg megváltozott: a két év alatt leérettségizett, lehet, hogy az 
új közeg is jó hatással volt rá. Komoly párkapcsolata alakult ki, ami azelőtt nem volt.

Most osztályelső a tanulmányi eredményeit tekintve, pedig csak az órákon figyel, és ott-
hon saját bevallása szerint keveset tanul. A magatartása a legnagyobb mértékig tisztelettudó. 
Ez az utolsó esélye, hogy 23 éves korára befejezze az első szakmáját, de ezt minden bizony-
nyal most meg is csinálja.

Többünk fejében az is megfordult, hogy őt kellene vinnünk szakmunkásversenyre, bár 
vannak „haragtartó” kollégák, akik szerint nem érdemli meg. Klári nem a mi hatásunkra vál-
tozott meg, de lehetősége nyílik arra, hogy most kárpótolja a kollégákat és saját magát is egy 
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országos versenyen elért győzelemmel. „Kutyából nem lesz szalonna!” – tartja a közmondás, 
de lehet, hogy igen, csak még nem ismerjük pontosan a gyártástechnológiát!

ferenc 20 éveS korában került intézményünkbe, ahol a szakiskolai oktatás keretein belül 
a 20 hónapos felzárkóztató programban sikerült befejeznie az általános iskolát. Ezután nor-
mál szakiskolai osztályba került, ahol beilleszkedési problémái voltak. Az 5-6 éves korkülönb-
ség már kevésbé tette lehetővé a közös hang megtalálását. Sajátos életviteli és életmódbeli 
eltérései miatt nem tudott együttműködni társaival. 

A problémát másik irányból megközelítve sokszor tapasztaljuk, hogy diákok a tankötele-
zettség végét elérve abbahagyják tanulmányaikat. Az iskolába kerüléskor már túlkoros, és az 
iskolát szakmai képesítés nélkül hagyja ott. Ennek oka a szegénység, a korai családalapítás. 
A problémát orvosolandó, iskolánk dolgozói mind jobban törekednek a kommunikáció kiszéle-
sítésére a tágabb és szűkebb családdal, ezen keresztül nyújtunk alternatív lehetőségeket egy 
piacképes szakma megszerzésére.

kilencedikeS, 15 éveS leány tanuló egyik órán bejelentette az osztályfőnökének, hogy 
már nem lakik otthon, elköltözött roma barátjához. A tanár megkérdezte, mit szólt ehhez az 
anyukája. (Az anya egyedül nevelte két gyermekét, egy 15 éves lányt és egy 11 éves fiút.) 

„Nem örül neki, de engem nem érdekel, úgyis magántanuló leszek, gyereket szeretnénk” – 
hangzott a felelet.

Az osztályfőnök nem hagyta a dolgot ennyiben, behívatta az iskolába a szülőt és a 20 
éves udvarlót. Próbált észérveket felsorakoztatni, előhozakodott a kiskorúak megrontása 
bűncselekménnyel, de nem ért célba. A beszélgetés után értesítette a gyermekjóléti szol-
gálatot az esetről. A gyermekjóléti szolgálat intézkedésének hatására a lánynak haza kellett 
költöznie, iskolába kellett járnia.

A lány megszökött több ízben otthonról, az anya a hatóságokkal vitette vissza. A tanuló 
közben ki-kimaradozott az iskolából, gyűltek igazolatlan hiányzásai.

Három hónap elteltével a tanuló megjelent az iskolában édesanyjával, kérték a magánta-
nulói státuszba helyezést, mert időközben a leány anyai örömök elé nézett.

Az édesanya a kényszerhelyzetbe belenyugodva megírta a kérelmet a magántanuló-
sághoz. A hatóságok engedélyével jelenleg is magántanulóként teljesíti tankötelezettségét. 
A gyermeket időközben megszülte, majd elveszítette. Az iskolát azóta is messziről elkerüli, 
vizsgázni nem jár be. Egyszer betölti a 18. életévét. És akkor…

17 éveS jó anyagi körülmények között élő roma tanuló, másodszorra járta a 9. évfolya-
mot, mert az előző évben egy-két kivétellel, minden tantárgyból megbukott. Az évismétlést 
sem vette komolyan. A tanév során mobiltelefonon kívül mást nem hozott magával órára. 
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Azzal egész órán eljátszott, jobb esetben nem zavarta társait. Általában csak egy kérdést tett 
fel, hogy mikor csöngetnek ki az óráról. Az egyesek közben sokasodtak minden tantárgyból.

Próbáltam vele beszélgetni arról, hogy mik a tervei a jövőt illetően, itt az iskolában, és 
hogy tisztában van-e azzal, ha megbukik, akkor még egyszer, azaz harmadszor kell járnia a 9. 
évfolyamot. A fiút nem lepte meg túlságosan ez a dolog, és közölte, hogy ő nem akar semmit 
sem tenni annak érdekében, hogy ne bukjon meg. Ellenben azon terveiről mesélt, hogy meg-
nősül, és egyetlen szakma megtanulása sem nagyon foglalkoztatja.

Év végén ismét megbukott, évismétlésre. A 18. életévét betöltve sem sikerült harmad-
szorra teljesítenie a 9. évfolyam követelményeit. Az iskolapadba be lehet kényszeríteni a tanu-
lókat 18 éves korig, de csak akkor lehet eredményt elérni, ha a család és a diák is megpróbál 
valamit tenni az eredményességért.

10. évfolyamoS roma tanuló az iskola azon követelményével sem tudott megbarátkozni, 
hogy becsöngetés után a tanterembe be kell menni, óra alatt nem lehet kijönni, órán nem 
lehet a tanteremben mászkálni. Volt, hogy az osztályfőnöke bezárta belülről a termet, ha már 
bejött a fiú késve az órára, legalább ne tudjon korábban kimenni. Emellett a diáknak számos 
összetűzése volt szaktanáraival. Visszabeszélt, modortalanul viselkedett. A szülő kérte a má-
sodik félévben a magántanulói státuszt gyermeke számára, elkerülendő a pénzbírságot a sok 
igazolatlan óra miatt.

Az év végi osztályozóvizsgán a tanuló megbukott, így ismételten 10. osztályba kellett 
járnia. Az első félévben, bár most sem tanult, és zavarta óra közben a társait, arra nagyon 
odafigyelt, hogy ne késsen el órákról, és már óra közben sem hagyta el a termet. Azért még 
így is előfordult több ízben 10-15 perces késés. Ha nem tetszett neki valamelyik szakta-
nár mondandója, azt sem hagyta annyiban és visszabeszélt. Miután ismételten gyűltek az 
igazolatlan hiányzások, már nagyon tartott attól, hogy szabálysértési eljárást indít az iskola 
a szülő ellen. Ekkor fizikaóráról elkésett 20 percet, ami szerinte csak 10 volt. A szaktanár, 
miután beírta a naplóba a késést, az óra hátralévő részében folyamatosan kapta a fiútól 
a sértegetéseket a szerinte őt ért sérelem miatt. Mindezt kiabálva, hangosan és meglehető-
sen ízesen cifrázva. Nem ez lévén a tanuló első fegyelmi vétsége az évben, fegyelmi eljárást 
kezdeményezett ellene az iskola. Ennek lefolytatását megelőzendő a szülők ismételten kérték 
gyermekük magántanulói státuszba helyezését.

A magántanulóság így válik a különböző büntetések alóli kibújás egyik módjává, amely-
lyel a szülő él is még abban az esetben is, ha gyermeke továbbhaladását ezzel valószínűleg 
megnehezíti.

iSkolánkban lehetőSég van arra, hogy a szakma megszerzése után a szakközépiskola 
tizedik osztályában folytassák tanulmányaikat a diákok nappali tagozatos képzésben. Az így 
10. osztályba kerülők optimális esetben 18 évesek, de a gyakorlat azt mutatja, hogy egy-két 
bukás után is van, aki érettségit akar szerezni. Ezek a diákok viszont 19-20 évesek már. Ha 

glossz_2.indd   262 2009. 06. 22.   9:51:45



263

annyian jelentkeznének, hogy megtöltenének egy osztályt, akkor nem lenne probléma, de 
általában nem így történik. Idén például úgy maradhatott meg a két szakközépiskolai osztály 
a sok bukás és iskolaváltás miatt, hogy az egyiket ezekkel a diákokkal kellett feltölteni. Így 
összekerült a 16 éves diák a 19-20 évessel, ami nagyon sok konfliktus okozója lehet.

Ráadásul ez az osztályközösség sem tud megmaradni és összekovácsolódni, mert 
a szakmás diákok jó része igazából nem tudta, mire vállalkozik az érettségiző osztályba való 
jelentkezéskor. A szokatlan helyzet, hogy a bukás elkerüléséhez nem elég csak megjelenni 
az órán, de figyelni, dolgozni és otthon tanulni is kell, oda vezetett, hogy tanulmányaikat ab-
bahagyták, elmentek dolgozni. Az igazán kitartóak és szorgalmasak maradtak, de még így is 
elképzelhető, hogy nem lesz elég a létszám ahhoz, hogy a jövő tanévtől két szakközépiskolai 
osztályt lehessen indítani.

Az osztályfőnöknek komoly kihívás és majdnem lehetetlen vállalkozás egységes közös-
séget kovácsolni a heterogén társaságból. A tapasztalat azt mutatja, hogy inkább kisebb 
klikkekre bomlik az osztály, és kicsi az átjárhatóság közöttük. 

régen a SzakmunkáSképzéSnek az volt a lényege, hogyha valakinek nem volt kiemelkedő 
a tanulmányi eredménye vagy nem akart sokat tanulni, vagy éppen nagy szüksége volt a csa-
ládnak arra, hogy gyermekük mihamarabb munkába álljon, 17 éves korára három év alatt 
kitanulhatott egy szakmát. Most ez tovább tart egy évvel, és látom, hogy sokan szenvednek, 
mert már inkább dolgoznának, de ez az iskolába járás mellett nehezen vagy egyáltalán nem 
kivitelezhető.

A nagyon sokáig tartó tankötelezettség a tanároknak azért nagy probléma, mert a tan-
köteles tanuló fegyelmezésére semmiféle jogi eszköz nincs a kezünkben. A tanköteles tanuló 
bármit csinálhat, nem lehet elküldeni az iskolából. Erre sajnos ők is hamar rájönnek. 

a tankötelezettSégi kor megemeléSével a diákok türelmetlenebbek lettek. A 8. osztály 
elvégzése után szívesebben dolgoznának, foglalkoznának az általuk választott szakmával. 
Nehezen viselik a mindennapi tanulást akkor is, ha érzik és tudják, hogy hiányosságaikat 
igyekszünk pótolni. Sokszor semmi sem felel meg nekik. Olyan környezetből jönnek, melyben 
még nem is olyan régen az ő korukbeliek már családosnak, családfenntartónak számítottak. 
Nehezen értik meg a „kötelező” jelentését. Vannak azonban (szerencsére) olyan tanulóink 
is, akik a lehetséges valamennyi általunk oktatott szakmát igyekeztek megtanulni, elvégezni. 
Mivel néhány évvel idősebbek társaiknál, sok mindenben már komolyabban, érettebben visel-
kednek, gondolkoznak, példát is jelentenek társaiknak. 

Az otthonról hozott érdektelenség nagyon rányomja a bélyegét az iskolai munkára, tel-
jesítményre. Nagyon nehezen lehet felkelteni az érdeklődésüket, a társak példája sem min-
dig vezet eredményre. Mind a tankötelezettség, mind a túlkorosság kétélű fegyver. Közösen 
szervezett és végrehajtott tevékenységekkel igyekszünk ezeket az ellentmondásokat oldani 
(pl. fordított nap, amikor mi felnőttek adjuk vissza azokat a tipikus viselkedési formákat, ame-
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lyeket nap mint nap tapasztalunk, vagy tanár–diák meccsek, közös alkotódélutánok, közös 
bográcsozás vagy éppen olyan dolog, amelyet szívesen végzünk közösen).

a tanulók egy réSze még 18 éves korában is kilencedik évfolyamba jár. Ennek egyik oka 
a tanuló érdektelensége a tanulás iránt. Egy részük nem akar, másik részük nem is tud tanulni. 
Sokszor azt sem értik, hogy a tankönyvben mi van leírva.

Úgy gondolom, ezekben az esetekben sokat számít a családi háttér is, hiszen a tanuló 
otthonról nem sok, illetve semmi motivációt nem kap, mert otthon nem az a cél, hogy tanuljon, 
hanem, hogy pénzt keressen.

Kilencedikes szakmunkás, többször bukott tanulók mesélték, hogy nekik már lenne mun-
kájuk, mert alkalmaznák őket, de sajnos még ide kell járniuk, mert még a tizennyolcadik élet-
évüket nem töltötték be. Ezek a tanulók vagy semmit nem csinálnak órán, vagy zajonganak, 
mert nem érdekli őket az, ami az osztályban történik.

Megoldás lehetne, hogy nem kényszerítjük őket arra, hogy iskolába járjanak, hanem vala-
milyen alternatív megoldással engedjük őket dolgozni. Ez megkönnyítené a tanulók és a taná-
rok helyzetét is. Továbbá megoldás lehet azoknak az osztályoknak/szakmáknak az elindítása, 
amelyek a 9–10. évfolyam elvégzése nélkül teszi lehetővé a szakma szerzését.

több tanuló cSak arra vár, hogy elérje a tankötelezettség korhatárát és szabaduljon az 
iskolától. Sajnos addig az ideig kötelezően eljön, felszerelést nem hoz, nem érdekli a tan-
anyag, rendetlenkedik, eszik, iszik az órán, elvonja más diákok figyelmét, és nem hagyja 
a pedagógust dolgozni. Semmivel sem lehet az érdeklődését felkelteni. Akkor van csendben, 
ha a mobiltelefon fülhallgatója a fülében, és elmélyülten zenét hallgat.

Ha rászólok, hogy rám figyeljen, akkor közli, hogy ő jövőre már úgysem lesz itt, és megy 
az apjához dolgozni, mert az vállalkozó. Aki csak azért jár iskolába, mert kötelező, csak a 
mások esélyeit rontja.

a tanulók egy réSze parkolópályának használja a szakiskolákat, speciális szakiskolákat. 
Ameddig törvényi lehetőségük van, még akár a folyamatos bukásokat is vállalva minél tovább 
elvegetálni az adott iskolában, mert sokszor ez idő alatt csupán egy szakmát szereznek meg. 
Gyakran ezt a magatartást a szülők is támogatják, hiszen a családtámogatási rendszerből 
pénzt kapnak, amíg a gyerek nappali tagozaton tanul. Ezek a diákok problémát okoznak, 
hiszen a koruknál fogva ők egyfajta felsőbbrendűséget éreznek, amelyet meg is próbálnak 
érvényre juttatni akár a tőlük fiatalabbak csicskáztatásával, megfélemlítésével, akár a taná-
rokkal szembeni szemtelen, olykor erőszakos viselkedéssel. 

Véleményem szerint sokkal reálisabb volt a tankötelezettség korhatárát tizenhat évben 
maximalizálni. Ugyanis aki akar tanulni, annak lehetősége van és természetesen fog is tanulni, 
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aki viszont másképp képzeli az életét, azt kár „kínozni” tizennyolc éves koráig. Arról nem is 
beszélve, hogy rendkívül sok negatív hatást gyakorol az ilyen diák azon iskolatársaira, akik 
tanulni szeretnének.

kommentár

A szakiskolákban a túlkoros tanulók aránya magasnak tekinthető. Ez a hely-
zet azért alakult így, mert a tanulók egy része már az általános iskolát is később 
kezdte el, mint ahogy az szokásos, másrészt pedig azért, mert közülük sokan 
már az általános iskolában is olyan tanulási kudarcokat szenvedtek el, ame-
lyek miatt akár többször is évet kellett ismételni. E tanulók számára – különösen 
a tankötelezettségi korhatárhoz közeledve vagy azt túllépve – egyre nehezebb 
terhet jelent(het) a hagyományos elvekre felépülő formális iskolai képzésben tör-
ténő részvétel. Jelenlétük az iskolában számos probléma forrásává válhat.

Ezért célszerű számukra olyan tanulási útvonalak kialakításában gondol-
kodni, amelyek ma már gyakoriak a felnőttoktatásban. Az egyéni feltételekhez 
rugalmasan illeszkedő munka- és tanrendek nagyobb esélyt kínálnak az ered-
ményességre, mint a számos kötöttséget tartalmazó nappali munkarend alapján 
szerveződő oktatás. 

A legnagyobb problémát a tanítás időkerete jelenti. Közismert, hogy az életkor 
előrehaladtával csökken a hajlandóság a hosszabb időtartamú formális képzésben 
történő részvételre. A felnőttek vagy a felnőtté váló fiatalok a rövid képzési idejű, 
praktikus tartalmakat közvetítő kurzusokat részesítik előnyben. A túlkoros, a tan-
kötelezettségi korhatáron túllépő tanulók esetében ezt is érdemes megfontolni.
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tAnórán És iskolán kívüli 
tevÉkenysÉgek A tAnulás 
sikeressÉge ÉrdekÉben

A tanóra és az iskola nem kizárólagos terepe az ismeretszerzés-
nek. Az iskola falain kívüli, de az intézményhez kapcsolható tevé-
kenységek erős hatással vannak a tanulók és az iskola viszonyára. 
A jól tervezett, szervezett programok pedagógiai hatásai mással 
nem pótolhatók.

iSkolánkban, a 10. oSztályban informatikai szakmai alapozó képzésben tanítjuk a számí-
tógépes hálózatok és a számítógépes prezentáció mellett a számítógépes grafika tantárgyat is. 
A tananyag nagyon sok témakört felölel, amelyekben különféle programok használatára tanít-
juk meg a tanulókat, és az elméleti tananyag repertoárja is igen széles. Az utolsó tananyagok 
közé tartozik a „digitális fényképezés” témaköre, mely a fényképezőgép használatbavételétől 
egészen a különféle fényképszerkesztő programok használatáig terjed ki. Ez a témakör igen 
közel áll a szívemhez, ezért különösen fontos volt számomra, hogy a tanulók is megszeressék 
a fényképezőgépekkel kapcsolatos tudnivalókat. Kitaláltam, hogy milyen nagyszerű lenne, ha 
tennénk egy városnéző túrát. Mindenki hozza magával a fényképezőgépét vagy a mobiltele-
fonját (amibe van beépített kamera), hiszen a túra célja az, hogy a kis csapatunk minél több 
nagyszerű képet készítsen. A kirándulás nagyon jól sikerült, kötetlenül tudtuk játékos formában 
feldolgozni a tananyagrészt; lehetőségem nyílt olyan fotóstrükkök bemutatására, amelyeket 
egy osztályteremben nem lehetett volna véghezvinni – ráadásul a sors úgy intézte, hogy a vá-
rosban az egyik nagyobb élelmiszer-áruház promóciós céllal energiaitalt osztogatott, amit a ta-
nulók nagy lelkesedéssel fogadtak. A diákok az iskolába visszaérve büszkén mesélték el élmé-
nyeiket, a többiek pedig irigykedve hallgatták, és vágyakozó pillantásokat vetettek a kezükben 
lévő ajándék energiaitalra. A legnagyobb sikert azonban az jelentette számomra (a több száz 
csodás fénykép mellett), hogy a tanulók megszerettek fényképezni, és a későbbi tanagyagba – 
a fényképszerkesztő program használatába – is nagy lelkesedéssel vetették bele magukat.

az egyik oSztályomban, ahol szakmai technológiát tanítok, láttam, hogy eléggé igénylik 
a szakmai információkat, de nem azt a fajtát, amit a könyvből tanítottam, hanem mindig az 
iparág gyakorlati problémáiról kérdeztek. Válaszolni ugyan tudtam, de nehéz az ilyet csak 
gondolati síkon elsajátítani. Úgy döntöttem, hogy egy dél-alföldi városban megnézünk több 
üzemet. Megmozgatva ismeretségi köreinket, bejelentkezünk több üzembe is látogatásra. 
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Beadtam a kérvényemet az iskolaigazgatónak, és megvettem a látogatáshoz szükséges mun-
kavédelmi felszereléseket (hajháló, köpeny). Jó volt, hogy együtt tudtam velük dolgozni, mert 
ők hozták a telefonszámokat, én pedig lebeszéltem az üzemvezetőkkel az időpontokat, egy 
napra beosztva mind a négy üzemet. Közben az igazgatónk úgy döntött, hogy az utazás és 
a felszerelés még belefér az iskola költségvetésébe. Próbáltam minél olcsóbban megoldani, 
hogy hátha marad még másik ilyen kirándulásra is keret. 8000 Ft-ból szerveztünk 15 ember-
nek egy egész napos szakmai programot a szomszéd városban.

