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INTERJÚ

MEDGYES PéTER

„Ennyi pénzért nem éri meg  
rosszul tanítani”

Interjú Prievara Tiborral

Tiborral sokszor összefutottam már az egyetemen, sőt úgy rémlik, rövid ideig tanítot
tam is. Legutóbb beültem egy konferencia-előadására. Lenyűgözően laza stílusban, 
meghökkentő dolgokról beszélt. Rögtön utána lecsaptam rá: „Hajlandó lennél egy 
interjúra?”

A Trefort-kerti campus előtt vártam rá a megbeszélt időpontban. Lefogadom, hogy 
biciklivel fog jönni, gondoltam magamban. Az a típus. Ördögöm volt: kerékpárját 
maga előtt tolva érkezett kis késéssel, lóhalálában.

Az irodámba érve előszedtem ősrégi diktafonomat. Mikrofonpróba: egy, kettő, 
három. Visszajátszom. Recsegő hang. „Miért nem szóltál? Elhoztam volna a laptopo
mat” – jegyezte meg udvariasan. Innen beugrott, hogy néhány éve egy konferencián 
az ő segítségével tudtam működésbe hozni a pendrive-omat, rajta az előadásomhoz 
készült diaképekkel. Utólag is hála érte.

Tibor, a múltkori előadásod felért egy nyílt 
provokációval. Úgy tűnt nekem, szereted po
fon ütni a közízlést.
Eszem ágában sincs! Ettől még lehet persze, 
hogy egyesek összeráncolták a homlokukat.
Főleg amikor arról szónokoltál, hogy nálad 
ismeretlen fogalom az osztályzás.
Sose mondtam ilyet! Én éppen úgy jegyekkel 
értékelem a tudást, mint bárki más.
Valamiben mégiscsak eltérsz a megszokottól, 
vagy nem?
Gyakran járok pedagógiai konferenciákra. 
Külföldön is. Imádom például Ken Robinson 
professzor előadásait. Milyen igaza van! A 21. 
századi boldoguláshoz szükséges képességek 
fejlesztésére kell a hangsúlyt fektetni. A gye-
rek nem lineárisan fejlődik, hanem organiku-
san, kacskaringós utakat bejárva. Futószala-
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gon történő képzés helyett differenciálni kell. A pedagógus abban segítsen, hogy ki-ki 
rátaláljon a maga pályájára. Időnként egy-egy könnycseppet is elmorzsolgatok, mi-
közben a professzor urat hallgatom.
Ne élcelődj!
Eszem ágában sincs! Fantasztikus előadó, és szívemből beszél. Csak éppen azt nem 
árulja el, hogy ezek a szép elvek miként ültethetők át a gyakorlatba. Igaz, ez nem is az 
ő dolga, hanem a tanáré. Nekem kell kiagyalnom, mihez kezdjek a holnapi óráimon. 
Ami pedig az osztályzást illeti, nem valamiféle zsinórmérték alapján értékelem a gye-
rekeket, hanem mindenkit a saját fejlődési üteme szerint. Hiszen eltérő képességek, 
eltérő tudásszintek birtokában érkeznek hozzánk.
Konkrétan hová is?
A Madách Imre Gimnáziumba. Olyan rendszer szerint dolgozom, amely differenciál, 
ugyanakkor munkára ösztönöz. Hadd mondjak néhány példát! Nálam nincs egyenlecke. 
Bedobok egy csomó ötletet, aztán mindenki azt kapja ki magának, amihez kedve van. 
Ha Gergő a netről akar leszedni valamit, Piri meg egy könyvet választ, rajta!
Nem vezet ez a szabadosság fejetlenséghez?
Egyáltalán nem. Tudniillik hiába erőltetném, hogy a holnapi szódolgozatra mindenki 
biflázza be a lecke szavait, mert ha nem, akkor jaj neki, röpül a karó, év végén pedig 
megbukik. Kinek jó ez? Azt viszont bevasalom, hogy az általa választott anyagot 
tudja az illető. Mindenki mást tanul, de tanul – és ez a fő! Továbbmegyek. A gyere-
kekkel közösen kidolgozott értékelési rendszert követem.
Mégpedig?
Egy-egy tanulási szakasz három hétre tagolódik, ezalatt összesen 25 pontot lehet ösz-