A kirándulásra még azok is eljöttek, akik korábban sűrűn hiányoztak. Igaz, hogy minden 
üzem között sétálnunk kellett 1-2 km-t, de közben közkívánatra meg tudtunk nézni egy múze-
umot, és le tudtunk ülni egy parkban, mert lazára szerveztem a programot, nagy időközökkel. 
Ezzel elértem, hogy nem érezte senki túl kötöttnek a dolgot, mert elég szabadidő állt rendel-
kezésre az üzemlátogatások között.

Azóta az óráink többségén szóba kerülnek az üzemek berendezései és technológiája.

iSkolánk immár hatodik éve szervez kirándulásokat Nyugat-Európa országaiba, főleg 
Londonba. A kirándulók „magja” kialakult az évek során, de mindig van egy 30-35 fő, aki 
évente változik. A részt vevő diákok közül sokan szegényebbek, ezért már a kirándulás előtti 
évben elkezdik gyűjteni a kiránduláshoz szükséges pénzt. Zsebpénzüket félreteszik, illetve 
a munkahelyen megkapott pénzüket is erre a célra használják. Kirándulások során nagyon jó 
közösség szokott kialakulni. Látják, mennyire nem lehet nyelvismeret nélkül boldogulni, és 
ennek hatására nagyobb lendülettel vetik magukat bele a nyelvtanulás rejtelmeibe.

géza okoS, érdeklődő fiatalként került az újonnan induló 9. osztályomba. Örültem neki, 
mert jeles általános iskolai bizonyítvánnyal iratkozott át egy másik iskolából. Bizonyítvá-
nya láttán érdeklődtem ennek oka iránt, amire ő azt válaszolta, hogy az előző iskolájában 
drogterjesztéssel gyanúsították meg. Ezért kellett onnan eljönnie. Teltek-múltak a napok, 
Géza jó jegyeket szerzett, és a közösségi munkából is kivette a részét. Ő írta pl. az osztály 
indulóját is.

Október környékén részt vettünk egy fővárosi versenyen, mely a drogmegelőzés témakör-
ben volt megszervezve. Géza is csapattag volt. Feltűnt, hogy sok jó választ adott a különböző 
drogokkal kapcsolatos kérdésekre. Szünetben később odajött, és elmondta, hogy azért tud 
ennyi mindent, mert ő a volt iskolájában nem drogot terjesztett, hanem fogyasztott. Tetszett 
az őszintesége. Úgy gondoltam, vigyázni fogok rá, mindent megteszek annak érdekében, 
hogy ettől a problémától megóvjam. Sokat beszélgettünk a tanórák után, ha valami baj volt, 
jelentkezett. Sajnos a problémából való kilábaláshoz Gézának nem volt elég az én segítségem, 
szakemberhez kellett fordulnia. A következő tanévtől kezdve a különböző felmerülő problémák 
miatt, melyek a kábítószer-fogyasztással voltak kapcsolatban, intézményünkkel meg kellett 
szakítani tanulói jogviszonyát. Később sikerült leérettségiznie is egy másik iskolában. Ebben 
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a tanévben határoztam el, hogy a lehető legtöbbet fogom tenni azért, hogy a fiatalok kellő 
információval rendelkezzenek ahhoz, hogy az egészséges életvitel mellett tudjanak dönteni. 

Az Emberbarát Alapítványnál élő, a rehabilitációban részt vevő fiatalokkal történt beszél-
getés alkalmával fel tudjuk hívni a fiatalok figyelmét a szenvedélybetegségek megelőzésének 
fontosságára. A látogatással és információcserével egyfajta hidat kezdeményezünk a preven-
ciós területen dolgozók és tanulóink között, amely fórum alkalmas mind az információcserére, 
mind az egészséges életmód melletti döntés megerősítésére. 

egy Szakmai kiránduláSt kevés programmal kell megszervezni, mert ha a diákok csak 
a rohanást és a kötött programot érzik, akkor rossz élményként marad meg nekik. Én ezért is 
vontam be őket a szervezésbe, és közben is vártam a javaslatokat a szabadidő kitöltésére.

Azóta már szervezzük a következő szakmai kirándulásunkat, de ebbe már egy strandolás 
is bele fog férni a délutáni órákban.

iSkolánkban működik egy amatőr színjátszó csoport, melynek én is tagja vagyok. A cso-
port fennállása óta igen sok diák fordult meg nálunk. A csapat tagjai, nagyrészt középiskolás, 
szakiskolás diákok. A csapat 9 fővel indult, ma már sokan vagyunk. Van, aki kezdetektől fog-
va (5 éve) gyarapítja a csoportot, van, aki csak két hónapja. Nálunk nincs felvételi. Bárki jöhet, 
akit érdekel a színjátszás vagy a tánc világa. Általában hetente kétszer tartunk próbát, és 
mindig készülünk valamire. Az iskola karácsonyi gálaműsorán nem maradhat el a színjátszó 
csoport műsora. Minden tanévben van egy nagyobb színdarab, amely lehetőséget ad, hogy 
a diákok „kipróbálják magukat”. Néha még én is meglepődöm, mennyi minden rejtőzhet egy 
problémás diákban. Akikhez nem áll közel a színjátszás, azok tanulhatnak táncolni. Például 
amikor a Hotel Mentol című musicalt „raktuk össze”, sok táncosra volt szükség. Ezáltal min-
denkinek jutott a sikerből, mert összedolgozott mindkét csapat: a táncosok és színjátszósok 
csapata. Sok darabot csináltunk már az évek során, és nagyon sok fellépésünk volt. Legutóbb 
a VIII. Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon léptünk színpadra, s elismerő értékelést kaptunk 
a zsűritől és a többi csoporttól. Nagyon jó csapat kovácsolódott össze, sok barátság született 
az elmúlt évek alatt. Sok problémás diák fordult meg nálunk. Hányszor hallottam: „a szüleim 
azt mondták, ha megbukok év végén, jövőre nem járhatok a csoportba”. És számtalan ehhez 
hasonlót. Volt olyan is, akire a csoport tagjai hatottak, s ezáltal javult az iskolai viselkedése, 
jobbak lettek a jegyei. Olyan is előfordult már, hogy nem kellett az illetővel leülni megbeszélni 
a magatartásbeli gondjait, mert magától helyreálltak a dolgok. Megtalálta a helyét, rájött, 
számíthat a színjátszó társaira, ha problémája akad. 

iSkolánkban azt gondoljuk, hogy a megfelelő elméleti-szakmai felkészültségen kívül 
legalább olyan fontos a pedagógus kommunikációs ügyessége is. A diákjainkat rendszeresen 
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visszük kirándulni, ahol egy-egy gyárlátogatással egybekötve, addig soha nem látott helyekre 
juthatnak el. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy az ilyen programok is kellemes em-
lékeket ébresztenek bennük, a tanárral való jó kapcsolatnak köszönhetően egyre jobban kö-
tődnek az iskolához, és nem akarják otthagyni. Rengeteg odafigyelést kapnak, amihez sajnos 
legtöbbjük nincs hozzászokva, és ennek az érzésnek is nagy szerepe van abban, hogy kedvük 
legyen iskolába járni, sőt, az iskola után is, szünetekben is bejárni, pluszórákon részt venni.

az egyik diákom nem hátrányos helyzetű, de magatartási problémái vannak, alulértékeli 
magát. Azt mondja, ő úgyis buta, nem tud semmit, őt rossz tanulónak könyvelték el abban 
az iskolában, ahonnan jött. Sokáig nem lehetett meggyőzni arról, hogy csak a viselkedésén 
kellene változtatni. Ennek ellenére szakmai bemutatóra, versenyre, iskolai rendezvényekbe 
vontuk be. Mindebben nemcsak a kollégáim segítettek, hanem a társai is. Bevált a módszer, 
bár nem a legjobb tanuló, de már fordult az önértékelése, a hozzáállása az iskolához, hozzánk 
és társaihoz. Talán a személyes ráhatás, a „tanári varázserő” változtatta meg, motiválta ab-
ban, hogy jó szakember váljék belőle. Belső segítségként a társai és mi vagyunk mellette, de 
a legfontosabb, a család már kevésbé.

tapaSztalatom Szerint a szakiskolások döntő része az iskolában eltöltött napi 6-7 óra 
után kizárja magából a tanulással kapcsolatos dolgokat. Otthon nem tanul, tévét néz, zenét 
hallgat, esetleg számítógépezik, vagy „lóg” a haverokkal. 

Az iskolában tanítási időn kívüli tevékenységre nem nagyon lehet jelentkezőt találni. Pró-
bálkoztunk több szakkörrel, szabadidős program szervezésével felkelteni a tanulók érdeklő-
dését, de az a 2-3 jelentkező kevés volt, hogy a programot meghirdető kolléga lelkesedését 
fenntartsa.

Más a helyzet a tanítási időben szervezett programokkal. Tanulmányi kirándulások, 
üzemlátogatások alkalmával a gyerekek lelkesek, szívesen vesznek részt benne, szükség 
esetén felkészülnek (gyűjtőmunka, rövid, egyszerű szövegek megtanulása), és hálásak, hogy 
nem az iskolapadban kellett eltölteni a napjukat.

a tanulmányi kiránduláSok, az iskolán kívüli programok jelentősen elősegíthetik a ta-
nulók tananyaghoz való viszonyát. A kötetlen formában, osztálytermen kívüli beszélgetések 
vagy egyéb tevékenységek lehetőséget adnak arra, hogy a tanár-diák kapcsolat elmélyüljön, 
más szemszögből láthassák egymást. A tananyag ilyenformán való feldolgozása maradandó 
élmény mind a diáknak, mind a tanárnak. 
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nagyon jó lehetőSéget nyújt a diáknak és a kiránduláson részt vevő tanároknak, hogy 
más oldalukról is megismerjék egymást. Ami a tanárok részvételét illeti, volt olyan év, hogy 
fizetés nélküli szabadságot kellett kivenni, hogy úgymond elkísérjék a diákokat. Szerencsére 
ez a helyzet változott, a kirándulás bekerült az iskolánk pedagógiai programjába is.

kommentár

A tanórán és különösen az iskola falain kívüli iskolai programok általában nép-
szerűek a tanulók körében. A korszerű pedagógiai felfogás szerint már nem is le-
het csak osztálytermi és tanórai keretek között gondolkodni. Az ismeretszerzés, 
a kompetenciafejlesztés, a tapasztalati úton való tanulás, a problémacentrikus 
és siker- vagy élményközpontú oktatás nem nélkülözheti azokat a lehetőségeket, 
amelyeket az iskolán kívüli világban, de intézményi szervezésben oktatási-neve-
lési céllal kihasználhatnak a tanárok. A pedagógiai kultúra megújításának részét 
képezi az is, hogy az iskola viszonylag merev szabályait (kötött idő, meghatáro-
zott hely) kissé oldva új impulzusok, hatások, benyomások érhessék a tanulókat. 
Külön meg kell említeni azon hátrányos helyzetű településeken élő szakiskolai 
tanulókat, akiknek sokszor egy-egy tanulmányi kirándulás jelenti azt, hogy el-
hagyhatják kistelepülésük, megyéjük határait, és valóságosan is találkozhatnak 
nagyvárosi körülményekkel, mert máshogyan erre nem volt és nincs módjuk.

A tanórán kívüli tevékenységek egyéni és közösségépítő, -fejlesztő hatása 
hosszabb távon is érvényesülhet. A közös szakmai és társasági élmények fonto-
sak a csoportkoherencia szempontjából is.

Természetesen e programok tervezése, szervezése és lebonyolítása gondos 
és felelős pedagógiai munkát igényel. Céltudatosságot és rugalmasságot egy-
szerre feltételez sikerességük. A programok finanszírozása gyakran probléma, 
de mind az intézmények pedagógiai programjában, mind az éves munkatervben 
ezeket szerepeltetni kell, és különböző forrásokat kell hozzájuk keresni és találni, 
mert a korszerű oktatási intézmény nem mondhat le az ilyen típusú pedagógiai 
eszközök használatáról.
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tAnulási kudArcok mÉrsÉklÉse

A szakiskolákba a tanulók a legtöbb esetben már jelentős ta-
nulási kudarcokkal érkeznek az általános iskolákból vagy más 
középfokú intézményekből. Fontos célként kell megfogalmaznia 
egy szakiskolának és az ott dolgozó pedagógusoknak, hogy 
a tanítványaik eredményes oktatása érdekében megállítsák 
a kudarcok következményeinek terjedését, mérsékeljék a ta-
nulást akadályozó tényezőket, és iskolai-tanulási sikerélmé-
nyekhez juttassák diákjaikat.

máSodéveS gépíró éS SzövegSzerkeSztő szakképzős tanulómmal történt meg, hogy a gyö-
nyörűen felfelé ívelő gépírási teljesítménye egyszer csak megtorpant, majd romlani kezdett. 
Először azzal nyugtatgattam, hogy „Ne aggódjon, csak rossz napja van!” vagy hogy „Balláb-
bal kelt fel! Jövő órán biztos jobban fog sikerülni!” Igen ám, de a következő óra is sikertelen 
volt, majd az azt követő is… Hetek múltán a tanuló már teljesen kedvtelenül jött órára (míg 
eddig kedvenc tantárgya a gépírás volt), sokat idegeskedett, sokszor ütött mellé aztán már 
csak dacból is abbahagyta a gépelést. Ekkor egy szünetben leültem vele, és elmondtam neki: 

„Emlékezzen vissza a gépírástanulás kezdetére! Legyen ugyanolyan türelmes, mint akkor! Gé-
peljen lassan, türelmesen, nyugodtan és ez meg fogja hozni a gyümölcsét!” Az órákat gaz-
dagon tarkítottam, sok ujjtornát végeztük, játékos gépelési versenyfeladatokat készítettem; 
a tanulónak egyre több sikerélménye volt, az órák hangulata nyugodt lett. Pár hét leforgása 
alatt a tanuló teljesítménye újra javulni kezdett.

dalma cSöndeS, zárkózott lány volt. Kissé csapzott haja, sportos, laza öltözéke, hang-
hordozása inkább fiússá tették megjelenését. Szünetekben nem is láttam az örökké locso-
gó-fecsegő lányok között, inkább elvonult egy csöndesebb sarokba, esetleg a fiúkkal váltott 
néhány szót. Az órákon is igyekezett észrevétlen maradni. Egy idő után próbáltam szóra bírni, 
bevonni a munkába, de mindenre csak az volt a válasz: „Nem tudom…; Nem készültem…” 
Olyan volt, mint egy feltörhetetlen dió. Bárhogy is próbáltam, nem tudtam közelebb férkőzni 
hozzá. A naplóban gyűltek a jegyek: sejttan 1, állattan 1, növénytan – gyökér, szár, levél 1.

Egy nap a magvak csírázásáról, a növények életfeltételeiről kezdtünk beszélni. Hogy a ta-
nultakat egy kis gyakorlati munkával elmélyítsük, házi feladatul adtam, hogy mindenki csí-
ráztasson és ültessen el valamilyen magot, és a felnevelt növénykét mutassa be. Ossza meg 
a munka során szerzett tapasztalatait, élményeit a többiekkel. 

Óra végén, miután már majdnem mindenki kiment a teremből, Dalma megkérdezte:
– Tanárnő! Virágmagot is lehet?
– Persze! Milyen virágra gondoltál?
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– Hát a gerberára. Nekünk az van otthon. 
Beszédbe elegyedtünk. A „feltörhetetlen dió” végre megnyílt.
Dalma szeme csillogott és beszélt, beszélt, beszélt… Melyik a legjobb holland fajta, mi-

lyen legyen a tőzeg, amibe a palánta kerül. Hogyan és hányszor kell szellőztetni az üvegházat, 
hogy lesz szép, egyenes a virág szára, és nézzem csak meg az ujját! Már megint megcsípte 
az az átkozott tripsz, ami a gerbera legfőbb ellensége.

Mivel a rendeléstől a szállításig mindent számítógépen kell intézni, kiderült, milyen elké-
pesztően jártas a számítástechnikában is. 

Végül Dalma a rengeteg ismeretet, amit a családi vállalkozás művelése során szerzett, 
megírta egy gyönyörű dolgozatban, amellyel részt vett egy tudományos diákkonferencián. 

A pályamű benyújtásán túl a dolgozat témáját élőszóban, prezentáció formájában is be 
kellett mutatni. Az előadást sajnos nem Dalma tartotta meg. 

Ő Budapesten a termesztők konferenciáján hallgatta a piacról, a legújabb fajtákról szóló 
híreket.

SokSzor a tanulók nem tudnak felkéSzülni egy-egy dolgozatra, feleletre, ezekben az 
esetekben javítási lehetőségeket adunk, illetve gyakran a dolgozatok elhalasztását választjuk. 
Alkalmazzuk a témazáró dolgozatok órán történő kidolgozását, és ugyanazokat a kérdéseket 
tesszük fel a másnapi beszámoló alkalmával.

a tanulók a kudarcokat többféleképpen élik meg. Például van olyan, aki nem szeret az 
osztály előtt beszélni vagy olvasni, illetve nem tudja a gondolatait úgy kifejezni, ahogy valójá-
ban szeretné, nem tud odafigyelni az órán, fáradt stb.

A pedagógusoknak valójában több szempontot is figyelembe kell venni ezeknél a gye-
rekeknél: honnan jött, milyen szociális háttérrel rendelkezik, vannak-e tanulási nehézségei. 
Mi az érdeklődési köre. Van-e SNI, illetve 3H-s gyerek közöttük. Az utolsó kettő esetében 
gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus segítsége szükséges. Ezek ismeretében lehet segí-
teni a kudarcok elkerülésében.

úgy gondolom, hogyha a diák már reggel az első órán nem tud odafigyelni, nem jelenti 
azt, hogy a tanárral van baja vagy a tananyaggal. Szerintem a tanár merjen rákérdezni, hogy 
miért nem figyel: Hiszen lehet, hogy az a gyerek éppen éhes, mert nem evett napok óta egy 
normális ételt, vagy éppen azért alszik el, mert ő még suli után dolgozni jár, hogy segítsen 
a beteg/özvegy szüleinek/szülőnek. Sajnos olyan eset is megtörténhet, hogy a szülők éjszaka 
civakodnak, és az a diák, aki éppen elaszik az órán, előző éjszaka egy percet sem aludt. 
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Az ilyen gyerektől nem várható el teljesítmény az adott órán. Ha ez többször megismét-
lődik, ahhoz vezet, hogy lemarad a tananyagban, nem érti, és már az egészet kudarcként 
éli meg. Ezt követik a viselkedési problémák, hiszen valahogy ő is fel akarja hívni magára 
a figyelmet, és ezt másképp már nem éri el, csak ha az osztály „bohócának” szerepét magára 
ölti.

a kudarc elkerüléSére a frontális osztálymunka helyett a kiscsoportos foglalkozások 
részesülnek előnyben, és főképpen a vegyes csoport, ahol a jobb képességű gyerek segítheti 
a lemaradót a felzárkózásban. Így a kevésbé jó képességű gyerekek is sikerélményhez juthat-
nak a csoport tagjaként.

az iSkola éS a tanárok célja a gyerekek által otthonról hozott szociális hátrányok, a ta-
nulási kudarcok, a bukások számának és a lemorzsolódásnak a csökkentése. A diákjaink 
eljuttatása addig, hogy szakmát, illetve érettségit kaphasson. Ehhez egyrészt a tanári mód-
szereken kell változtatni, másrészt a diáknak partnerként kell tudnia együttműködni osztály-
társaival és a tanárral.

kommentár

A tanulók jelentős része olyan korábbi iskolájukban szerzett, tanulással kap-
csolatos kudarcélményekkel érkezik a szakiskolákba, amelyek súlyos akadályo-
kat jelentenek a szakiskolai tanulásban. A kudarcok következményeképpen szin-
te lehetetlen az eredményes tanulás. A szakiskolai pedagógusok előtt az egyik 
legnagyobb kihívás, hogy ezeket az akadályokat leküzdjék, és ezáltal lehetővé 
tegyék a tanulók számára a szakmatanulást, szakmaszerzést. A kudarcok és kö-
vetkezményeik feltérképezése az első lépés, amely után szükség esetén egyéni 
fejlesztési tervek készítése következhet.

A tanulási kudarcok következményei általában rávetülnek mindenre, ami a ta-
nulással kapcsolatos: a tantárgyakra, a tankönyvekre, a tanárokra, az iskolai 
rendre, fegyelemre, az épületre…

Ha a pedagógus képes a korábbi tanulási kudarcokat feltárni, és olyan part-
neri munkakapcsolatot kialakítani a tanulóval, amely során a tanuló megtapasz-
talhatja az iskola, a tanár támogató magatartását, ha felkeltik az érdeklődését, 
motivációja erősödhet, és a korábbi negatív élményeket új sikeres tevékenysé-
gek írhatják felül. Ez a tanuló számára új esélyt biztosít. Ehhez nyilvánvalóan erős 
empátiára, türelemre, kitartásra és szakmai tudásra van szüksége a tanárnak.

glossz_2.indd   274 2009. 06. 22.   9:51:45



275

kApcsolódó szócikkek

Funkcionális analfabetizmus•    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
Értékrend az iskolában•    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
Nevelés a szakiskolában•    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 199
Hátrányos helyzetű tanulók•    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
Iskola szerepe a családi problémák megoldásában•    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121
Szülők bevonása különféle iskolai tevékenységekbe•    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 254

irodAlom

Adaptív oktatás 1. Az adaptivitás szemlélete. Szerk.: Lénárd Sándor – Rapos Nóra. 

Educatio TSZKT, Bp., 2008.

Adaptív oktatás 2. Az adaptív iskola. Szerk.: Lénárd Sándor – Rapos Nóra. Educatio 

TSZKT, Bp., 2008.

Good,Thomas L. – Brophy, Jere E.: Nyissunk be a tanterembe! 1-2-3. Educatio TSZKT, 

Bp., 2008.

Holt, John: Iskolai kudarcok. (Stratégiák gyerekeknek és tanároknak azon kudarcok 

elkerülésére, amelyeknek fő oka a kudarctól való félelem.) Gondolat, Bp., 1991.

Lada László: A hátrányos helyzetből fakadó iskolai kudarcok leküzdésének és 

a tanulási sikerek kialakításának eszközei és módszerei a közoktatásban. In: A tanulás 

kora: Felnőttoktatási Akadémia. Szerk.: Mayer József – Singer Péter. OKI, Bp., 2003.

Zillmann, Charlotte: Iskolai kudarcok: rosszul tanuló, tehetséges gyerekek, Akkord, Bp., 

2002.

glossz_2.indd   275 2009. 06. 22.   9:51:46



276

tAnulássAl kApcsolAtos motiváció 
csökkenÉsÉnek visszAFordításA

Az egyes tanulók motivációiváltozásainak nyomonkövetése és po-
zitív irányú befolyásolása a kulcsa a tanuló eredményességének, 
szakmai előrelépésének.

munkám Során azt vettem éSzre, hogy a tanulókat évről évre egyre kevésbé érdeklik 
érdemjegyeik. Sok diák megelégszik a rosszabb osztályzatokkal, és nem hajlandó erőfeszí-
téseket tenni jobb jegyekért. Ez a jelenség a szakiskolások körében még inkább megmu-
tatkozik. Annak ellenére, hogy a szaktanárok sokféle módszerrel próbálkoznak érdekessé 
tenni a tanítási órákat, a diákok vagy érdektelen, üveges tekintettel ülnek, vagy őrült módon 
fegyelmezetlenek, és meghiúsítanak mindenféle próbálkozást.

A gimnáziumi és a szakközépiskolai osztályokra motiválóan hathat az érettségi, hiszen 
elsősorban valószínűleg ezt a célt tűzték ki maguknak. Távlati célként pedig megfogalma-
zódhat egy sikeres felvételi valamelyik felsőoktatási intézménybe, illetve egy szakma, amiből 
meg tud élni. 

Ezzel szemben a szakiskolások zöme nem a szakma miatt jön iskolánkba, hanem mert 
tanköteles és valahová muszáj járnia. Találkoztam olyan diákkal is, akik nemhogy a felvételi 
beszélgetés során nem tudta, hová jelentkezett, hanem még akkor sem, mikor már ide járt.

Szerintem kulcsfontosságú az osztályfőnök szerepe abban, hogy felhívja a gyermekek fi-
gyelmét az éppen tanult szakma szépségeire. Ha nem találják szépnek a szakmát, akkor utat 
kell mutatni más, egyéb lehetőségek felé. Mindenképpen tudatosítanunk kell bennük, ha sze-
retnének választási lehetőséget biztosítani maguknak, akkor ezt főként tanulással érhetik el. 

A tanulással kapcsolatos motiváció csökkenésének visszafordítása érdekében intézmé-
nyünkben a szakiskola tananyagát a lehető legminimálisabbra csökkentettük, és csak a leg-
szükségesebbeket tanítjuk, hiszen tisztában vagyunk a diákjaink „befogadóképességével”, 
ezért felesleges információkkal nem terheljük őket.

Bőkezűen bánunk a jó osztályzatokkal, és inkább próbálunk dicsérni, mint szidni. Ha az 
alapképzést elvégző szakiskolás diákjaink jól teljesítenek és többre vágynak, lehetőségük 
nyílik a következő tanévtől tanulmányaikat szakközépiskolánk 10. osztályában folytatni, így 
három éven belül szakmát és érettségit szerezhetnek, vagy ifjúsági tagozaton három év sike-
res elvégzése után érettségi bizonyítványhoz juthatnak.

A szülőket levélben értesítjük az ehhez szükséges feltételekről, ami magában foglalja az 
igazolatlan órák maximális számát és a szükséges minimális év végi tanulmányi eredmény 
átlagát. Azt a tanulót, aki a választott szakmát akarja tovább tanulni, átirányítjuk a Térségi 
Integrált Szakképző Központba, ahol további két év után szakmunkás-képesítést szerezhet.

Annak érdekében, hogy a gyermekek a számukra legjobb lehetőséget tudják választa-
ni, osztályfőnöki órákon, illetve egyénenkénti beszélgetéseinken megpróbálom velük együtt 
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megfogalmazni, mi az, ami fontos nekik az életben, mit szeretnének kezdeni magukkal. Tűz-
zenek/tűzzünk ki elérhető célokat, amelyekeket próbáljanak megvalósítani. Nagyon lényeges, 
hogy tanulják meg becsülni magukat, és higgyék el, sokkal több mindenre képesek, mint 
gondolnák, de csak ha akarják, és elég kitartóak.

az egyik diákom nem hátrányoS helyzetű, de magatartási problémái vannak, alulértékeli 
magát. Azt mondja, ő úgyis buta, nem tud semmit, őt rossz tanulónak könyvelték el abban 
az iskolában, ahonnan jött. Sokáig nem lehetett meggyőzni arról, hogy csak a viselkedésén 
kellene változtatni. Ennek ellenére szakmai bemutatóra, versenyre, iskolai rendezvényekbe 
vontuk be. Mindebben nemcsak a kollégáim segítettek, hanem a társai is. Bevált a módszer, 
bár nem a legjobb tanuló, de már fordult az önértékelése, a hozzáállása az iskolához, hozzánk 
és társaihoz. Talán a személyes ráhatás, a „tanári varázserő” változtatta meg, motiválta ab-
ban, hogy jó szakember váljék belőle. Belső segítségként a társai és mi vagyunk mellette, de 
a legfontosabb, a család már kevésbé.

a SzakiSkola tanulói eSetében az elméleti órán nyújtott teljesítményükkel van nagyobb 
gond, míg a szakmai gyakorlatokon már kevésbé. Néhány évvel ezelőtt nyertes pályázatok 
keretében sikerült külföldi tapasztalatcserén és szakmai gyakorlaton részt venni. Többhetes 
felkészítés után választottuk ki a kiutazó diákokat, mely maradandó élményt jelentett mind-
annyiunk számára. Jelenleg is sikeres pályázat tulajdonosaiként a következő tanévben szin-
tén újabb külföldi szakmai gyakorlatra nyílt lehetőségünk, melynek eredménye az EUROPASS 
igazolvány. Motivációs elemként felhasználva sarkalljuk őket a jobb teljesítmény elérésére, 
ahol bebizonyíthatják rátermettségüket, szakmai tudásukat. Az ott megszerzett tapasztalato-
kat később felhasználhatják tanulmányaik során. 

viSSza kell állítani a régen működött ösztöndíjrendszert: ha jól teljesít, tanulmányait 
lelkiismeretesen végzi, magatartásával nincs kirívó probléma, kapjon emelt ösztöndíjat, le-
hetőleg saját bankszámlára, hogy minél fiatalabb korban megtanulja saját munkája eredmé-
nyének a megbecsülését.

iSkolánk tanulóinak nagy réSze tanulásban akadályozott, akiknél az értelmi fejlődés 
elmaradását sok esetben környezeti hatások okozták, ez várhatóan a motivációt is negatívan 
befolyásolja. Ha az akadályozottságnak biológiai okai vannak, a családi környezet valószí-
nűleg támogató (kivéve, ha nem akarják elfogadni a sérülés tényét), ugyanakkor a túlkö-
vetelés szorongást kelthet a gyermekben. Ezek a gyerekek gyorsabban elbizonytalanodnak 
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és ingatag az önismeretük. Tehát kisebb kudarcélmény is már gátolhatja a tanulásra való 
hajlandóságukat.

Diákjainkat kevésbé motiválhatjuk tanulásra verbális fegyelmezéssel vagy rossz érdem-
jegyekkel. Ezeknél a gyerekeknél különösen fontos, hogy hozzájuk igazítsuk az értékelést, 
mindig saját magukhoz viszonyítsunk. Dicsérjük őket többször és ismerjük el a munkájukat. 
Ha sikerélményt tapasztalnak, az felbátorítja őket. Szükségük van a biztonságérzetre, amit 
megtalálhatnak egymásban vagy a pedagógusokban, éppen ezért erősen megfigyelhető a ta-
nárhoz való kötődésük. Nem utolsósorban fontos, hogy a környezet mindig érdekes és kelle-
mes legyen, ahol a gyerek jól érzi magát. Ha az iskola szépséget sugároz, az kihat a gyerekre. 
Pl.: virágok, parkok, nincsenek zárva az ajtók, és a szünetben a tanárok a diákokkal vannak, 
amennyire lehetőségük engedi.

a mozgékony, iSkolapadban nehezen megülni tudó gyerekek számára sikerrel alkalmaz-
ható módszer az ún. projektoktatás. Ezeken az órákon nemcsak a tanári magyarázatra kell 
45 percen keresztül figyelniük, hanem élénken bekapcsolódhatnak a munkába. Figyelmük 
nem fárad el olyan gyorsan, felállhatnak a helyükről. A csoportmunka több sikerélményt is 
biztosít, mert társaikkal megbeszélhetik a feladatokat, mielőtt az osztály előtt mondják el 
a véleményüket vagy a tanultakat.

Jó hatással van a tanulókra a külföldi iskolákkal való kapcsolattartás és a szakmai láto-
gatások. Megismerkedhetnek a szomszédos országok kultúrájával, étkezési szokásaival, és 
barátokat szerezhetnek. Minden évben ellátogatunk az országos szakmai versenyekre, ahol 
tapasztalhatják, hogy milyen eredményesen szerepelnek a részt vevő tanulók. Betekinthetnek 
a munkafolyamatokba és az elméleti feladatokba. Ez sok esetben kedvet ad a tanuláshoz. 
Néhányan célként jelölik meg, hogy jövőre ők is indulnak a szakmunkásversenyeken. Jó lehe-
tőség a tanulásösztönzésre a munkahelyeket biztosító vállalkozókkal kötött tanulószerződés 
is. A vállalkozók a tanulók féléves és év végi javuló eredményei alapján emelhetik az ösztöndíj 
összegét. 

Sajnos, leginkább anyagi eszközökkel ösztönözhetők a tanulók. 

kommentár 

A tanulók motivációs szintje nem állandó, sok minden befolyásolhatja. A pe-
dagógus a szakiskolába belépő diák magatartásából, attitűdjéből, hozzáállásából 
hamar következtetéseket tud levonni. Ez gyakran egyfajta sematikus tipizálásba 
való beleszorítást és belemerevedést is jelent, aminek következtében egy-egy 
tanuló változása nem érzékelhető, legfeljebb csak negatív irányban. A pedagó-
gus szakmai tudásán, emberi hozzáállásán múlik, hogy a rábízott tanulókkal 
kapcsolatos változásokat mennyire tudja érzékelni, mennyire képes hatni, pozitív 
befolyást gyakorolni rájuk.

glossz_2.indd   278 2009. 06. 22.   9:51:46



279

Az alulmotivált tanulók kimozdítása – a már-már mozdíthatatlannak látszó – 
iskola és tanulás iránti érdektelenségükből nehéz feladat, de a korábban motivált 
vagy annak tűnő diákok újra motiválttá tétele is komoly kihívás a tanár számára. 
Ebben az esetben is szükséges az együttműködés a pedagógusok között, és 
más szakemberek bevonása is hatékony lehet. 
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tAnulói És tAnári munkAterhek

A tanulók és a tanárok különbözőképpen élik meg a tanulás és 
a tanítás folyamatát. A tanárok munkája az elmúlt években egyre 
összetettebbé vált, sokak szerint a mennyisége is jelentősen 
megnövekedett. A tanulói munka és tanulás terheit az elmúlt 
években sokat vizsgálták, és erősen differenciált eredményre 
jutottak.

egy alkalommal nagyon felbosszantott az egyik osztály, mert már sorozatosan nem 
készültek órára, semmilyen aktivitási hajlandóságot nem mutattak, és én nem ezt szoktam 
meg. Az alulmotiváltságuk szembetűnő oka a fáradtság volt, ezért úgy döntöttem, hogy 
házi feladatnak egy elbeszélő fogalmazás megírását adom fel „Mivel telt az elmúlt hetem?” 
címmel. Elég szigorú szankciókat helyeztem kilátásba a házi feladat elmaradása esetére, 
úgyhogy a következő héten vihettem is haza a 36 darab spirálfüzetből kitépett lapra írt, 
szinte olvashatatlan külalakú fogalmazást. A javítás ilyen létszámú, helyesen írni, fogal-
mazni nem tudó osztályok esetében mindig kínszenvedés. Egy munka azonban meglepeté-
semre gondosan megvonalazott, tiszta A4-es papírra készült. A rendezett külalakkal megírt 
fogalmazás tartalmában is különbözött a többitől. Szerzője őszintén leírta bokros otthoni 
teendőit, melyek rendszerint reggel hattól este tíz óráig eltartottak, és a háztartási, kerti 
munkák minden területét felölelték: mosás, bevásárlás, kertészkedés… A csúcs a vasár-
napi disznóölés volt, melyet Laci teljesen egyedül készített elő, illetve bonyolította le az 
utómunkálatait. A fogalmazás szerint este 9.30-ra végzett, a dolgozat utolsó mondata pedig 
ez volt: „Mikor mindennel végeztem, leültem megírni ezt a fogalmazást, mert pénteken 
a magyartanár ezt adta fel.”

Szinte szégyelltem magam, miközben a hibákat javítottam. Nem volt sok, Laci jó tanuló, 
szorgalmas, tisztelettudó diák volt. Nem volt hátrányos helyzetű, csak anyja, apja alkoholista 
titokban, még a faluban sem tudta senki. Úgy éreztem, ez a fogalmazás egy segítségkérés 
volt is egyben. Ráírtam a dolgozat végére, hogy büszke vagyok rá, hogy taníthatom, és ha 
segítségre van szüksége, bátran forduljon hozzám. Laci eredményei ettől kezdve tovább ja-
vultak, bár az otthoni légkör nem lett jobb. 

Hogy mi volt a többi dolgozatban? Szinte mindben ugyanaz: haverok, buli, tévé, számí-
tógép…

van egy „beSzédeS” lap a naplóban. Mindjárt a legelején. A statisztikai lap. Pedig mind-
össze néhány adatot tartalmaz: név, bejáró, helybéli, kollégista.
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A következő oldalon ott az órarend, ami mutatja, hogy az oktatás az adott osztályban 
mindenkire ugyanolyan terhet ró: adott az óraszám, a tanítási nap beosztása, a tantárgyi 
követelmények. 

Válasszunk ki három különböző helyzetű tanulót, és nézzük meg, hogyan töltik a hét nap-
jait.

Norbi bejáró, tanyasi gyerek. Gyakorlati napokon 4-kor, elméleti napokon ½5-kor kel. 
Tanulni a buszon szokott. Iskola után 4 körül ér haza. Ha édesanyja dolgozott, nem ért rá főzni, 
Norbi a szakács. Két bátyjával együtt segítenek a családi gazdaságban. Hol a szántón, hol az 
állatok körül akad munka. Ha egy kis zsebpénzre vágyik, hétvégenként elmegy a nagybáty-
jával fát vágni. A szórakozást, kikapcsolódást leginkább a padláson berendezett „konditerem” 
biztosítja, ahol hetente 1-2 alkalommal összegyűlnek a haverok. 

Gábor helybéli. 20 perc alatt beér az iskolába, így elég, ha 5-kor, illetve 6-kor kel. Iskola 
után hazafelé menet még lehet lógni kicsit a haverokkal, úgy is bőven hazaér 4-re. Édesanyja 
éppen GYES-en van. A panellakásban csak a saját szobáját kell rendben tartania. Ha délután 
tanult egy kicsit, akkor este megint elmehet a haverokkal a térre gördeszkázni. A hétvégén 
a város sokféle szórakozási lehetőséget kínál. Gábor zsebpénzéhez mérten válogathat ezek 
közül.

Laura kollégista. A nevelők ½6-kor, illetve ½7-kor keltik. Két lépésre van az ebédlő és 
újabb két lépésre az udvaron át az iskola. A tanítás után jöhet egy kis szabadság – egy cigi 
a barátokkal, egy jégkrém a szomszédos boltból. 4 órától a tanulószoba kötelező. Laura, ha 
valamit nem ért, vagy éppen matek témazárót kell írni, bármikor fordulhat segítségért a kor-
repetáló nevelő tanárokhoz. A kollégiumban mindig zajlik az élet. A napba esetleg még belefér 
egy csocsómeccs vagy egy közös filmnézés is. Hétvégén hazamegy. Nagy az öröm, és persze, 
hogy elengedik diszkóba, hiszen egész héten be van zárva a kollégiumba.

a tanulók már eleve azt tehernek tartják, hogy iskolába kell járniuk. Sokaknak akkora, 
hogy be sem jönnek az iskolába. Akik megjelennek, azoknak a tanítási órákon való hosszabb 
koncentrálás (10-20 perc) is problémát okoz. Mivel a tananyagot számukra a lehető legmini-
málisabbra csökkentettük, elsajátítása nem jelenthet gondot annak, aki ezt akarja. Viszont 
a fegyelmezetlen tanulók pluszmunkaterhet rónak a tanulni vágyókra, sőt sajnos sokszor ki is 
közösítik őket, és „csicskának” tartják. 

a tanulói munkateherhez tartozik, hogy a szakiskolás tanulókat eddigi tanulmányaik 
során nem sikerült hozzászoktatni a kötelező, kötött munkavégzéshez, és nehezen vagy egy-
általán nem viselik el, ha olyan dolgot kell csinálniuk, ami nincs ínyükre. De ettől egyáltalán 
nem szenvednek, egyszerűen nem hajtják végre a kijelölt feladatot, így csökkentik a terhelést. 
Ettől a tanárok számára problémák keletkeznek, és az ő munkaterheik növekszenek. 
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a tanulók iS le vannak terhelve, mert sok a tananyag, és véleményem szerint sok olyan 
ismeretanyagot kell tanulniuk, felesleges terhet róva rájuk. Nem könnyítik meg a helyzetüket 
a sok elméleti anyaggal, gyakorlatiasabb oktatással is hasonló eredményeket lehetne elérni.

a pedagóguSnak a tanítáSon kívül adminisztrációs tevékenységet is kell végeznie, vala-
mint foglalkoznia kell a tanulók mindennapos gondjaikkal, a szülőkkel. Ezenfelül különböző 
pályázatokat kell megírnia, hogy előteremtse a szükséges pénzforrást ahhoz, hogy a tanulók-
nak legyen miből kirándulni, táborba menni, esetleg a tanulást segítő eszközöket megvásá-
rolni. Mindez nagy terhet ró ránk, amit összefogással, jó közösséggel, munkamegosztással 
eredményesen lehet elvégezni. 

ha az iSkola SegítSéget kapna akár külső szakemberektől vagy belső átszervezéssel, 
kellő munkamegosztással az ilyen feladatok ellátásához, a tanárok mentesülhetnének a fe-
lesleges terhek alól, több idő jutna a tanulókkal való foglalkozásra.

a pedagóguS válaSztotta ezt a Szakmát, erre adta a fejét, de a munkája nem csak a ta-
nításból áll. Minden pillanatban az iskola számára előnyös döntéseket kell hoznia. Fel kell 
vállalni a menedzseri szerepet minden egyes feladatában. Kevés kigondolni a dolgokat, vagy 
kritikus hozzáfűzésekkel „segíteni” azokat. A gondolatokat teljes egészében kivitelezni kell 
a pedagógusnak. A jó pedagógus pályázatot ír, támogatókat keres, adományokat gyűjt, prog-
ramokat szervez, és persze tanít. Nem nevezhető egész tanárnak, aki a letanított órák után 
befejezte a pedagógusi munkáját arra a napra, és hazamegy. Aki ezen a pályán dolgozik, 
áldozatokat kell hozni a szabad idejéből az iskola javára. Be kell látni, hogy a rendszeres 
normatív támogatások egy intézménynek csak az életben maradásához elegendőek. Azok az 
intézmények, amelyek dolgozói nem vállalnak plusztevékenységet, bezárásra vannak ítélve. 
A pedagógusok saját, jó felfogott érdeke a tanórán kívüli tevékenység. Hiszen ha egy iskola 
nem versenyképes, rövid időn belül bezárhatja a kapuit. A pedagógusok pedig munka nélkül 
maradnak. Minden pedagógusnak meg kell érteni, hogy nemcsak tanítani kell, hanem fej-
leszteni és fejlődni az elvárásokkal. Összefoglalva a tanári munkaterheket: növekszenek, és 
növelnünk kell az elvárások teljesítése érdekében. 

aki pedagóguSnak áll a mai világban, nem csak tanítania kell. Nagyban hasonlít már 
a munkánk a versenyszférában való elvárásokhoz. 
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„a tanárnak jó, mert már délben hazamegy. Megtart egy pár órát, és nem is keresnek 
rosszul” – tartja a közvélemény. A növekvő adminisztratív teendőkről, amelyek a rengeteg 
igazolt és igazolatlan hiányzásból, a jegyzővel, családsegítővel, nevelési tanácsadóval foly-
tatott levelezésből adódnak, a közvélemény nem értesül, és ezt a helyzetet nem is akarja 
látni. Ezenkívül adódnak még évközben pályázatok, amelyekre egy-egy gyerek anyagát kell 
beküldeni, akár ösztöndíjszerzés céljából, akár valamilyen programban való részvétel miatt. 
Van, ami kötelező, és van, amit csak a gyerek helyzetének előmozdítása érdekében tesz az 
ember. 