szegyűjteni. Aki eléri a maximális pontszámot, az kap egy ötöst, aki viszont ennél 
kevesebbet gyűjt össze a három hét alatt, az arányosan rosszabb jegyre számíthat csak. 
Vagyis a pontszámokat átváltom jegyekké. Egyébként nemcsak azért osztályozok, 
mert kötelező, hanem azért is, mert a jegyfétisben élő gyerekek ezt várják el tőlem.
Mondj egy olyan feladatot, amelynek megoldásáért pont jár!
Például le kell győzni egy szörnyet.
Miféle szörnyet?
Egy gamifikációs feladat hősét.
Egyre cifrább! Mi az, hogy gamifikáció?
A gamifikáció a digitális konferenciák varázsszava: olyan játékok értendők rajta, 
amelyek véresen komoly helyzetekben is bevethetők. Például az üzleti életben. Vagy 
– teszem azt – az iskolában. De visszatérve a saját példámra, a gyereknek több lépés-
ben kell megsemmisítenie a szörnyet, és minden egyes sikeres akcióját pontokkal ju-
talmazom.
Frontális munka nincs is nálad?
Természetesen van. Az osztálymunka során is lehet pontokat szerezni, de ha valaki 
inkább a saját projektjén szöszmötöl, és nem a többiekkel együtt dolgozik – lelke 
rajta. De dönthet akár úgy is, hogy nem írja meg ezt vagy azt a dolgozatot. Sőt előfor-
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dul, hogy valaki hátraül, és egész órán malmozik. A lényeg az, hogy a harmadik hét 
végére meglegyen a kellő számú pontja.
Nem mondom, formabontó rendszer.
De működik. És ma már nem is nekem kell ötletekkel szolgálnom – ők dobják be 
a témákat. Az ő fejükből pattant ki például az a demográfiai projekt, melynek célja, 
hogy megállítsa a magyar népesség fogyását. Elolvastak hozzá egy sor görög és fran-
cia elemzést, felmérést készítettek, és ezek alapján javaslatokat fogalmaztak meg.
Tankönyvet nem is használtok?
Néha. Ám szívesebben tanítanék egyszer a saját könyvemből.
Melyikből? Hiszen több könyvnek is szerzője vagy.
Abból, amelyik még nem készült el. Pedig a fejemben összeállt már az anyag.
Mikor látsz neki?
Mihelyt lesz egy kis időm.
És lesz? A jelekből ítélve nem vagy időmilliomos. Merthogy a Madách mellett TanárBlog 
címen önálló internetes rovatot is vezetsz.
Nádori Gergellyel kettesben. Ő a természettudományos témákkal foglalkozik, én meg 
az angolosokkal.
Mikor kezdtétek a blogozást?
2007-ben, de már előtte is írtam erről-arról a Sulinet idegen nyelvi rovatába. Az a por-
tál idővel megszűnt, az íráskényszer viszont megmaradt. Eleinte az IKT-val kapcso-
latban adtunk ötleteket…
IKT?
Az IKT az információs és kommunikációs technológia rövidítése. Eddig mintegy 4000 
egy-két oldalas cikket pakoltunk föl a webre.
Olvassák is őket?
Naponta közel kétezren kattintanak ránk, évente pedig 50–60 ezer tanárt érünk el. 
A szoros értelemben vett IKT-tól később általánosabb pedagógiai témák felé eveztünk, 
majd a Microsofttal közösen úgynevezett blended továbbképzést indítottunk. Szabadon 
lehet választani a tematikai menüből: webinárium, teachmeet*…
A blendedet és webináriumot még csak értem, de mi az a teachmeet?
Magyarul tanárka-találkának vagy tancsi-talcsinak szoktuk nevezni. Ezeken az ösz-
szejöveteleken a résztvevők sorra beszámolnak saját pedagógiai kísérleteikről, majd 
megvitatják a hallottakat. Én főleg a kudarcaikból tanulok sokat.
Miért nem inkább a „jó gyakorlatok”-ból?
A siker kultúrájában élünk, szeretjük azt a látszatot kelteni, mintha nyílegyenes út 
vezetne a mennyországba. Holott dehogy.

* A témáról lásd Modern Nyelvoktatás 18/3, 102–103. – A szerk.
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Ha egész nap a suliban vagy, mikor írod a blogjaidat?
Hajnalban, fél 5 és 7 óra között. Napi egy blog a penzumom.
Ha nem vagyok indiszkrét: meg vagytok fizetve?
A TanárBlog bárki számára ingyenesen hozzáférhető, és három éven át egy petákot se 
kaptunk. Szerencsére ma már több partnerünk van, akik fizetnek is a munkánkért. 
Félre ne értsd, állami támogatásért sosem folyamodtunk, kizárólag a magánszponzo-
rokból élünk!
Térjünk vissza egy mondat erejéig az IKT-ra! Mennyire felkészültek a tanárok ezen 
a téren?
Vajmi kevéssé, ami nem csoda, hiszen az IKT nem egyetemi tananyag, a tanárjelöltek 
nem erre vannak szocializálva, sötétben tapogatóznak. A TanárBlogon egyébként 400 
interaktív anyag áll az olvasók rendelkezésére. Föltettünk egy szoftverkurzust is, amely 
bemutatja az interaktív tábla megannyi lehetőségét, tudniillik a legtöbb tanár csak 
kivetítőként használja.
Gondolom, ez a technikai elmaradottság korfüggő. Minél öregebb valaki, annál ke
vésbé ért a kütyükhöz.
Tévedsz. Észak-Írországban csináltak egy nagyszabású felmérést. Kiderült, hogy nincs 
korreláció az életkor és az IKT között. Egyvalami számít csupán: a pedagógiai hitval-
lás. Ha valakinek az a meggyőződése, hogy minél több tudást és minél rövidebb idő 
alatt kell a gyerekek fejébe verni, aligha fogja használni az IKT-t. Vagy ha mégis, 
akkor is legföljebb színesítő célzattal, meg azért, hogy össze ne krétázza magát. Ezzel 
szemben azok, akik a tanítás helyett a tanulásra helyezik a fő súlyt, nem idegenkednek 
a korszerű technikától.
Miért nem?
Azért, mert tisztában vannak vele, hogy a tényszerű tudást nem a fejben kell tárolni, 
arra való a számítógép. Minek van több értelme? Annak, ha bemagoltatom a gyere-
kekkel a Rolling Stones névsorát, vagy ha megtanítom nekik, hol és hogyan férhetnek 
hozzá ezekhez az adatokhoz? Digitális állampolgárokat kell nevelnünk – ez a lényeg!
Hadd személyeskedjem kicsit! Nyughatatlan embernek látszol.
Ez bizonyára összefügg azzal, hogy a tinédzser éveimet külföldön töltöttem.
Hol?
Líbiában, ahol anyám orvosként dolgozott. Hat évig nemzetközi iskolába jártam Tri-
poliban, majd Máltán érettségiztem.
Milyen emlékeket őrzöl a líbiai pedagógiáról?
Nem a legjobbakat. A tanulás magolásból állt. Annak a gyereknek, aki nem tudta föl-
mondani az aznapi leckét, gyalulatlan bottal a tenyerére vágtak. Másnapra megtanulta.
Sokszor kikaptál?
A fehér gyerekeket nem bántották. Megjegyzem, az igazi csalódást nem a helyi taná-
rok okozták, mint inkább az angol anyanyelvűek. Többségük kalandvágyból dolgozott 
Líbiában, egyesek pedig merő jó szándékból, azért, hogy civilizálják ezt az úgymond 
barbár népet.
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Sikerült?
Ugyan már! Miután egy-két év alatt szétizzadták magukat a rekkenő hőségben, vették 
a cókmókjukat.
És ti miért jöttetek haza?