Az iskolánként változó programok megszervezésében is mindig akad tennivaló (kará-
csonyi műsor, diáknap, szakmai verseny lebonyolítása, ballagás). És mintegy „mellékesen” 
tanítani is kell, az órákra készülni, dolgozatokat összeállítani, azokat kijavítani. Ezek a teen-
dők maradnak többnyire éjszakára vagy hajnalra a korán kelőknek. Gyakran adódik egy-egy 
értekezlet, fegyelmi tárgyalás, ami nyilván a tanítás utáni órákat veszi igénybe. A tanítás fél 
3-3 körül ér véget. Minden egyéb ezután következik.

Ami a legmegterhelőbb fizikailag és mentálisan is, az az, hogy a tanár hivatásának kö-
szönhetően a nap 24 órájában tanár: jár az agya a házimunka közben, nyaraláskor, újságolva-
sáskor, kapáláskor… Ha egy szülő este hívja fel, mert gond van a gyerekével, nem küldheti el 
azzal, hogy már lejárt a munkaidő. És ezt mindenki természetesnek veszi.

minden tanteStületben vannak húzó emberek, akiket lehet terhelni, megbízni felada-
tokkal, akik akarnak tenni az iskoláért. Nálunk is van ilyen kolléga, aki szívesen vállal plusz-
feladatokat, elmegy továbbképzésekre, programokat szervez, pályázatokat ír és bonyolít le. 
Viszont alig marad ideje a tanításra…

ma már nem elég csak felkészülni és bemenni az órára. A pedagógusnak sokkal össze-
tettebb feladatot kell ellátnia, mint akár csak tíz évvel ezelőtt. Szaktanárként figyelemmel kell 
kísérni az új oktatási programokat, továbbképzéseken kell elsajátítani az új technikákat. 

a tanár fő feladata elsőként a tanórán való tanítás. Szükségszerű, hogy ehhez a tan-
anyagot minél szemléletesebb módon fel kell tálalnia (ennek elkészítése többnyire otthoni 
munka marad, akárcsak a dolgozatok elkészítése és kijavítása); a rövidke, tízperces szünet-
ben pedig elő kell készítenie a következő órához szükséges anyagokat, átmenni másik terem-
be, ami egy négyemeletes iskolában nem egy perc, így a kis szünet többnyire rohanással telik 
el. Az adminisztratív tevékenységet mindenki más-más időpontban végzi, van, aki órán, van, 
aki szünetben, mindenesetre ezzel is számolni kell. Napjainkban teret hódítanak az interaktív 
táblák, a tanárnak meg kell tanulnia ennek és az ehhez szükséges programnak a használatát 
is; és ha már a tanulásnál tartok, rendszeresen el kell utazni továbbképzésekre és egyéb 
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szakmai programokra, ami többnyire egy- vagy többnapos elfoglaltságot jelent. Emellett ak-
tívan részt kell venni a különféle iskolai rendezvények, versenyek, tanulmányi kirándulások 
szervezésében és lebonyolításában; tehát feladat van elég, csak jusson idő a legfontosabbra: 
a tanításra és a gyermek lelkének ápolására. 

a pedagóguSok munkáját jelentősen megkönnyítené, ha a tanár megítélése szerint szük-
séges órákon (gyógy)pedagógiai asszisztensek vagy gyermekfelügyelők segítenének a tanu-
lóknak a feladatok elvégzésében, ill. a pedagógusoknak a feladatok előkészítésében vagy az 
adminisztratív tevékenységekben. A diákok terheinek csökkentésére az elegendő pihenőidő 
biztosítása lenne szükségszerű, melyet legegyszerűbben a délutáni tanulnivalók lefaragásá-
val érhetnénk el. Ehhez a tananyagot olyan változatossá kellene tenni, hogy az a tanulóban 
még a tanórán megragadjon.

kommentár

A tanárok munkaterheit elvileg különböző jogszabályok határozzák meg, és 
ezeken alapuló dokumentumok írják le. Hogy mennyire érzi, tartja egy pedagó-
gus túlzottnak az elvégzendő munkát, a ráháruló munkaterheket, az egyrészt 
szubjektív megítélés, másrészt köztudott, hogy a tanévben nem egyenletesen 
oszlik el az iskolai munka, és így lehetnek olyan időszakok, amelyek alatt akár 
megsokszorozódhat a munkamennyiség. Különbség lehet az egyes intézmé-
nyek között, és szintén különbség lehet a tanári testületen belül az egyes tanárok 
között, például szakok szerint. (Vagy jelentős munkateher-különbség lehet az 
osztályfőnöki munkát végzők és azok között, akik nem osztályfőnökök, mivel 
nyilvánvaló, hogy az nem csak az osztályfőnöki óra megtartását jelenti.) 

Az elmúlt években a szűken vett tanári munka (tanóra megtartása, az erre 
való felkészülés, szükséges előkészítés, a hozzákapcsolódó adminisztráció, ér-
tekezletek, fogadóóra stb.) kiegészült más tevékenységekkel (pl. pályázatírás, 
minőségbiztosítás), amit gyakran idegenkedve fogadtak a tanárok. De meg kel-
lett érteniük, hogy a munkájukhoz látszólag csak közvetve tartozó munkaelemek 
az iskola feladatainak bővüléséből adódtak. A szakiskolákban különös súllyal 
esik latba, hogy a tanulókkal való közvetlen foglalkozás ne szoruljon háttérbe az 
egyéb tanári elfoglaltságok miatt.

Az iskolavezetés feladatai közé tartozik a kritikus időszakokra enyhítő megol-
dásokat találni és a tantestületen belüli egyenletes munkaelosztást elérni. Szük-
séges mind a tanárok motiválási, többségi támogatást élvező rendszerének 
kialakítása és bevezetése, mind a tanárok kiégésének megelőzésére szolgáló 
humánpolitikai eszközök, módszerek alkalmazása.

A tanárok és a diákok munkája szoros kapcsolatban van egymással. A tanu-
lók a munkaterheket a tanárokhoz kötik, hiszen közvetlenül tőlük kapják a felada-
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tokat, a „munkát”. Amennyiben nem világítják meg számukra az elvégzendő fel-
adat értelmét, vagy nem következetes a számonkérés, hamar ellenállás születik 
vagy a feladat alól való kibúvás lesz a jellemző, és erre nem megoldás az újabb 
és újabb munkaterhek kiszabása. Az értelmes, érdekes, jól megadott feladatok, 
valamint a tanárok együttműködésében a tanulókra kirótt, esetleg személyre 
szabott tanulási terhek a tanulók előrehaladását szolgálják, viszont könnyen en-
nek ellentétét lehet elérni a céltalan (esetleg büntetésként adott), megoldhatatlan 
és beláthatatlan mennyiségben kiadott feladatokkal.
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tAnulói sikeressÉg elősegítÉse

A pedagógiai munka egyik fontos célja az, hogy minden lehetsé-
ges eszközzel támogassa a tanulók tanulmányi előrelépését, kom-
petenciáinak fejlődését és ezek által mind az oktatásban, mind az 
iskolán kívüli világban elősegítse sikerességüket.

volt egySzer egy diákom, ő volt az osztály „bohóca”. Soha nem érdekelte az óra anya-
ga, nem tanult, állandóan elégtelen dolgozatokat írt. Az osztály többi tanulójával különösebb 
problémák nem voltak, agrárgyakorlatot tanítottam nekik. Egyszer aztán eljutottunk odáig, 
hogy ténylegesen gyakorlatot kellett végezniük. A gyakorlat témája: tömegmérés táramérle-
gen. Elmondtam és bemutattam a feladatot, mindenki kapott egy mérleget, pár darab „eta-
lont”, és nekiláttak a mérésnek. Kivéve azt az egy gyereket. Csapkodni kezdte az asztalt, nagy 
hanggal magyarázta nekem, hogy ő ezt biztos nem csinálja meg, hagyjam ezzel békén, meg 
azt sem tudja, mi ez, és mit kell vele csinálni. És különben is, írjam be neki az elégtelent. Épp 
csoportbontásban volt a gyakorlati óra, kevesen voltak, mindenki önállóan dolgozott. Leültem 
a lázadozó gyerek mellé, s közöltem vele, hogy ez bizony nálam nem így működik. Közösen 
megnéztük, hogyan működik a mérleg, és megmutattam neki, hogyan mérünk rajta. Aztán 
megvártam, míg egy „etalont” lemér magától. Adtam neki még három darabot, hogy mérje le, 
és ott hagytam. Később azt vettem észre, hogy a gyerek csöndben van, és lelkesen méricskél. 
Egyszer csak kiabál, hogy lemérte az összeset, és mondja az eredményt. Meglepődtem, mert 
hajszálpontosan mérte le az etalonokat. Mindenki kapott jegyet a méréseire, sokan kaptak 
akkor ötöst, többek között ő is. Boldogsággal az arcán távozott az órámról. Attól kezdve min-
den gyakorlati órán szó nélkül, örömmel végezte a gyakorlatokat, és gyűjtötte a jó jegyeket. 

a tavalyi tanévben került hozzám egy olyan tanuló, aki több iskolában már kudarcot 
vallott. Az elméleti órák nem kötötték le a figyelmét. Órán nem szeretett írni, a házi feladatot 
nem készítette el. Felszerelése hiányos volt. Több kolléga panaszkodott az órai munkájára. 
Szakmai gyakorlaton teljesen megváltozott a helyzet. A kezdeti ismerkedések után gyorsan 
bekapcsolódott a munkába. Idővel egyre jobban növekedett a tenni akarása. A rá kiszabott 
feladatot pontosan és gyorsan elvégezte. Így már a kezdetekben sorozatosan érték kisebb 
sikerek. Ezek az apró sikerek alapozták meg az aktívabb közreműködését az elméleti órákon. 
Persze, azért túlzásba nem viszi az elméleti órákon a tevékenységeket. Előfordul néha egy-
két hiányos házi feladat, a füzetvezetése során lehet találni szüneteket… Tanulószobán azon-
ban próbálja ezeket pótolni. Az órai munka javulása a szakmai gyakorlat sikereiből indult el. 
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kezdetben iStván Sem volt kiemelkedőbb a társainál. A tananyag feldolgozásánál azon-
ban jóval nagyobb érdeklődést mutatott a többieknél. Kérdéseivel, tartalmas hozzászólásaival 
elősegítette az ismeretek megértését. A gyakorlatot az elmélettel könnyűszerrel tudta társíta-
ni. Támogatást az osztálytársaktól kezdetben nem kapott, mert rásütötték a „stréber” bélye-
get. Az idő múlásával ők is elismerték tudását, sok esetben segítséget is kértek tőle. István 
mindezt szívesen tette, mint mondta: „ebből én is tanulok”. Jó kapcsolat alakult ki tanáraival 
is, elfogadta a számonkérési módokat. A kritikát nem bírálatnak tekintette, hanem a hibák ki-
javítását látta bennük. Szabadidejéből sokat áldozott szakmai fejlesztésére, amelynek kiváló 
szakmai bizonyítvány lett az eredménye.

beatrix története. A 9. évfolyamon a diákok heti egy órában gépírást is tanulnak, ezzel 
lehetőségük nyílik arra, hogy egy kis „kóstolót” kapjanak a későbbiekben választható szak-
mákból. Beatrix keze sajnos születése óta súlyosan sérült: ujjai nagyon merevek, gyakran 
begörcsölnek. Az eszével semmi probléma nincs szerencsére, nagyon kedves, figyelmes, 
szorgalmas lány. Az önértékelésével azonban voltak némi gondok. Frusztráltnak érezte ma-
gát a többiekkel szemben, akiknek az ujjaik probléma nélkül mozogtak, úgy gondolta, hogy ő 
sosem fog tudni megtanulni gépelni. Igen, sajnos a tízujjas vakírás elsajátítása (a keze miatt) 
számára tényleg lehetetlen volt, ezért neki új célt tűztünk ki. Nem kellett „vakon” gépelnie, 
nézhette a billentyűzetet, a cél az volt, hogy a billentyűket minél hamarabb képes legyen leüt-
ni. Minden órán hoztam neki egy szöveget, amit óra végéig kellett gépelnie a saját ritmusában. 
Nem volt probléma, ha keveset írt, vagy ha gyakran megállt gépelés közben (a keze könnyen 
elfáradt), nyugodtan pihenhetett, amennyit akart. Az év elején körülbelül 800-900 leütést 
produkált egy tanóra alatt, nem piszkáltam azért, lassan írt, sőt igyekeztem rengeteget di-
csérni. Biztattam, kitartásra buzdítottam, elmondtam neki, hogy gyakorlással akármit elérhet, 
és hála Beatrix akaratának, szorgalmának, mindez meg is hozta a gyümölcsét. Minden órán 
egyre lelkesebben gépelt, már nem is állt meg annyiszor, mint eleinte. Óra végén egy kis 
táblázatban vezettem az eredményeit, amit aztán büszkén elemeztünk. Nagyon szerette ösz-
szehasonlítani az eredményeit, úgy érzem ez kiváltképp motiválta őt. Bámulatos volt, ahogyan 
a leütésszáma tényleg óráról órára nőtt. Magam is meglepődtem ezen, vártam, hogy mikor 
fog a teljesítménye megállni, visszaesni, de mindig sikerült az előző órainál többet gépelnie. 
Így történt meg, hogy az év végére elérte a körülbelüli 2900-as leütésszámot, és a gépírást 
annyira megszerette, hogy 10. osztályban az ügyviteli szakmai alapozó képzést választotta, 
mellyel aztán tovább tanulhat az „irodai asszisztens” szakképző osztályunkban.

kommunikációt éS viSelkedéSkultúrát tanítok egy 10. évfolyamos szakiskolai osztály-
ban a második félévtől. Az üzleti kommunikáció különböző fajtáiról tanultunk, amikor az elő-
adásról vagy prezentációról beszéltünk. Ebből a tananyagból a számonkérést úgy oldottam 
meg, hogy a gyerekek bármely, számukra érdekes témában előadást tartottak. A tanulók 
felvetették, hogy ők PowerPointban is szeretnének prezentációt készíteni, és így beszélnének 
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az általuk választott témákról. Csak annyi volt a dolgom, hogy a számonkérés időpontjára 
szabad számítástechnika-termet vagy projektort keressek. Az informatikát tanító pedagógus 
együttműködésére is szükségünk volt, ő szívesen segített a gyerekeknek. Mindegyik prezen-
táció több-kevesebb sikerrel elkészült. A diákok kivétel nélkül büszkék voltak saját teljesítmé-
nyükre, még akkor is, ha nem az volt a legjobb prezentáció. 

kilencedik évfolyamon tanuló kislány az eset főszereplője. Általános iskolai tanulmá-
nyait egy város közeli, de mégiscsak falusias, zártabb közösséget alkotó iskolában fejezte 
be. A kislány egyetlen gyermek volt a családban, bár nem elkényeztetett, de túlságosan óvó 
családi környezetben élt, gyermekes, éretlen személyiséggel, átlag alatti képességekkel. Gát-
lásos tétovaságát, kislányos külsejét már általános iskolás korában is gúnyolták társai. 

Nem találta a helyét az osztályban, iskolában. Messziről kiabált róla, hogy segítségre van 
szüksége. 

Iskolánkban pszichológus dolgozik, aki kérésemre beszélgetést kezdeményezett vele. A ta-
nácsadás során a pszichológus feltárta, hogy önismerete hiányos, a kortársak jelzéseit nem 
érti vagy félreérti. A fiúk sokszor éles humora időnként kegyetlen szorongással töltötte el.

A pszichológus javaslatára együtt tanácskozott az osztályfőnök, a gyermekvédelmi fele-
lős, és szerencsére a szülők sem zárkóztak el, így a család is részt vett a gyermek személyi-
ségének formálásában. A mai napig rendszeresen beszélget a pszichológus az anyával. 

Hosszabb idő alatt közösen elértük, hogy önismerete reálisabbá váljon, ismerje fel saját 
értékeit, úrrá legyen a szorongásán, és ki tudja fejezni társainak kéréseit, tiltakozását. 

A pszichológus célja a hatékonyabb önérvényesítő viselkedés támogatása volt. A jelek 
arra mutatnak, hogy sokat javult a helyzet, a folyamat azonban még nem zárult le. 

A pozitív változás fontos komponense, hogy sikerült az egész osztályban elfogadtatni 
a kislány főleg eleinte kicsit különös viselkedését. Az elfogadó légkör pozitív irányba mozdí-
totta el a folyamatot.

kilencedik évfolyamoS oSztályomban tájékozódásképpen meg szoktam nézni a diákok 
általános iskolai eredményeit. Az egyik fiú eléggé jó tanuló volt egy vidéki általános iskolá-
ban. Ötösei, négyesei voltak. Néhány hónap telt el, eredményei azonban messze elmaradtak 
a várthoz képest. Szüneteit társtalanul, magányosan töltötte, barátra nem akadt az iskolában, 
egyre jobban elszigetelődött. Pszichológus segítségét kértem. Már az első alkalommal kide-
rítette a szakember, hogy a gyerek önértékelési válságban szenved. Az általános iskolában 
mind tanulmányi téren, mind a gyermeki élet egyéb területein meglehetősen nagy tekintély-
re tett szert a társai között. Meghatározó egyénisége volt korábbi közösségének. Bekerült 
a városi iskolába, ahol egészen más közeg, más típusú gyerekek fogadták. Szokatlan volt 
számára a sok idegen tanár is, eddig sokkal kisebb, családias légkörű általános iskolába járt. 
Az új környezetben nem találta a helyét. 
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A pszichológus segítségével megfogalmazta az új helyzetből fakadó bizonytalanságait, 
érzelmileg felszabadult. Megfogalmazta rövid és hosszú távú terveit, céljait az élet számos 
területén, elsősorban tanulmányaival kapcsolatban. Sikerült motiválttá tenni. A szakember 
tudatosította a belső értékeit, segített a kisebbrendűségi érzését oldani. 

Pár hónap múlva a pszichológus kezdeményezett beszélgetést. Kiderült, hogy sikerült 
a megfogalmazott célokat teljesíteni, lettek barátai, megtalálta helyét az osztály közösségé-
ben. Jól, biztonságban érzi magát.

a kiSlány már több éve járt oSztályomba, így jól ismertem tulajdonságait, képességeit. 
Az a fajta gyerek, aki megbízhatóan készül óráról órára, házi feladatait megoldja, a magyará-
zatra is figyel. Jókedvű, derűs személyiség. A tavalyi évben feltűnt, hogy egyre hallgatagabb, 
mindig rosszkedvű, néha ingerlékeny. Ismertem a problémáit, tudtam, hogy komoly családi 
gondok terhelik a gyereket.

Pszichológus segítségét kértem a konkrét probléma feltárásához. Nehezen bontakozott ki, 
nehezen fedte fel gondjait a szakembernek. Lassan kiderült, hogy évek óta tehetetlen szemlé-
lője apja alkoholizmusának, szülei elhúzódó válási krízisének. Kisebb korában jó kapcsolatban 
volt apjával, ami teljesen megromlott az italozó életmód és a szülők közötti viszály miatt. Több 
kisebb testvére van, apja szóbeli bántalmazása így leginkább őrá irányul a családon belül. 
Szenvedett attól, hogy anyagi okok miatt nem tudnak külön költözni a bántalmazó apától. 

Egyik családi veszekedést követően az apa kórházba került. A család felszabadult, de 
a kislány rettegett attól, hogy mi lesz, ha az apa ismét köztük lesz. Erőtlen lett, kétségbeesett, 
nem látta a megoldást. (Ekkor irányítottam pszichológushoz.) Hét közben a kollégium csak 
átmeneti biztonságot jelentett számára. Rettegett a hétvégéktől. Ekkor a pszichológus kezde-
ményezésére sor került egy közös konzultációra, amelyen részt vett az anya, a kislány, a pszi-
chológus és az osztályfőnök is. Átgondoltuk a lehetséges alternatívákat, és a közös döntés 
eredményeképpen az anya segítséget kért a helyi gyermekvédelmi szolgálattól. A családgon-
dozás elindult, a többi gyermeket is védelembe vették. A külső segítség jelenléte visszatartó 
erő volt az apa számára, aki igénybe vette a felajánlott orvosi segítséget. Konszolidálódott 
a kislány érzelmi állapota. Az utolsó beszélgetés alkalmával derűs, bizakodó volt, élni tudta 
a tizenévesek vidám életét.

a kilencedik-tizedik SzakiSkolai előkéSzítő évfolyamon volt egy fiú tanuló, aki nagyon 
sikeresen sajátította el a tananyagot minden tantárgyból. Tanárai dicsérettel halmozták el, ő 
volt, aki mindig készült, házi feladatot írt, olyan volt, akiről tanárok sokasága álmodozik.

A tizedik évfolyam második félévében több tanár is említette neki, menjen át a közép-
iskolai osztály valamelyikébe, érettségizzen le, majd tovább is mehet főiskolára, egyetem-
re. A tanuló fontolóra vette, szüleivel megbeszélve, tanárai segítségével beadta kérelmét az 
igazgató úrhoz. Az igazgató látva a jó tanulmányi eredményt, nem habozott, engedélyezte 
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az középiskolai osztályba való átlépést. A fiú azóta szorgalmasan készül az érettségire, kész 
tervei vannak a továbbtanulást illetően.

az egyik kilencedikeS oSztályban volt egy diszlexiás lány, aki ráadásul elég hátrányos 
külsővel rendelkezett. Az osztályában elég sokat piszkálták ezért. Többször kellett helyreten-
nem a gúnyolódókat. A lány sokat sírt miattuk. A piszkálódók fővezérét más vétség miatt ki-
tették az iskolából. Utána a többiek is leszálltak róla. Talán ennek tudható be, hogy egyre jobb 
jegyeket kapott. Az általam tanított tantárgyból többször is írt olyan dolgozatot, amelyek két 
jegy határán álltak. Mindig a jobbat adtam, erősítve így az önbizalmát. Azóta már tizedikes, 
sokat mosolyog, mindig megcsinálja a szorgalmi feladatot, és lehet, hogy év végén négyes 
osztályzatot tudok neki adni.

tizedikben a máSodik félév elején megkérdezte az osztályfőnök a tanulókat, melyik szak-
mát szeretnék tanulni. Az osztály háromnegyed része a pék–cukrász szakmára szavazott. 

Megegyeztek abban, hogy osztályfőnöki órára minden héten más tanuló süt egy tálca sü-
teményt, bizonyítva ügyességét. Az elkészítéshez nem lehetett segítséget kérni, egyedül kel-
lett elkészíteni. A gyerekek betartották a vállalásukat. A második félév minden osztályfőnöki 
óráján valaki a saját készítésű süteménnyel jelent meg. A tanulók ráérezhettek a választani 
kívánt szakma szépségére, milyenségére. 

A diákok azóta másodéves pék-cukrász tanulók, egyikük sem maradt ki az iskolából.

a mi iSkolánkban igyekszünk jó kapcsolatot teremteni és ápolni a tanulókkal. Mindegyik-
re egyforma figyelmet kell fordítanunk, hiszen tudjuk azt, hogy szinte bármelyikük dönthet 
úgy egyik pillanatról a másikra, hogy abbahagyja a szakiskolai tanulmányait. Ha valamelyik 
diákunk nem jelenik meg 3-4 napon keresztül, és nem is ad magáról semmilyen hírt, az osz-
tályfőnökök azonnal telefonálnak, szükség esetén (a probléma súlyosságától függően) akár 
családlátogatás formájában fel is keresik otthonában a diákot. 

A szakiskolai osztályainkban minden évben jelentkezik legalább két, már érettségivel ren-
delkező tanuló, aki nappali tagozaton szakiskolai képzésben szeretné folytatni tanulmányait. 
Ezek a diákok rendkívül nagy húzóerőt jelentenek a többi diák számára, egyúttal közelebb 
hozzák számukra az érettségi fogalmát azáltal, hogy olyan osztálytársuk ül mellettük, aki 
már rendelkezik ilyennel. 

Egy-egy dicséret (akár szóbeli, akár az írásbeli dolgozat végére írt rövid, néhány szavas 
dicsérő szó) erős motiváló érzést jelenhet számukra, hiszen főleg a hátrányos helyzetű gyere-
keknél ritka, hogy az otthoni környezetben bármiféle dicséretet is kapnának.
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a SzakiSkoláS korú gyerekek szeretnek kötődni felnőttekhez. Ebben a korban keresik 
a példaképet, vagy csak egyszerűen azokat, akik másként kezelik, mint a szüleik. Egy tanuló 
akkor lesz igazán sikeres, ha a siker útját tudjuk követni. Egy iskolában az intézmény légköre, 
belső élete meghatározza a gyerekek sikerét. Az egyéni sikereket pedig a pedagógus és 
a gyerek egymáshoz való viszonya hozza létre.

a tanulói SikereSSég elősegítésének egyik legfontosabb eszköze a dicséret és a motivá-
ció volt. Ezek nélkül a tanuló nem fogja jól érzi magát a tanórán, és a tantárgyat meg fogja 
utálni. Fontos még a visszajelzés is, az eredmények rögzítése, hogy a diák tisztában legyen 
a teljesítményével.

kommentár

A szakiskolákban nemcsak azt tekinthetjük sikerességnek, ha a tanulók 
szakmai képzésük során a munkaerőpiacon értékesíthető, korszerű ismerete-
ket szereznek. A sikeresség másik szempontja, ha a bemenetnél mért kompe-
tenciaszinthez képest a szakiskolát befejező tanulók magasabb szinten tudnak 
teljesíteni, ami hozzájárul a munka világában való sikeresebb helytálláshoz. Ez 
a hozzáadott pedagógiai érték mutathatja meg, hogy az egyéni tanulói sikerek 
hogyan összegződnek intézményszinten, mennyire volt képes az iskola hozzájá-
rulni a tanuló fejlődéséhez. 

A tanulói sikeresség érdekében a tanulók számára olyan új tartalmak, prog-
ramok, módszerek beépítése szükséges, amelyekkel egyrészt pótolni lehet az 
esetleges kompetenciahiányokat, másrészt képessé lehet tenni a tanulókat arra, 
hogy a munkaerő-piaci elvárásoknak megfeleljenek. Az új elemek beemeléséhez 
az intézményi akarat és támogatás mellett a tanári kompetenciák bővítése és 
a korábbi beállítódások megújítása szükséges.

A szakiskolák igazi sikerességi mutatója az lenne, ha képesek lennének 
a szakmai végzettség megszerzése után nyomon követni a volt tanulóikat, és in-
formációkat szerezhetnének szakmai pályafutásukról, amiből következtetéseket 
tudnának levonni a fejlesztéseik szükséges irányairól.
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tAnulói továbbhAlAdás

Az egyén szempontjából meghatározó jelentőségű, hogy milyen 
iskolatípusban, milyen szakmát adó képzésben vesz részt. Az 
ehhez szükséges döntéseket a pedagógusok szakmai támogatá-
sával lehet és kell megalapozni.

jocó már a 9. oSztályban kitűnt jó logikai képességeivel, ügyes szervezőmunkájával és 
a szakma iránti szeretetével. Semmi nem térítette el, hogy húsipari szakmunkás legyen. Ki-
tartóan tanult, szorgalmasan gyakorolt, téli időszakban disznóvágást vállalt. Precíz munkáját 
nemcsak a szakoktatók, hanem az üzem dolgozói is elismerték. Munkájának meg is lett az 
eredménye: indult az országos szakmai versenyen, ahol előkelő helyen végzett. Társainál 
korábban tudott munkába állni a szülővárosában lévő kis húsüzemben.

Az évek során sokszor hangoztatta: szeretne tovább tanulni. Osztálytársai nemigen ér-
tették, hogy minek az. Lesz szakmánk és kész – ez volt a többség véleménye. El sem tudták 
képzelni, mit lehet a továbbtanulással kezdeni. Nem úgy Jocó, aki munkahelyi támogatással 
esti tagozaton leérettségizett. Felettesei meg voltak elégedve munkájával, mert a keze alatt 
formált sonka, szalonna, a betöltött kolbász mindenki megelégedésére szolgált. Ötleteivel, újí-
tásaival a munka gyorsabban haladt. Az üzem vezetése látván igyekezetét, nem gördített aka-
dályt, hogy Jocó elvégezhesse az Élelmiszeripari Főiskolát. Jelenleg üzemvezető-helyettes: 
tisztában van a munkafolyamatokkal, így jól meg tudja szervezni a gazdaságos termelést.

katika iSkolánk megalapítáSa után került intézményünkbe. Kissé túlkorosan már nem 
tudott normál általános iskolai osztályba járni, így felzárkóztató osztályunkba került, hogy 
megszerezze a 8. osztályt. Majd szakiskolába iratkozott be, ahol nagy szorgalmával tűnt ki 
társai közül. A pályaorientációs órákon kiderült, hogy Katikának jó érzéke van az emberekhez, 
főleg a gyerekekhez. A 9. és 10. osztályt sikeresen befejezte, majd a 10. osztály után elvé-
gezte a gyermek- és ifjúsági felügyelő szakot igen jó eredménnyel. Katika nem elégedett meg 
ezzel az eredménnyel, és elkezdte a gimnáziumot, és igen jó eredménnyel végzi tanulmányait. 
Ebben az évben teszi le az érettségi vizsgáit. Iskolánk történetében nem Katika az egyetlen, 
aki ilyen előremenetelt mutatott.

négy évvel ezelőtt egy tizedik évfolyamos szakiskolai osztályból egy történelemverseny 
régiós fordulójára kísértem egy tanulót. A tanulót előtte nem ismertem. Annyira szerette 
a történelmet, hogy célul tűzte ki, átmegy egy szakközépiskolai osztályba. A különbözeti vizs-
gákat sikeresen letette, és vendéglátós szakközépiskolai osztályba került. A történelem iránti 
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érdeklődése továbbra is fennmaradt. A tavalyi tanévben egy olyan mesterkurzuson találkoz-
tam vele ismét, amelyen tanárok és diákok egyaránt részt vehettek. Az idei tanévben fog 
érettségizni, történelemből természetesen emelt szinten. Emelt szintű érettségi előkészítőre 
egy közeli gimnáziumba járt, ahol jeles (kitűnő) érdemjegyet szerzett. Továbbtanulási tervei 
között a bölcsészkar szerepel. 

a pályaorientáció tantárgy tanulásával sok ismeretre tehetnek szert a fiatalok. A fog-
lalkozások lehetőséget biztosítanak az önismeret, a kommunikáció, a konfliktusmegoldó és 
döntéshozatali készségek fejlesztésére is. Nagy vonalakban képet kaphatnak egyéni képes-
ségeikről, érdeklődési körükről és arról is, hogy egy bizonyos pálya iránt mi motiválja őket 
a döntés meghozatalában. Megismerhetik a fiatalok az egyes pályák munkavállalóval szem-
ben támasztott objektív követelményeit. Üzemlátogatások alkalmával betekintést kapnak 
a munka világába. 

A pályaorientációs órák alkalmával igen sok mindenről esik szó, ennek ellenére az osztály 
tagjai igen bizonytalanok voltak a legmegfelelőbb útirány kiválasztásában a 11. évfolyamra 
vonatkozóan. András döntötte csak el, hogy a következő tanévtől kezdve a szakács szakmát 
szeretné megtanulni. A többiek bizonytalanok voltak. A második félév utolsó hónapjaiban 
azzal a kéréssel fordult hozzám a kis csapatom, hogy látogassunk el Békásmegyerre, a Mun-
kaerő Központba. A fiatalok kérésére meg is szerveztem a programot.

Itt a továbbtanulási lehetőségekről hallottunk egy kis tájékoztatást. A munka világáról 
egy kellemes, jó hangulatú beszélgetés következett, és a fiatalok kérdéseit is megválaszolták. 
A beszélgetés után került sor a program legizgalmasabb részére. 

A Munkaerő Központ Pályaválasztási Tanácsadó Irodájában lehetőség nyílt arra, hogy egy 
52 kérdésből összeállított program megválaszolásával meghatározásra kerüljön a kíváncsi 
diák személyiségtípusa. Mindezt a számítógépes program segítségével lehetett megtudni. Ha 
valaki még pontosabban szerette volna önmagát megismerni, akkor időt kellett szakítania 
a következő, 149 kérdésből álló kérdőív kitöltésére. Miután a számítógép kérdéseire válaszol-
tak, kinyomtathatták az eredményt. A nyomtatott eredmény tanulmányozása után a gyerekek 
lázas keresésbe fogtak. A polcokon elhelyezett dossziék tartalmát kezdték tanulmányozni. 
Kiderült, hogy az egyes személyiségtípusokhoz illő szakmagyűjteményt takarják el a mappák 
fedelei. Mindenki igyekezett elolvasni a saját jellemvonásaihoz illő szakmák neveit. Ha valaki 
rátalált a keresett információra, továbbállt a következő lehetőséget igénybe venni. A szakmák 
nagy részéről a Tanácsadó Iroda DVD-gyűjteményében ismertetőt lehet találni. Az osztályom 
nagy élvezettel kíváncsiskodott a lehetőségek iránt. 

A látogatás alkalmával olyan ismeretekhez juthattak a fiatalok, amelyek segítettek a he-
lyes pályaválasztási döntésben. Információt kaptak a választott pálya követelményeit, elvárá-
sait illetően is. A következő lépés a megszerzett tudás eladásának technikáját ismerteti meg.
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iSkolánkban általában 4 évet töltenek a diákok szakképző évfolyamon, ahol 2 év alatt 
bolti eladó, majd 2 év múlva pedig vendéglátó eladó végzettséget szereznek. Szeretnek az 
iskolába járni, ragaszkodnak a megszokott környezethez, ami manapság ritka. Van olyan 
szakiskolai tanulónk, aki már a 3. szakmáját szerzi intézményünkben. Sajnos továbbtanulási 
céljaik nincsenek.

nincSenek adataink arra vonatkozóan, hogy szakiskolánk elvégzése után el tudtak-e 
helyezkedni diákjaink az iskolánkban megszerzett képesítéssel. Ennek a visszacsatolásnak 
a hiánya nagy hátrányt jelent az iskola és a pedagógusok számára is, mivel a pozitív visz-
szajelzésnek önerősítő ereje van, míg negatív visszajelzés esetén megfelelő változtatások 
generálhatók. 

intézményünk lehetővé teSzi azt, hogy diákjaink az általános iskolai évfolyamok után 
szakiskolai, gimnáziumi tanulmányokat végezzenek, majd az érettségi után felsőfokú szak-
képesítést kapjanak mind szociális, mind oktatási területen. De szakmai repertoárunkból is 
válogathatnak. Iskolánk profilja azt is lehetővé teszi, hogy halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulóinknak megadjuk az esélyt, hogy több szakmát is szerezhessenek. 

iSkolánkban ritkán fordul elő, hogy tanulók szakiskolai osztályból szakközépiskolai 
osztályba kerülnek. Általában a fordított eset gyakori. Az iskolatípusok közötti átjárhatóságot 
nagyon jó dolognak tartom, főként azért is, hogy mindez egy iskolán belül valósulhatott meg. 
Egy diák szinte minden iskolatípust kipróbált, míg célját elérte. Fontosnak tartom azt is, hogy 
16-17 évesen iskolánk egy diákja ilyen határozott céllal rendelkezett. Ma ez igen ritka. 

Tanítottam egy lányt, aki egy szakiskolai osztályban tanult két éve. A diák a szakiskolai 
társaihoz képest jobb képességű, valamint szorgalmasabb volt. Olyan jól tanult, hogy egy 
különbözeti vizsga után átkerült egy szakközépiskolai osztályba, kereskedelem–marketing 
orientációra. Sajnos az eredményei nem a legjobbak lettek, az első szakközépiskolai évben 
bukott is fizikából, de a javítóvizsgája sikerült. Most tizedikes. Félévkor matematikából bukott, 
amiből sajnos most is bukásra áll, azonban továbbra is szorgalmas, készséges, a közösségi 
munkába nemcsak bekapcsolódó, hanem azt irányító diák. Az édesanyjával egyeztetve si-
került neki matematikatanárt szerezni, ami a szülő számára is elfogadható. A tanuló tervezi, 
hogy az érettségi letétele után, az iskolában maradna „technikusi” képzésen (egy-két évig). 
A humán tárgyak érdeklik elsősorban, történelemből az idén is indul versenyen. 

A fenti tanuló esetében az iskolaváltás a kívülálló számára úgy tűnik, nem teljesen sikeres. 
A tanuló azonban nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az érettségit megszerez-
ze. Hátrányos helyzetű diáknak számít, hiszen édesanyja egyedül neveli, 8 általánost végzett. 
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Elbeszélgettünk vele, hogy miért ment át szakközépiskolai osztályba. Úgy érezte, hogy szá-
mára a tanulás lehet a kitörési pont a helyzetéből. Célja elérése érdekében akár magántanárt 
is igénybe vesznek, pedig nem keveset kell fizetni érte. Sokan még a tantestületből is csodál-
koznak rajta, mennyire tisztában van a helyzetével, és látja azt, hogy a hátrányos helyzetből 
az egyik kitörési pont a tanulás lehet. Bízom benne, hogy sikerül a tanulással megoldani 
problémái egy részét. 

a magyar nyelv éS irodalom órákon, különösen amikor érvelési feladatokat gyakorlunk, 
gyakran felmerül a tanulókban az a kérdés, vajon ilyen vagy hasonló feladatok előfordulnak-e 
az érettségin. Úgy tapasztalom, hogy a jobb képességű tanulókat erősen foglalkoztatja egy 
majdani érettségi megszerzésének lehetősége. Persze, amikor részletesebb információkat 
kapnak, némelyikük megretten, illetve kételyei támadnak, és a későbbi teljesítményüktől te-
szik függővé a vizsgát. 

gábor már a 9. oSztály elején kitűnt a többi szakiskolás osztálytársa közül. Eredményei 
toronymagasan jobbak voltak a többiekéhez képest. A kollégák biztatására a 10. osztályt már 
szakközépiskolában kezdte. Az iskolatípus-váltás nem okozott gondot neki, hasonlóan szép 
eredményekkel haladt tovább. Idén érettségizik, informatika szakra jelentkezett.

Bálint szintén jó képességű gyerek volt. A szakközépiskolában is megállta volna a helyét. 
Az országos történelemversenyen több éven át előkelő helyezést ért el. Ő mégis a pék–cuk-
rász szakmáért rajongott. Miután megszerezte a szakmai bizonyítványt, visszaült az iskola-
padba, méghozzá a szakközépiskola 10. osztályába. A kötelező különbözeti vizsgák után most 
már az érettségi bizonyítvány megszerzése a cél.

Veronika szakközépiskolában kezdett. Mindjárt az elején rossz társaságba keveredett. 
A barátnőkkel iskola után csavargott, tanulni nem nagyon volt kedve. Egy nap olyan részegen 
jött be az iskolába, hogy mentőt kellett hívni. A fegyelmi tárgyalás után a szülő úgy látta, kár 
erőltetni. Átíratta szakiskolába. Veronika jó képességei ellenére „visszalépett” egy gyengébb 
iskolatípusba. 

Edina története hasonló, Veronika legjobb barátnője volt. Mivel az iskolán kívül minden 
érdekelte, 16 évesen nem igazán tudta eldönteni, milyen szakmát válasszon. Végigjárta a 4 
évet, de a pékszakma megszerzése után kozmetikus lett. 

Olyan szakmára áldozott két évet, amelyet csak kényszerből választott, nem is szeretett 
igazán. 

kommentár

A tanulói továbbhaladás a kötelező oktatás intézményei, intézménytípusai kö-
zött talán az a pont, amely leginkább felkelti a sokszor mégoly közömbös szülők 
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érdeklődését is. Ugyanakkor sokszor mind a szülőknek, mind a tanulóknak hi-
ányoznak az ezzel kapcsolatos alapvető ismereteik is a felelős és megalapozott 
döntéshez. Komoly felelőssége van az iskoláknak, az osztályfőnököknek ebben, 
mivel gyakran sorsokat, életutakat érinthet kedvezően vagy szerencsétlenül egy-
egy, főleg szülők által meghozott döntés. A választási lehetőségek néha tágab-
bak, néha szűkebbek, de mindenféleképpen mind a szülő, mind a tanuló számá-
ra bőséges és releváns információt kell adni ahhoz, hogy a látókör táguljon, és 
a szülő a gyermeke adottságaival és a rendelkezésre álló intézményi kínálattal 
összhangban levő döntésre legyen képes. 

Az iskolaváltás mindig egyfajta stresszes állapot, hiszen ismeretlen körülmé-
nyek vállalását jelenti többnyire, ezt a feszültséget – amit alapvetően ismeret-
hiány okoz – kell csökkenteni a szakmákról, az iskolákról, a körülményekről és 
a várható perspektívákról szóló információk folyamatos biztosításával.
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tAnulók ÉrdeklődÉsi területeinek 
FeltárásA

Az iskola eredményes elvégzésének, az ottani magatartásnak és 
tanulmányoknak kulcsa a tanuló érdeklődése. A tanulási ku-
darcokkal terhelt tanulók iskolával szembeni attitűdje abból is 
fakad, hogy az iskola, a tananyag, a pedagógus maga érdektelen 
számára. Ezért jelent komoly szakmai kihívást az egyes tanulók 
érdeklődési területeinek feltárása, az erre alapozható tanulási 
motiválás.

évekkel ezelőtt történt, hogy Katát mezőgazdasági iskolába íratták a szülei. Mondván, 
van földjük, Kata szorgalmas, kitanulja a szakmát és gazdálkodhat. Ellentmondás fel sem me-
rült a lány részéről. Igyekezett legjobb tudása szerint megfelelni a követelményeknek. Szor-
galmasan gondozta az állatokat, gyomlálta a veteményeskertet a gyakorlaton. Nem mondta 
ugyan a szüleinek, de a szíve mélyén másra vágyott. Az emberi lélek titkai sokkal jobban 
érdekelték. A vizsgák, majd az érettségi vizsga után egy ismerőse biztatására mentőápolók-
nak segédkezett szabadidejében. A beteg embereken való segítés úgy megtetszett neki, hogy 
beiratkozott egy tanfolyamra. Sikeresen elvégezte, de ezt a feladatot sem tartotta az igazinak. 
Az egyik alkalommal szellemileg sérült gyermeket szállítottak kórházba. Kata többször meg-
látogatta, majd az otthonában is. A beszélgetések rádöbbentették, hogy a lelkeket gyógyítaná 
a legszívesebben. Már tudta, mit szeretne csinálni. A főiskola elvégzése után egy speciális 
iskolában a gyerekekkel foglalkozik mint szociálpedagógus.

Kata végül is szerencsésnek mondható, hiszen elérte célját. Kiderült, hogy mit szeret csi-
nálni, és most azt is teheti. Talán könnyebb lett volna a helyzete, ha már általános iskolában 
megismeri a szakmák adta lehetőségeket. 

mindig SúlyoS gondot okozott azoknak a tanulóknak a megismerése, akik visszahúzó-
dóak, szótlanok, ráadásul semmilyen tantárgy iránt nem mutatnak különösebb érdeklődést. 
Szeptemberben egy kétszer bukott, tanulási nehézségekkel küzdő 16 éves fiatal került az 
osztályomba. Az előző iskolájában arra panaszkodtak, hogy nem együttműködő és rendkívül 
csekély képességű. Noha valóban nivellálandó tanulóról volt szó, a rendkívüli kifejezést még-
sem alkalmaznám, ráadásul tavaszra az egyik legkitartóbb, legkooperatívabb diákom egyike 
lett. Feltörni, szóra bírni mégis nehéz volt. Alig beszélt arról, mit csinál szabadidejében, céljai 
sem voltak.

Az egyik télen egyik társadalomtudományi tantárgy keretében a Közlekedési Múzeumot 
látogattuk meg. Az említett diák életében először járt ott, és teljesen föllelkesült a látottak 
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hatására. Izgatottan sietett egyik kiállítási tárgytól a másikig, és mindenről hosszasan mesélt. 
Számomra az volt a legmegdöbbentőbb, hogy ez a mindenből éppen kettes diák milyen hihe-
tetlen tájékozott a modellekről, a képekről, a makettekről. A hajózás történetével foglalkozó 
kiállítás minden egyes elemét fajtára pontosan ismerte, mindegyik hajót elhelyezte a törté-
nelemben, leírta funkcióit, pontosan megadva a kor politikai szereplőit, a földrajzi területeket, 
lefestette a matrózok munkáját. Ugyanez történt a repülőgépek modelljeinél, a vasútnál, az 
automobiloknál. Egyszóval akár szakszerű tárlatvezetést is tarthatott volna. Megkérdeztem 
tőle, honnan szerezte azt a gazdag ismerethalmazát, amiből ízelítőt nyújtott, és a fiú a múzeu-
mi élménytől fűtve megnyílt, és lelkesen beszámolt az ismeretterjesztő könyveiről, arról, hogy 
a Discovery és a National Geographic állandó nézője, hogy repülőgép-modelleket gyűjt, a mo-
dellezésre spórol. A többi diákot hazaengedtem, mi pedig még több órán keresztül sétáltunk 
a múzeumban, miközben a technikai változásokról, a társadalomról, a természetről beszél-
gettünk. Ettől a pillanattól kezdve megjött az önbizalma, az önbecsülése, és aktív résztvevője 
lett a későbbi tanóráknak, folyamatosan megosztva velünk az álláspontját és a véleményét.

Amikor foglalkozást vezetek, mindig különösen figyelek arra, hogy milyen reakciók jön-
nek vissza a diákoktól. Természetesen nem szabad megsértődni a negatív szavaktól, mert 
a kamaszok ösztönösen tagadnak, negligálnak, elégedetlenkednek, ha egy felnőtt, különö-
sen egy tanár ajánlásáról, érdeklődéséről van szó. Mégis, noha nem feltételezhetjük, hogy 
minden egyes kiállítás- vagy múzeumlátogatás alkalmával megismétlődik a fenti ritka eset, 
a tagadás elmaradása, netalán kisebb pozitív (akár nonverbális) jelek észlelésekor érdemes 
azokra azonnal lecsapnunk. Amennyiben tanteremben tartózkodunk, és az adott témához 
olyan diák szól hozzá, aki jobbára csak csöndben ül, és fogalmunk sincs érdeklődési irányáról, 
minden szempontból ajánlatos berekeszteni a tanmenet követését, hagyni kell beszélni, mert 
a szavakkal való spontán önkifejezés néha olyan gátakat szakíthat át, amelynek ismételt 
előfordulására vajmi kevés esély mutatkozik.

volt már arra iS példa, hogy angolórán egy magyar számot hallgattunk meg csak azért, 
mert tudtam, hogy többen szeretik a zenekart. Az adott dal a gyerekek meglepetésére vers-
ként elemezhető volt, és valószínűleg egy addig nem nagyon figyelt, árnyaltabb jelentése is 
elérhetővé vált az elemzés után.

Reményeim szerint odafigyelnek majd arra, hogy mit fogyasztanak a zenében, mivel 
etetik meg őket a zenék, reklámok stb. szövegei. Ezekkel a zenei választásokkal magukról 
közölnek valamit, én pedig veszem a jeleiket. Ezáltal egy személyesebb kapcsolat alakulhat 
ki közöttünk.

Alapvetően kevés a közös szövegünk. Hogy ez miért van így? Talán azért, mert az elmúlt 
években exponenciálisan megnövekedett az internethasználat, a nézhető tv-csatornák szá-
ma, ezzel mintegy kitolódott a közösségi tudásunk folytonos továbbadásának lehetősége.

Valami ilyet érezhettem, amikor az év elején, még a tankönyveink sem jöttek meg – szok-
tak késni –, közvélemény-kutatással kezdtem a beszélgetéseket. Az idő tájt a szépről, a csúf-
ról és a fenségesről szerettem volna beszélgetni diákjaimmal. 
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A gyerekek behozhatták kedvenc versüket, dalszövegüket, egy festményről készült rep-
rodukciójukat, meséjüket, képregényüket; ezt kellett bemutatniuk egymásnak. Javarészt az 
általános iskolai tananyagból válogattak alkotásokat, és csak kevesen mertek rapszövegeket, 
graffitiket, telefonon hordozható rövid filmeket választani. Beszélgetéseink általános érdeklő-
déshez vezettek. Azon agyaltam, hogyan is lehetne irányt szabni a hosszú távú együttlétek-
nek, mit, milyen módon tudnék hozzákötni a populáris kultúra adottságaihoz.

A másik feltérképezési lehetőséget a rövid szóbeli előadások adták. Minden gyerek két 
percig kellett, hogy egy témáról beszéljen. A szép és a csúf lett volna a zsinórmértékünk, 
ezzel szemben azt vettem észre, egyértelműen a kedvenc témáikról, előadóikról szerettek 
beszélni. Ezekből a helyenként komoly lelki erőt igénylő előadásokból derült ki, hogy kik 
a kedvenc előadók és melyek a legfontosabb számok.

Ha sikerül játékba hozni a gyerekeket, szívesen beszélnek, írnak, rajzolnak. A személyes 
érdeklődési kör, sok kívülről érkező kérdéssel formálja gondolkodásunkat, beszédkészségün-
ket, végső soron esztétikai érzékünket.

karácSony közeledtével sokat gondolkodtunk, hogyan lehetne felpezsdíteni az iskola 
életét. Hogyan tudnánk rábírni a gyerekeket arra, hogy több figyelemmel, szeretettel fordul-
janak egymás felé. Egyik kollégám felvetette, rendezzünk karácsonyi tárlatot, amelyre a gye-
rekek az általuk készített alkotásokat (rajzot, szobrot, verset) elhozhatják. Ahogy közeledett 
a tárlat időpontja, egyre több és több kiállítási tárgy gyűlt össze. 

Vasárnap délután szorgos kezek elkezdték berendezni a zsibongót. Paravánokat állítottak, 
a kopott padokat drapériákkal vonták be, és elhelyezték a műveket.

Hétfő reggel ez a gyönyörű színfolt fogadta a gyerekeket. Csoportokba verődve szem-
lélődtek, az alkotók pedig bizonyára jóleső érzéssel nyugtázták, milyen sokan kíváncsiak 
a munkájukra. Egyesek gratuláltak, mások kételkedve kérdezték: „Ezt tényleg te csináltad?”

Így aztán olyanok is szóba elegyedtek egymással, akik csak látásból ismerték egymást. 
A kiállítás nemcsak a gyerekeknek, a kollégáknak is meglepetést okozott. Egy több tan-

tárgyból bukásra álló kislányról kiderült, hogy nemcsak a grafittal, ecsettel bánik ügyesen, 
hanem egy különleges technikát, az üvegfestést is jól ismeri. Egy másik lányka szinte lé-
lekbúvárként ragadta meg azokat a vonásokat, amelyekkel néhány osztálytárs karikatúráját 
megrajzolta. 

A versek mély érzésekről tanúskodtak. A szerelemről, a természet szépségeiről, a barát-
ság erejéről zengtek az ifjú poéták. 

A kiállítást megtekintők szavazhattak a legjobban tetsző művekre. 
Elérkezett a karácsonyi ünnepség és egyben a díjkiosztás napja. Kollégám előtte gondo-

san kipuhatolta, hogy a díjazottak milyen könyvet olvasnának szívesen. A választott témák 
újabb színt mutattak meg az alkotókból. A szakácsművészettől kezdve a természetfotókig 
széles volt a skála. Akik megmérették magukat, élvezték az elismerést.
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oSztályfőnöki órán kérdőív formájában kapnak a tanulók erre irányuló kérdéseket. Ez 
segítség a tanárnak, hogy képet kaphasson az érdeklődési területekről. 

Az egyes témák, tananyagok feldolgozása során szinte minden diákról megállapítható, 
hogy érdekli-e a téma vagy sem, akit jobban érdekel, az órák után rendszeresen kérdez az 
oktatótól. Információt gyűjt a téma bővebb ismeretének kidolgozásához. 

a tanév elején kilencedikes osztályokban felmértem, ki miért választotta iskolánkat és 
az adott szakmát. A válaszok: „ezt a szakmát akarom tanulni”, „jó az iskola”, „közel van az 
iskola”, „a barátom/barátnőm is idejár”, „a szüleim mondták, hogy ide jöjjek”, „máshova nem 
vettek fel”, „valahová muszáj volt, mert tanköteles vagyok”. A legkevesebben azok a tanulók 
vannak, akik valóban az adott szakmát szeretnék megtanulni. A többiek csak „parkolnak”, 
kivárnak és túlélnek.

igen komoly problémát jelent olyan gyerekek érdeklődését felkelteni bármi iránt, akik 
tanult szakmájukat is szükségből vagy kényelemből választották. Az a tény, hogy – akár 
kényszerből, akár meggyőződésből – ezt az iskolatípust választották, jelzés számunkra, hogy 
korábbi tanulmányaik alatt sem mutattak különösebb érdeklődést a világ dolgai iránt. A tudás, 
ismeretszerzés nem foglalt el kiemelt helyet az életükben. Beszűkült, ingerszegény világban 
élnek, így érdeklődésüket sem könnyű felkelteni.

Nagyon könnyű dolgunk lenne, ha az órákon csak a buliról, divatról, zenéről, tv-sorozatról 
és szexről kellene beszélni. A diákjaink nagy részét ezek a témák foglalkoztatják.

a gyerekek őSzinte megnyilvánuláSaihoz nagyon sok kötetlen beszélgetésre van szükség. 
Sokszor kell félretenni az aznapi tervet és alkalmazkodva a diákok igényeihez, meghallgatni 
őket problémáikról, élményeikről. Ezért fontos, hogy az éves tervezésnél és a tanév folyamán 
több szabadságot kapjunk a tananyag átadására és a tanulók nevelésére.

a pályaorientáció mint tantárgy igen változatos feladatokat ad a pedagógus és a diák 
számára egyaránt. Az iskolánkba beiratkozó tanulókat a 9–10. osztályokban megismertet-
jük a képzési lehetőségekkel. Az idő rövidsége miatt változatos módszerekkel igyekszünk 
ezt megtenni. Az órán jellemezzük a szakmák legfontosabb tulajdonságait. Házi feladatnak 
a „búvárkodást” szoktuk adni. A tanuló maga keressen például sütőipari, cukrászati, húsipari 
érdekességeket. Oktatófilmek vetítésével egészítjük ki a tanultakat.

A gyakorlaton kérdőívek kitöltetésével próbáltuk megismerni a tanulókat. Ezek a felada-
tok sok esetben önismereti céllal is készültek. Például, ha csak egymást figyelték meg, és 
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utána kicserélték a feladatlapokat, sok olyan tulajdonságot fedeztek fel önmagukon, ami igaz 
volt, de saját magukról eddig nem tudták megfogalmazni. 

Egyre világosabbá vált, hogy ki mire képes, és akar-e tanulni, dolgozni.
A zárkózott, netán „csökönyösebb” tanulók érdeklődésének felkeltése volt a legnehezebb 

feladat.
A legnagyobb lelkesedést az üzemlátogatások váltják ki. Itt testközelből megismehetik 

az adott iparág feladatait. Sok esetben ekkor fogalmazódott meg a tanulókban a döntés. 
Megerősítést kaptak, hogy tényleg tetszik a szakma, vagy semmiképpen nem választanák 
azt.

fontoS dolognak tartom, hogy a tanuló megismerje önmagát és a pedagógus is őt. Az 
érdeklődési körök feltárását már általános iskolában célszerű volna elkezdeni. A szakmák 
megismertetése elengedhetetlenül fontos az iskolaválasztásnál. A 9–10. évfolyamok célzott 
iránnyal igyekeznek segítséget nyújtani a tanulóknak.

magyar nyelv éS irodalom órákon különböző műfajú, szerkezetű és témájú irodalmi 
művekkel találkozunk. Ezek az alkotások lehetőséget adnak arra, hogy a mindennapi élet 
legkülönbözőbb problémáira világítsunk rá, és a tanulók maguk is kifejthessék véleményüket, 
érzéseiket, gondolataikat. 

Ilyenkor kiderül, hogy érdeklődésük igen szerteágazó, főleg a sportok (foci, kerékpáro-
zás) és a számítógépezés érdekli őket, ezekben a témákban hihetetlenül tájékozottak, és 
szívesen beszélnek róluk. A szabadidő eltöltéséről, a szerelemről, a férfi-nő kapcsolatokról is 
bátran, összefüggően tudnak nyilatkozni, örömmel adnak tanácsot osztálytársaiknak; viszont 
neheztelnek, ha valamelyikük ellentmond nekik, néhányuk rosszul viseli még a jó szándékú 
tanácsokat is. 

kommentár

Az iskola eredményes elvégzésének, az ottani magatartásnak és tanulmá-
nyoknak kulcsa a tanuló érdeklődése. A tanulási kudarcokkal terhelt tanulók 
iskolával szembeni attitűdje abból is fakad, hogy az iskola, a tananyag, a peda-
gógus maga érdektelen számára. Ezért jelent komoly szakmai kihívást az egyes 
tanulók érdeklődési területeinek feltárása, az erre alapozható tanulási célú mo-
tiválás.

A szakiskolai tanulók érdeklődésének középpontjában alapvetően nem az 
iskola által deklarált tartalmak állnak. Ennek és a korábbi iskolai kudarcok elide-
genítő hatásának következtében a tanulók az iskolai foglalkozásokat sokszor ér-
dektelennek, érthetetlennek, unalmasnak tartják, amiből egyenesen következik 
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a fegyelmezetlenség, a tanulási kudarcok sorozata, a bukás, az évismétlés és 
végül a kimaradás, lemorzsolódás. Ezt a – mindenki számára kudarcot jelen-
tő – láncolatot lehet megelőzni azzal, hogy a diákokban meglévő, de valamilyen 
okból lappangó, rejtegetett érdeklődés értékeit sikerül az iskolában is elismerni, 
építeni rá. Az érdeklődés témája (amely néha igen bizarrnak is tűnhet az idősebb 
generációk számára) és a tanulmányok közti csatornák feltárása lehetőség arra, 
hogy a tanulók korábbi iskolai kudarcaik ellenére képesek legyenek a tanulást, 
a tanárokat és az iskolát elfogadni. Ez új kommunikációs és tanulási helyzetet 
teremthet, és a partneri munkakapcsolat kiindulópontja is lehet.
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tehetsÉggondozás

A tehetséggondozás komplex feladat, mely a tehetség megha-
tározását, a felismerését és a tehetségfejlesztést is magában 
foglalja, egyrészt pedagógiai, másrészt pedig pszichológiai 
tevékenység. A tehetséges tanulókban megnyilvánuló intelligen-
cia, kreativitás és szorgalom együttesének fejlesztése nemcsak 
iskolai, intézményi feladat, hanem társadalmi szükséglet is.

peti roma SzármazáSú fiú volt, aki rendes, dolgos, jómódú családban élt, és akiről mesz-
sziről sütött a tehetség. Mindenben kiemelkedett társai közül, nemcsak zenében, sportban, 
előadói képességekben, de laza, ám intelligens beszéd- és viselkedési stílusával is felhívta 
magára a figyelmet. Az enyémet is, bár nem tanítottam. Mégis letámadtam egy alkalommal 
a folyosón:

– Peti! Te nagyon jól tudsz verset mondani, és nekem pont egy ilyen emberre van szük-
ségem.

– Honnan tudja a tanárnő, hiszen nem is ismer?
– Ezt én megérzem, hidd el!
Így kezdődött közös pályafutásunk Petivel, aki ezután minden versenyt megnyert, az isko-

la legnépszerűbb diákja lett. Pedig nem volt tökéletes: a tanulás nem érdekelte, sokat lógott, 
kipróbálta a drogokat is… A sikert is nehéz ám elviselni! Ehhez is segítség kell! Peti ezt meg-
kapta. Személyes emberi viszony alakult ki közöttünk: ismertem a szüleit, barátait, sokszor 
felhívott, felkeresett, ha bajban volt. Ma ő tanítja az én gyermekemet, és néha én kérek tőle 
szakmai tanácsot. Ő a legerősebb motivációm.

hátrányoS helyzetű, különleges szubkulturális közegből érkező, rossz szocioökonómiai 
státuszú, beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő fiatalok osztályfőnö-
keként különleges a felelősségem a tekintetben, hogy felismerjem a diákok azon képességeit, 
amelyeket fejlesztve kitörhetnek társadalmi és egzisztenciális elszigeteltségükből. Termé-
szetesen ezek felismerése, valamint a vélt tehetség gondozása nem könnyű feladat, és az az 
igazság, hogy tálentum sem születik minden bokorban.

A mi iskolánk oktatási rendszere (az epochális és moduláris rendszer) alapvetően az 
egyéni érdeklődés felkeltésére és ezen keresztül a tehetségek kiszűrésére koncentrál, fóku-
szál. Lehetőségünk van rá és gyakorta élünk is a differenciált oktatás melletti egyéni foglal-
kozás eszközével. Ez történhet a tanóra keretében, valamint tanításon kívül, rendszeres vagy 
alkalomszerű időpontokban. 

Az egyik ilyen moduláris foglalkozáson különböző események digitális fényképezőgéppel 
történő rögzítése volt a feladat. Az egyik, jövőképpel és érdeklődési iránnyal egyáltalán nem 
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rendelkező diák kiemelkedően jó kompozíciójú képeket készített, majd azokat jó kontraszt-
tal, speciális logikai módszerrel dolgozta fel. Hamarosan ismét rendkívül ügyesen kezelte 
az eszközt és a digitális technikát. Felkérésünkre vállalkozott különböző iskolai események 
(programnapok, ünnepek, diákok alkotásainak) digitális rögzítésére. Művészeti végzettségű 
kollégám szakmailag inspirálta, én pedig a diák lelkébe látva javasoltam, hogy a fotóművé-
szeti-fotográfusi pálya felé orientálódjon. A diák azóta fotográfusnak tanul, és problémás 
háttere ellenére egyelőre megállja a helyét. 

Egy másik esetben nem volt ekkora szerencsénk. Egy kallódó, tanórákon csak rajzoló, 
minimális teljesítményű diáklányt hiába próbáltunk szinte minden tantárgyból grafikai oldal-
ról „megkörnyékezni”, hiába ösztönöztük és értékeltük például történelem tárgyból a „rajzos 
megoldásokat”, sajnos nem volt hajlandó felvenni kezdeményezésünk fonalát, semmilyen elő-
relépést nem értünk el. A diák visszatért oda, ahonnan jött, a drogok és az utca világába.

A véleményem az, hogy a tehetséggondozás fő akadálya és gátló tényezője nem a te-
hetséges gyerekekkel való szaktanári foglalkozás pedagógiai mikéntje, nem az egyénileg 
ráfordított pluszenergia és idő, mert ahol pedagógus van, ott lelkesedés és kitartás is van. Az 
akadályozó tényezők azok a külső vonzóerők, amelyek a diák szociális hátterét, környezeti 
helyzetét alkotják, kulturális azonosságtudatát identifikálják. Ezen pedig alig, vagy egyáltalán 
nem áll módunkban változtatni. És adhatunk, kínálhatunk bármilyen sajátos tanrendet, elné-
zőbb elbírálást, tarthatunk bárminemű egyéni foglalkozást, amennyiben a környezeti feltételek 
nem megfelelőek, lehetetlen megállítani a diák lecsúszását, hiábavaló tehetséggondozásról 
ábrándozni. Egy optimálisan működő tanintézmény automatikusan gondoskodik kiemelkedő 
vagy megmenthető diákjairól. A tehetséggondozás pedig sohasem lehet a pedagógus öncélja, 
és a gondozás sem lehet a tehetségek kiemelkedésének egyetlen útja.

a SzakiSkoláS fiatalok családi hátterét megfigyelve azt tapasztalom, hogy nem éppen 
a legjobb adottságokkal, lehetőségekkel rendelkeznek azon a téren, hogy támogató környe-
zet, család segítse őket tehetségük kibontakoztatásában, céljaik elérésében. 

Igaz volt ez Kata esetében is, aki a szakiskolás lányok között az osztályban nem talált 
barátokra. Ő többet szeretne az élettől, mint a többiek, célokat tűzött ki maga elé, szeretné 
a jövőben szakközépiskolai osztályban folytatni tanulmányait.

Ebben a korosztályban a kortársak hatása jelentős befolyásoló tényező, nagyon adnak 
egymás véleményére, egymástól kérnek segítséget is. Ha valaki jó valamiben, arra a többiek 
felnéznek, és követni próbálják őt. Igaz ez az interperszonális és szociális készségek eseté-
ben is, melyeket a tinédzserek az átlagosnál is többre becsülnek. 

A kortárssegítő munkában az illegális drogokkal kapcsolatos témakörben már hosszú 
távú pozitív tapasztalataink vannak. Iskolánkban 2001 óta működik kortárssegítő csoport, 
melyet a lehetőségeinkhez mérten minden tanévben igyekszünk bővíteni. A jövőben a képzett 
fiatalok így már egy meglévő hálózat munkájába kapcsolódnának be. Az eddigi tapasztala-
tunk az, hogy a program a kortárssegítő diákoknak sikerélményt nyújt, és a többiek példakép-
nek tekintik őket. A program meghirdetésekor sokan önként jelentkeznek a képzésre. Az ilyen 
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munkában részt vállaló gyerekek fellépése magabiztosabb, a közösségi munkából inkább 
kiveszik a részüket. 

Úgy döntöttem, Katát bevonjuk a csoport munkájába. A kortárssegítők általában a gim-
nazisták köréből kerülnek ki, de úgy gondoltam, Kata meg fogja találni a helyét a társasá-
gukban. Már a képzés ideje alatt láttam, hogy jó gondolat volt a szakiskolás kislányt bevonni 
a kortárssegítők közösségébe. A képzés alatt ismereteit bővíthette, a személyiségfejlesztő és 
csapatépítő játékok pedig lehetőséget adtak arra, hogy személyiségét kibontakoztathassa, 
önmagát és másokat megismerhesse. 

Kata az elméleti tudását, mint újdonsült kortárssegítő a gyakorlatban is kipróbálhatta, 
hasznosíthatta. Közben fejlődött kommunikációja, konfliktusmegoldó stratégiája, együttmű-
ködő képessége. Türelmesebb és megértőbb lett osztálytársaival is. Az új közösségben meg-
találta helyét és a régiekhez pedig utat nyitott.

Nagy öröm volt számomra, mikor a Föld napja alkalmából szervezett környezetvédelmi 
vetélkedőn induló csapatunk tagjai között láthattam őt.

elSőSorban a Szülők éS a pedagóguSok felelőSSége a gyermek tehetségének felismerése, 
majd pedig gondozása, de véleményünk szerint a mai szakiskolai képzés valós tapasztalatai 
azt mutatják, hogy ez a folyamat egyre inkább a pedagógus feladata és felelőssége lesz.

A mi iskolánkban a tehetség felmérése egy ún. „bemeneti méréssel” kezdődik. Ez egy 
alkalmassági vizsgálatot jelent, amelynek során tanáraink logopédus és fejlesztőpedagógus 
segítségével és irányításával felmérik azt, hogy a tanulóknak van-e írás- és olvasási zavara. 
Erre azért van szükség, mert a tanulók a szakiskolába rendkívül eltérő képességekkel érkez-
nek. Az itt kiszűrt diákokat pluszórákkal segítjük, így a különbségeket valamelyest csökken-
teni tudjuk. A legnagyobb gond az, hogy a mai oktatási rendszerben mindezt csak pályázati 
pénzből lehet megvalósítani, mert egy ilyen mérésnek, valamint a további pluszóráknak na-
gyon nagy a költségvonzata.

iSkolánkban az a tapaSztalat, hogy a szakképzésünkben részt vevő diákok közül azok 
lesznek az iparban a legjobb munkások, akik 2-es, 3-as osztályzatokkal csinálták végig az 
iskolát. Ők elfogadják azt, hogy fizikai munkából éljenek meg, és amúgy is kétséges, hogy 
szellemileg bírnák-e teljesíteni a magasabb szintű képzéseket. Ez így is van rendjén, mert 
a kétkezi munkások nélkülözhetetlenek a társadalom számára.

A 4-es, 5-ös tanulók viszont már a szakmunkáséveik alatt azt fontolgatják, hogy leérett-
ségiznek, esetleg tovább tanulnak.

Én is ilyen diák voltam, mert éppen abban az iskolában tanultam, ahol most tanítok. A szak-
képző tanáraim engem is felkaroltak a jegyeim és a szakmához való hozzáállásom alapján.

A tehetségek gondozásának mindig valamilyen magasabb szintű versennyel vagy felmé-
réssel kell végződnie, mert különben nem kapna sem a tanár, sem a diák visszacsatolást, 
hogy érdemes volt pluszenergiát fektetni a felkészülésbe.
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Engem szakmai versenyre vittek másik két osztálytársammal együtt. Tudtuk mindhár-
man, hogy már annyi plusztudást és tanulási rutint szereztünk, hogy könnyedén menni fog 
a szakmunkásvizsga is. Persze mindhárman felszabadultunk, ugyanis miénk lett az első há-
rom helyezés (én voltam a második). A másik két fiú szüleinek (külön-külön) volt pékségük, 
a fiúk azt vitték tovább, miután leérettségiztek (az egyik még a főiskolát is elvégezte). Én 
pedig az érettségi után szellemi tőkét próbáltam kovácsolni az élelmiszeripar szakterületei-
nek megtanulásával, ebből több diplomám is született, most pedig ugyanúgy próbálom átadni 
a tudást, ahogyan nekem adták át egykor a tanáraim.

Minden évben készítettünk fel diákokat versenyekre. Bár nem én vezettem a felkészítést, 
mégis volt benne munkám. Az iskolánkra került a sor a versenyszervezésben, és éppen az 
egyik kedvenc diákom végzett az első helyen. Olyan mértékben azonosulni tudtam a hely-
zettel, hogy teljesen meghatódtam, látván a tanítványunk győzelmét, ami nélkülünk nem jött 
volna létre. Ezzel ő is megkapta a visszacsatolást, hogy többre képes, mint az osztálytársai. 
Mostanra leérettségizett, és fel is vették a főiskolára. Remélem, hogy ő is megtalálja az élet-
ben a számítását, mert jó esélye van rá.

Amikor találkozunk, mindig jól elbeszélgetünk, és mindig rádöbbenek, mennyivel érettebb 
ez a fiú egykori osztálytársainál.

A tehetséggondozás még más szempontból is fontos az iskolában. A tanároknak gyakran 
vannak kudarcélményeik a tananyag átadásával kapcsolatosan. A versenyzők és az elért 
végeredmények mindig erőt öntenek belénk, tanárokba is.

A tehetséggondozás tehát a legnagyobb motiváció a diákoknak, de még inkább a tanárok-
nak. Ezért tűnik érthetetlennek, hogy a felkészüléskor eltöltött pluszmunkaórákért már jelké-
pes összeget sem kapnak a felkészítő tanárok. Pedig az iskola hírnevének egyik tartópillére, 
hogy az országos versenyeken milyen eredményeket érnek el az iskola diákjai.

iSkolánkban jellemzően a gyakorlati képzésen merül fel a tehetséggondozás. Az asztalos 
fiúk szívesen foglalkoznak a szakmájukkal, gyakran szorgalmi időn túl is bent maradnak és 
végeznek különböző javításokat, vagy versenyre készülnek. Látva a hozzáállásukat és szak-
maszeretetüket, meg fogják állni a helyüket a munkaerőpiacon. 

Napjaink szakiskoláiban a tehetséggondozás helyét a felzárkóztatás veszi át. Az általános 
iskolából jelentős lemaradással érkező tanulók felzárkóztatása sokkal nagyobb feladat, mint 
a jó képességű gyerekek gondozása. A diszes, funkcionálisan analfabéta gyereket eljuttat-
ni egy szakma megszerzéséig, erőn felüli vállalkozásnak tűnik mind a gyerek, mind a tanár 
számára. Sajnos a vegyes osztályokban a tehetséges, jó képességű gyerek nagyon gyorsan 
süllyed kevésbé tehetséges, kevésbé jó képességű társai szintjére.

A kialakult helyzet kezelésére szükségesnek látnám az osztályok képességek szerinti ki-
alakítását. A lemaradt tanulók felzárkóztatására fejlesztő pedagógus alkalmazása szükséges. 
Nagy segítség lenne egy főállású iskolapszichológus felvétele.
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napjaink pedagógiai gyakorlatában a hangsúly sokkal inkább a szükséges ismeretanyag 
átadására, a kötelező tananyag elsajátíttatására és a valamilyen okból gyenge teljesítmény 
javítására tevődött, mint a tehetségek felfedezésére. Nagyon kifinomult érzékkel kell rendel-
kezni ahhoz, hogy egy gyerekben észrevegyük a tehetséget, pedig ezt a pedagógusnak kell 
felfedezni a „tehetséggyanús” diákban. Ez azért nagyon nehéz, mert szerintem a legtöbb tanár 
a saját szakterületén tehetséges diákot keresi. Szakiskolákban ez talán még nagyobb gondot 
jelent, mert bár kereshetjük a tehetséges kőművest, a tehetséges gazdasági informatikust, 
vagy a tehetséges irodai asszisztenst, valljuk be, ilyenekről nagyon keveset hallunk. Pedig le-
het, hogy ott szunnyad bennük a tehetség, csak más területen. Például a mi intézményünkben, 
az egyik gépíró- és szövegszerkesztő szakmát tanuló diák rendszeres fellépője nemcsak az 
iskolai rendezvényeinknek, hanem az iskolán kívüli, városi vagy országos programoknak is. 
Énekel és szintetizátoron játszik, míg mások a sport terén tehetségesek, és évről évre nyerik 
meg az asztalitenisz-bajnokságokat. 

A tehetséget természetesen nem elég csak felfedezni, azt gondozni, ápolni is kell, hi-
szen elszunnyad. A hatékony tehetséggondozáshoz persze nem elég a pedagógus, ehhez 
a szülők támogatása is elengedhetetlenül fontos. Éppen ezért sokan úgy gondolják, hogy 
tehetségesek csak a gondos és jó anyagi háttérrel rendelkező szülők gyerekei lehetnek. Ez 
így nem igaz, bár kétségtelen, hogy sokkal kevesebb hátrányos helyzetű gyerekről derül ki, 
hogy tehetséges, és ha kiderül is, a szülők alacsony iskolázottsága és anyagi helyzete miatt 
a tehetséggondozás elmarad és a gyerek elkallódik. A modern tehetséggondozás optimális 
környezete tehát a jó család és a jó tömegnevelés intézményei.

kommentár

A szakiskola többnyire a tanulói kudarcokról, a felzárkóztatás, a hiánypótlás 
szükségességéről szól. A pedagógusok véleménye szerint a tanulók majdnem 
fele meglehetősen gyenge képességű, ráadásul motiválatlan, és sok esetben 
fegyelmezetlen, ami a tanórák megtartását, az ismeretanyag közvetítését meg-
nehezíti, sokszor pedig lehetetlenné teszi.

Szinte bizonyos azonban, hogy a szakiskolákban is számos tehetséges tanu-
ló van jelen, akiknek a fejlesztése kulcsfontosságú lenne.

A tehetségek felderítésének, kiválasztásának egyik jó megoldása az lehet, ha 
igyekszünk feltárni a tanulók előzetes, nem feltétlenül iskolai körülmények között 
szerzett tudását, érdeklődési területét. 

A tehetségfejlesztés nemcsak azért fontos, mert rendkívüli módon hozzájárul 
a személyiség/egyéniség fejlődéséhez, hanem azért is, mert jelentős a példaér-
téke. Erre pedig a szakiskolák világában nagy szükség van.

A tehetséggondozás szempontjából kiemelkedő jelentőségűek a tanórán kí-
vüli programok. A művészet, a szakma, a sport területe egyaránt lehetőséget 
kínál arra, hogy a tehetséggondozás révén egyes tanulók olyan eredményeket 
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tudjanak felmutatni, amelyek a többi tanuló számára követhető példaként jelen-
hetnek meg.

A tehetséges tanulók eredményei jelentős mértékben emelik a pedagógus 
presztízsét.
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új tAntárgyAk/modulok/
progrAmok

A modulrendszer segítségével összehangolható a közoktatás 
– elsősorban a szakképzés – a felsőfokú képzéssel és a felnőtt-
képzéssel. A modulok segítségével megteremthető a képzési 
folyamatok egyes elemeinek összehangolt egymásra építése oly 
módon, hogy az előzetes tudás, a megszerzett szakmai tapaszta-
lat értékes elemét alkossa a képzésnek.

iSkolánk bizonyoS képzéSi módjaiban moduláris rendszerben tanítunk. Természetesen 
ez eleinte még szokatlan volt, néhány hónap elteltével azonban olyan érzésünk lett, mint-
ha a kezdetektől így tanítottunk volna. A moduláris oktatás lényege a teljes flexibilitás és 
a multidiszciplinaritás, valamint a gyermekközpontú oktatás. Az új tantárgyi felépítést úgy 
kell elképzelni, mint a régi nyílt iskolai napokat: minden napra egy speciális programmal 
készülünk, egész nap egy csoporttal vagyunk, nekünk is van közönségünk, és a napi produk-
tumot kiállítjuk, zsűrizzük és osztályozzuk.

Egyik heti modulunk címe: Iskolánk környéke. Egy közösen elolvasott (szövegértelmezés, 
jegyzetelés sajátosságai) rövidebb szépirodalmi alkotás révén megismerkedtünk a vándorma-
darak mozgási pályáival, több földrajzi ponttal, valamint a dunai hőforrások elhelyezkedésével. 
Ezeket összekötöttük a budai part fürdőivel, testnevelés gyanánt pedig az egyiket meg is láto-
gattuk. Terepszemlén tanulmányoztuk a fürdők stílusát, korát, alkotóit, valamint a rakpartok 
környezetének épületeit, a köztéri alkotásokat, gyakoroltuk a térképhasználatot – ki jut el 
a megadott címekre, ahol saját magát fényképpel rögzíteni, a nap végén prezentálni kellett. 
Interneten utánanéztünk a közterek elnevezéseinek (pl. Bem rakpart, Árpád fejedelem útja, 
Margit híd), őket korhoz, eseményekhez, mondákhoz és anekdotákhoz kötöttük. Közben mér-
tük a forgalmat, és a légszennyezettségből kiindulva megtanultuk a szénhidrogének atomkö-
téseinek sajátosságait, a szmog fogalmát. A hét második felében felsétáltunk a Rózsadombra, 
meglátogattuk Gül baba türbéjét, beszéltünk az iszlámról, a török korról, a rózsák metszésé-
ről, gondozásáról, a Mansfeld Péter téren az 1956-os forradalomról és a megtorlásról, végül 
utolsó nap meglátogattuk a Szemlő-hegyi barlangot, megismertük a mészkő, a cseppkő sajá-
tosságait, onnan kijövet pedig versenyt indítottam, ki tud a Montevideo utcában található gi-
gantikus irodatömbhalmazban minél több cégnevet és funkciót összegyűjteni. Lényege tehát 
az egyéni, a társas és a tantárgyi kompetenciák egyidejű fejlesztése.

A modulrendszerű feladat nem egyszerű, de élvezetes. Mind a pedagógus, mind a diákok 
számára kihívást biztosít. Hogy a diákoknak ez frissességet, állandó mozgást és szellemi 
megpróbáltatást jelent, az biztos. Nem értek egyet azzal, hogy a szakiskolai diákoknak is 
a hagyományos szakoktatás szükséges, mert minden mutató és tapasztalat azt jelzi, hogy 
ott semmit sem vagy alacsony hatékonysággal tanulnak. Lehet, hogy ezek a feladatok és 
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kalandok sem mozgatják meg igazán a diákot, de mit is veszíthetnek? A tudást semmiképpen 
sem, talán az iskolapad szorítását és a frusztráló kudarcokat. 

A modulszerű oktatástól való félelem igazi kiváltója – véleményem szerint – nem a gye-
rekek tudásáért való aggodalom, hanem a pedagógusokra háruló újabb pluszmunkától és 
kihívástól való rettegés. Modulrendszerben tanító tanárként bevallom, nagyon nehezek voltak 
az első próbálkozások, de néhány hónap elteltével cseppnyi félelem sem maradt bennem, 
hogy vajon mit csinálok majd másnap hat órán keresztül egy tucat rakoncátlan tizenévessel. 
Sok tanár talán attól fél, hogy nem tud majd válaszolni a nem szakterületéhez tartozó kér-
désekre. Nos, ez az általános tájékozottsági és intelligenciaszint miatt elvétve fordul elő, ha 
mégis, csak annyit kell mondani: nem tudom, majd közösen utánanézünk. Senki sem várhatja 
el tőlünk, hogy polihisztorok legyünk, főleg nem egy tizenéves diák. A gyerek nem buta, csak 
tudatlan. Ha bevalljuk, hogy még nekünk is utána kell néznünk bizonyos dolgoknak, őszinte-
ségünkért hitelesebbek leszünk a gyerek szemében.

az ötlet, amit felhaSználtunk a kitűzött cél eléréséhez, nem eredeti. Célunk egyrészt az 
volt, hogy gyakoroltassuk a végzős diákokkal a vizsgaszituációt, másrészt gyakoroltassuk azt, 
hogyan kell egy olyan terméket elkészíteni, amelyet a vizsgára való felkészülés során nem 
gyakoroltak, vagyis nem szerepel a tételekben, harmadrészt pedig bemutassuk azt, hogy az 
egyes tantárgyak hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Az ötlet a projektmódszer. 

A szakmai munkaközösség a tanév elején elhatározta, hogy a végzős pék–cukrász osztá-
lyok diákjaival a tanév során megvalósítja a diákok egy-egy kreatív ötletét, ugyanis nem kész 
receptet használtak fel a gyerekek, hanem a receptet is maguk találták ki. 

A munkafolyamatot októberben kezdték, 3-4 fős csoportokat alakítottak ki saját maguk 
a diákok. Ezután közösen kiválasztották a témát, vagyis a terméket. A csoportvezetők ezt 
jóváhagyták, mint ahogy tették ezt minden egyes fázis után. Ezután tervkészítés következett, 
majd adatgyűjtés, a téma feldolgozása. A legizgalmasabb lépés a termék elkészítése volt, 
oktatói segítség nélkül. A projektmunka fázisait úgy ütemeztük, hogy a tavaszi diáknapon 
kerüljenek bemutatásra a cukrászremekek. Az iskola diákjai ezen a napon megcsodálhatták 
társaik termékeit, majd szavazólapon adták le voksaikat. Sajnos csak küllemi bírálatra volt 
lehetőség, egyéb érzékszervi bírálatra nem. 

A diákok saját munkájukat értékelték, önértékelést végeztek, de társaikat is bírálták.
A munkafolyamat utolsó fázisa volt az „alkotó” folyamat bemutatása a társaknak. Prezen-

tációt készítettek, amelyben a kis csapatokat és a termék elkészítésének néha humoros, néha 
fáradságos vagy érdekes lépéseit ismertették.

A projektmunka beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A gyerekek szakmai tudása gyara-
podott, gyakorolhatták a munka elosztását, a közösen végzett munka nehézségeit. A szakmai 
tanároknak fontos célja volt annak a bemutatása, hogy a nagy ismeretanyagot ugyan tantár-
gyakra bontva tanulják a diákok, ugyanakkor majd a szakmában pár hónap múlva, szinteti-
zálva kell azt felhasználniuk.
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az iSkolánk nyert a „HEFOP 3.1.3/2005. Felkészítés kompetencia alapú oktatásra” elne-
vezésű pályázaton, mely az órák egy részében teljesen más módszerű oktatást eredményez, 
mint az eddig megszokott. Főleg azokon a területeken (szövegértés-szövegalkotás és ma-
tematika-logika) próbálunk új módszereket alkalmazni, ahol a tanulók a nemzetközi felmé-
réseken kevésbé jó eredményeket értek el. A legnagyobb probléma a gyengébb képességű 
tanulók motiválása, ezáltal a lemorzsolódás elkerülése volt. Ez a pályázat mintegy 18 millió 
forintot juttatott az iskolának, tanártovábbképzésre, oktatási anyagok és informatikai esz-
közök beszerzésére, szélesítve ezzel is a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) használatát. Két 
párhuzamos kilencedikes és tizedikes szakiskolai osztály ilyen módszerekkel tanul. 

Másik fontos programunk a Szakiskolai Fejlesztési Program II., mely 2006–2011 között 
segíti az iskolát kidolgozott kerettantervvel, oktatási anyagokkal, forrásokkal, tanáraink mód-
szertani továbbképzésével, valamint a képzéshez szükséges tárgyi eszközökkel.

A gazdasági élethez hasonlóan az oktatásban is megjelent a verseny. Amelyik iskola kor-
szerű oktatást tud nyújtani, tanárai felkészültek, az átadásra kerülő anyag praktikus, oktatási 
eszközei, infrastruktúrája a kor követelményeinek megfelelő, biztosan számíthat a pályavá-
lasztó általános iskolás diákok bizalmára. 

Nagy probléma a fent nevezett programokkal, hogy pályáztatás útján érhetők el. Ennek 
okán olyan adminisztrációs terhet ró a tanárra, projektmenedzserre, amit az oktatásra fordít-
va még hatékonyabbá tenné a rendszert.

iSkolánkban az idei tanévtől bevezettük az informatikai szakmacsoportos alapozó kép-
zést a 10. osztályban, melynek keretében új tantárgyak tanítására került sor; ezek a számí-
tógépes hálózatok, a számítógépes prezentáció és a számítógépes grafika tantárgyak. A vál-
tozásra azért volt szükség, mert a tanulóink versenyképességét növelni kell, segíteni kell 
a munkába állást, hogy egyúttal fel tudjuk mérni, alkalmas-e a tanuló az adott szakmára. 

Az új képzés bevezetése azonban sok előzetes munkával járt. A prezentáció, ill. a háló-
zatok tárgyak nem voltak ismeretlenek, hiszen a számítógépkezelő (-használó) szakképzés-
ben már tanítottuk őket. A számítógépes grafika tantárgy azonban eddig teljesen ismeretlen 
volt, ezért a tananyag felépítésére, a tanmenet elkészítésére különösen nagy figyelmet kellett 
fordítani, emellett persze szükséges volt (ezen tárgyat tanítók számára) az ismeretlen tan-
anyagrészek értelmezésére, megtanulására és az új feladatbank elkészítésére, ami folyama-
tos, egész éven át tartó megfontolt munkát igényelt. Összességében azonban elmondhatom, 
hogy megérte a vesződséget, mert a tananyag összeállt, és a diákok számára nagyon sok 
izgalmas órát rejtett ez a tantárgy.

a közoktatáSi törvény a szakmai oktatás rendszerében a tantárgyközpontúság helyett 
a készségközpontúságra helyezte a hangsúlyt, létrehozva a modulképzés rendszerét. Egy-egy 
modul több tantárgyból áll össze. 
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A munkaközösség-vezetőkből három team jött létre. Az ő feladatuk volt a modulok tar-
talmának szétválogatása az eddigi tantárgyak szerint. A tantestület példás együttműködésről 
tett tanúságot. A végleges változatot csak rövid viták előzték meg.

Természetesen mindenki a saját tantárgyát látta a legfontosabbnak, ezért a vitát legin-
kább az óraszámok váltották ki. Végül mindannyian beláttuk, hogy a szigorúan szabályozott 
számokkal szemben tehetetlenek vagyunk. A modulokban rejlő tartalmak szétválogatásával 
a szakiskolai képzésben új tantárgyak is helyet kaptak, például megjelent a környezetvéde-
lem, a minőségellenőrzés-elmélet.

Más esetben tantárgyakhoz rendeltünk új tartalmakat, például a mikrobiológiához a higi-
éniát. Néhányszor előfordult, hogy ugyanazt a tartalmat több tantárgyhoz is hozzárendeltük. 
Ebben az esetben az adott témát mindenki a saját oktatási területének megfelelő módon és 
kapcsolatrendszerben tanítja.

A modulrendszerű képzés a tartalmak mellett módszerekre is tesz javaslatot, de a kollé-
gák között a módszertani megújulás még várat magára. 

A tanuló ifjúság az utóbbi időkben nagyon sokat változott (értékrend, tudásszint, viselke-
dés, erkölcs, készségek, képességek). Nem elég a rájuk szabott tananyag tartalmán, felosz-
tásán módosítani, a siker érdekében az új tartalmakhoz új módszerek is kellenek.

mindig figyelünk arra, hogy a szakiskolában tanuló diákjaink órarendje minél színesebb, 
változatosabb legyen, rendszeresen felülvizsgáljuk a helyi tanterveinket és programjainkat. 

Nem tartjuk előnyös megoldásnak azt a módszert, amit más iskolák alkalmaznak, hogy 
egy tanítási napon csak egyfajta óra kerül megtartásra. 

A modulrendszer bevetésével lehetőség nyílt egy kicsit szabadabb témaválasztásra 
a szakképző évfolyamokon. Hiszen a tananyagegységek és tananyagelemek kidolgozása sok 
esetben a pedagógus feladata, mert konkrét könyv még nem készült el hozzá. Így új tartalmi 
elemekkel színesíthető a képzés. 

kommentár

A szakiskolák közismereti évfolyamainak tantárgyi programjai kevés 
motiválóerőt nyújtanak a tanulók számára. Ez részben azért van, mert ezeket 
a tantárgyakat már az általános iskolában sem kísérték érdeklődéssel, részben 
azért, mert elsajátításuk sok esetben komoly nehézséget jelentett számukra. 
A tanulói kudarcok, amelyek egy-egy tantárgy tanulása kapcsán bekövetkeztek, 
nem erősítették meg az adott tárgy kedveltségét.

Az is bizonyos, hogy a közismereti tantárgyaknak a világa sok esetben na-
gyon távol áll a tanulók hétköznapjaitól. A sokszor elvont, nehezen érthető (vagy 
egyáltalán nem érhető) tartalmak nem alkalmasak a tanulói elköteleződés erő-
sítésre.
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Megoldást jelenthet az, hogy az iskolákban a tantárgyak között olyan progra-
mok jelennek meg, amelyek gyakorlatorientáltak, életközeliek, és a tanulók szá-
mára a mindennapi életben (is) hasznosítható tudást biztosítanak.

Az bizonyos, hogy az iskolai „műveltséganyagban” meg kellene jeleníteni azo-
kat a tartalmakat, amelyek eddig attól távol álltak. A kötelező „tantárgyi-tartalmi” 
kánonok mellett lehetőséget kellene kínálni a tanulóknak arra, hogy az iskolában 
a saját maguk alkotta kánonokkal is foglalkozhassanak, de legalábbis azokkal 
a szub- vagy kisebbségi kultúrákhoz tartozó tartalmakkal is, amelyek sok eset-
ben az iskolán kívüli elfoglaltságaik lényegi elemeit alkotják.
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versenykÉpessÉg növelÉse

Egy adott intézmény versenyképességének biztosítása akkor 
válhat valóra, ha megtörténik az intézmény oktatási és képzési 
rendszereinek tartalmi és szervezeti fejlesztése, folyamatos ösz-
szehangolása a munkaerőpiac igényeivel. A tanulói és tanári ver-
senyképesség növelésének – túl a tartalmi változtatásokon – az 
egyik első állomása az osztálytermi folyamatok működtetésének 
megváltoztatása, a feladatokhoz pontosan alkalmazkodó tanulás-
szervezési eljárások kidolgozása lehet.

iSkolánkban a tanulók a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzést kapják. Elkötele-
zett az iskola vezetése abban, hogy ne munkanélküliek képzése történjen évről évre. Például 
intézményünk akkreditált ECDL számítástechnikai vizsgahelyként is működik. Az iskolában 
tanuló és más intézményekből jövő tanulók is részt vehetnek és vizsgázhatnak átfogó infor-
matikai ismeretekből, ami már szinte minden munkakörben elengedhetetlen követelmény.

Informatikai alapismeretekkel minden tanuló rendelkezik, hisz naponta használják a szá-
mítógépet. Képességeik mégis szinte csak az internetre és néhány számítógépes játékra kor-
látozódnak. Iskolánk szeretné elérni, hogy tanulóink az átlagfelhasználótól magasabb szinten 
tegyenek szert ismeretekre, és gyakorlati, a munkahelyeken jól hasznosítható tudással vé-
gezzék el tanfolyamainkat.

a verSenyképeSSég növeléSét érthetjük az iskolára és tanulóra nézve. A kettő egymásból 
következő és egymásba csatlakozó fogalom. Nem élvez egyik sem elsőbbséget, tehát azonos 
szintű probléma, melynek megoldása az adott iskola pedagógusainak feladata. 

Jelenlegi munkahelyemen öt szakmát oktatunk tanulóink számára. Ezeknek a szakmák-
nak a versenyképességét nehéz megítélni, mivel iskolánk sérült gyerekekkel foglalkozik, ta-
nulásban akadályozottak részére adaptált szakmákat tanítunk. Itt a szakmák versenyképes-
ségén túl oktató-nevelő munka folyik, mely az általános iskolai és a szakmai előkészítő (9–10. 
évfolyam) után a tanulókat a szakma elsajátításán kívül a kitartásra és a fegyelemre szokatja. 
Célunk a versenyképes szakmák oktatása, de a nevelőmunka jelentőségét ki kell hangsúlyoz-
nunk. A fogyatékos gyerekek nehezebben kapcsolódnak be a társadalomba. Végzettséggel 
a kezükben akkor tudnak aktív részese lenni egy társadalomnak, ha munkába tudnak állni. 
Az iskola versenyképessége nem csak a jól kiválasztott, jól tanított szakmákban látszik. Az 
iskola a jó hírnevével lesz igazán versenyképes, a hírnév „eladhatóságot” biztosít az iskolák 
részére.

A tanulói versenyképesség növelése a versenyképes szakmák elsajátításán túl egy olyan 
gondolkodásmód tudatosítása, amely a tanulót állandó képzésre, fejlesztésre sarkallja. A mai 
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szakiskolai képzés akkor megfelelő, ha egy átfogó alapot ad a gyermekek számára, amire 
a munkába állás során folyamatosan tud építeni. 

A tanulói versenyképesség egy olyan gondolkodásmód, mely az állandó ismeretgyűjtésen 
és az esetleges szakmai megújuláson kell hogy alapuljon. Ezt a magot az általános iskolában 
kell elvetni, csíráját a középfokú oktatásban kell ápolni, a kisarjadó növényt aktív életükig 
gondoznia kell mindenkinek. A szakiskolai versenyképességről fontos megjegyezni, hogy nem 
csak a felsőbb szintű képzés felé irányításról van szó, megújulni képes szakmunkásokra van 
szükség, nem pedig állástalan diplomás értelmiségiekre.

a verSenyképeSSég Szempontjából fontos, hogy az iskola ki tudja elégíteni az adott 
térség munkaerő-piaci igényeit. Képes legyen követni a kor követelményeit, magas szintű 
szakmai elvárásoknak meg tudjon felelni. Az iskola menedzsmentje megfelelően nyitott az 
igények befogadására, és megtalálja a megfelelő partnereket a magas szintű szakmai képzés 
kialakításához. Az iskolát használók számára biztosítja a megfelelő hátteret (infrastruktúrát, 
szakembereket), hogy használható tudás birtokában kerüljenek a munka világába.

Jól látható, hogy a gazdaság talpra állása nélkül nehéz vagy lehetetlen piacképes szakis-
kolát működtetni. Az egyik napról a másikra megszűnő munkahelyek bizonytalanságával az 
iskola nem tud hosszú távú képzési stratégiát kidolgozni. 

A jelenlegi törvényi szabályozások szintén nem kedvezőek a korszerű, versenyképes is-
kola kialakításához. A szakmánként 4 vagy 5 évig „parkoltatás” helyett szerencsésebb volna 
minél gyorsabban szakmához juttatni a gyerekeket, hogy a munka világában elhelyezkedve 
a társadalom hasznos tagjai lehessenek.

a tanuló verSenyképeSSége a szakmájától, annak elsajátítási szintjétől és önmaga me-
nedzselésétől függ. Nem elhanyagolható körülmény a követhetetlen munkaerő-piaci helyzet 
változása sem. Amit ma jónak gondolunk, holnap már nem kell.

Az iskolának is kell a versenyképességét növelnie. A diák szabadon választ iskolát, s 
ha nincsen diák, a pedagógus sem szükséges. Saját szakmájában szinte biztos, hogy nem 
tud elhelyezkedni. Ezért kell az iskolának olyannak lennie, hogy a szülők oda vigyék tanulni 
a gyereket. Így a „gyermekért” az iskola sok kompromisszumra, nemegyszer megalkuvásra 
képes.

Olyan szakmát kell tanítani a gyermeknek, amellyel el tud helyezkedni, illetve a szülő 
ezt el is hiszi, és a fiatalnak is tetszik. Ezt nehéz kiválasztani, mivel minden oldalról kompro-
misszum szükséges az elfogadható választáshoz. Ilyenkor mindenkinek a rövid távú érdeke 
érvényesül. 
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az iSkola vezetéSe minden évben nagy gondot fordított a beiskolázásra. Kollégáim tá-
jékoztató előadásokat tartottak a nyolcadikosoknak. Minden ősszel részt vettünk a közép-
iskolák továbbtanulási börzéjén, képzéseinkről hirdetést jelentettünk meg a helyi újságban, 
eljuttattuk a szórólapokat a diákokhoz, szülőkhöz. 

Évente kétszer nyílt napon mutattuk be az iskolát, az oktatott szakmákat. Ennek ellenére 
azt tapasztaltuk, hogy az iskolánkat választó gyerekek nagyon keveset tudnak az élelmiszer-
ipari szakmák szépségeiről, munkakörülményeiről. 

Egy pályázat révén idén újabb lehetőséget kínálhattunk a nyolcadikosoknak. „Jó ez a 
szakma! Megmutatom Neked!” címmel hirdettük meg akciónkat nyolc környező település 
diákjainak.

Az iskolába érkezve a tanulók meghallgattak egy rövid tájékoztatót az intézményről, majd 
megtekintették a színjátszó csoportunk zenés-táncos bemutatóját is. Egy diáktalálkozó kere-
tében közvetlenül diákjaink válaszolták meg a felmerülő kérdéseket. Ezt követően – mintha 
máris a középiskolás diákok hétköznapjait élnék – részt vettek elméleti órákon és gyakorlati 
foglalkozásokon egyaránt. Bepillantottak a gépek belsejébe, a laborban saját kezűleg titráltak.

Sokakat elbűvölt a gépek és a vegyszerek színes világa, de mégis a legérdekesebbnek 
a tanműhelyekben végzett munka bizonyult. Igazi munkaruhába beöltözve, igazi tésztából 
készültek a szebbnél szebb fonatok. Hamarosan azt is tapasztalhatták, hogy nem is olyan 
könnyű a hosszú nyelű sütőlapáttal bánni. Ha meg azt akarja az ember, hogy a nyers tész-
tából illatozó finomság legyen, bizony könnyen megizzad a homloka a kemence mellett. Aki 
túlságosan kimelegedett a munka hevében, lehűthette magát a hústanműhelyben.

Mindent ki lehetett próbálni: hogy áll a lányok lábán a gumicsizma, milyen érzés egy 
lánckesztyűt viselni, és nem utolsósorban hogyan kell ügyesen bánni a szúró-vágó szerszá-
mokkal. Itt csontozás és töltés volt a feladat.

A végén a munkától kifáradt kis csapat szó szerint ízelítőt kapott az iskolából, hiszen 
uzsonnaként megkóstolhatták a tanműhelyek termékeit. Hogy mindaz igaz volt, amit láttak, 
hallottak, bizonyítékként mindenki hazavihette a saját maga által készített terméket. 

Meggyőződésünk, hogy egy szakmát nem elég csak szóban vagy képekben bemutatni. 
Egy kép sem hideget, sem meleget nem áraszt, nem illatozik rajta a fűszeres kolbász vagy 
a friss kenyér. 

Személyes élmények, tapasztalatok kellenek a szakma megszerettetéséhez. S ha az em-
ber szívvel, lélekkel, kitartással dolgozik, akkor válhat szakmája mesterévé.

kommentár

A szakiskolai tanulók versenyképességének növelése előtt álló legfontosabb 
akadályt azoknak a készségeknek, képességeknek, attitűdöknek (kompetenci-
áknak) a deficitje alkotja, amelyek az általános iskolai tanulmányok során halmo-
zódtak fel. Ezeknek a hiányoknak a pótlása, felszámolása nélkül az iskolai tanul-
mányok folytatása is nehezen képzelhető el, ami e tanulók versenyképességét – 
különösen a munkaerőpiac szempontjából – tovább rontja.
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A másik fontos lépés az lenne, ha az érintett tanulóknak az iskola számos 
olyan programot biztosítana, amelyek hozzájárulhatnának a tanulók személyi-
ségének a gazdagodásához. Ezen a területen is komoly hiányok mutatkoznak, 
noha erről a „deficitről” az iskolai érdemjegyek, bizonyítványok egzakt módon 
nem képesek információt adni. Ennek a területnek a fejlesztése azért fontos, 
mert akár a művészeti, akár a sportjellegű programok ma már számos esetben 
jelentős terheket rónak a családokra. A piaci alapon szerveződő szolgáltatáso-
kat a hátrányos helyzetű családokból érkező tanulók már korábban sem tudták 
megvásárolni. A személyiséget gazdagító programok hiánya túlmutat az adott 
személy problémáján. Tömeges előfordulásuk a társadalom számára komoly 
veszélyt jelent, mert messzemenő módon befolyásolja az emberek mindennapi 
kapcsolatait, az egyes társadalmi csoportok közötti kommunikációt, az olyan 
értékeknek az érvényesülését, mint a tolerancia vagy az együttműködésre épülő 
konfliktuskezelés.
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