Anyám váratlan betegsége miatt. Előtte azonban két évig egy külföldiek számára in-
dított arab előkészítőn is részt vettem.
Akkor te kenedvágod az arabust.
Sokat felejtettem, pedig előbb tanultam meg arabul, mint angolul. Az arabtudásomnak 
köszönhetően később állást ajánlottak a Külügyminisztériumban is, de valahogy nem 
vonzott a lehetőség, hogy diplomataként külföldön dolgozzam. Tudod, túl sokáig éltem 
kétlaki életet, biztonságra vágytam. Odakinn bérelt lakásban laktunk, idegen bútorok 
között. Ez a kettősség a helyiekkel való viszonyomat is meghatározta: szívesen barátkoztak 
velem, de mégiscsak idegen voltam a szemükben. Ennek ellenére nagyon megszerettem 
Líbiát, és szerintem minden fiatalra ráférne, hogy élete egy részét kisebbségi létben töltse.
De egyetemre már itthon jártál, ugye?
Igen. Maximális pontszámmal vettek föl az ELTE angol szakára. Miután kiszabadul-
tam egy zárt világból, belevetettem magam az élet sűrűjébe, ahogy mondani szokták, 
kicsapongó életmódot folytattam, lófarokba font hajat hordtam, satöbbi. Hellyel-közzel 
azért tanultam is. Főleg Géher Istvántól. Eötvös-kollégistaként fojtogató cigifüstben 
a 17. századi irodalomról cseverésztünk késő éjszakába nyúlóan.
Hogyhogy nem irodalmár lett belőled?
Miután fél évet az Akadémián kutattam, rájöttem, hogy nem lesz belőlem szaktekin-
tély. Valahogy nem lelkesített a gondolat, hogy én lehetek az ötvenedik, jó esetben 
huszadik legkiválóbb John Donne-kutató. Mellesleg Géher professzor úrtól nemcsak 
irodalmat lehetett tanulni, hanem azt is, hogy a tudás önmagában mit sem ér: a tudást 
menedzselni kell, sőt azt is meg kell tanulnia az embernek, hogyan adja el magát.
Szóval eladtad magad…
Megélhetési kényszerből. Már az egyetem alatt nyelviskolákban tanítottam. Intenzív 
nyelvtanfolyamokat tartottam munkanélküliek részére, akiknek fél év alatt kellett 
letenniük a középfokú nyelvvizsgát. Hiányos módszertani felkészültségem dacára nem 
lehettem reménytelen eset, mert a vizsga után jó páran folytatták nálam az angoltanu-
lást. Feleségemmel öt éven át tartottunk angol felvételi-előkészítő tanfolyamokat. Nem 
gazdagodtunk meg belőle, mert a fejenkénti negyven forintos óradíjból alig jött össze 
több, mint a terembérlet ára. Viszont szinte minden tanítványunkat fölvették az angol 
szakra. Kit az ELTE-re, kit más egyetemre.
Megnősültél, vadul tanítottál – de közben azért megszerezted a diplomát is, ha nem 
tévedek.
Évhalasztással ugyan, de van egy bölcsészdiplomám, ami viszont nem jogosít fel arra, 
hogy a tanári pályán maradhassak.
Csak nem lesz belőled is pályaelhagyó?
Szó sincs róla. Beiratkoztam a tanári mesterszakra. Jobb későn, mint soha.
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Kicsit furcsán veszi ki magát ennyi évi tapasztalattal a hátad mögött. Mennyi is az 
annyi?
A nyelviskolákon kívül, ha jól emlékszem, két éven át voltam óraadó az ELTE-n, hét 
évet tanítottam a Karinthy két tannyelvűben, kettőt az AKG-ban…
Vagyis az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban.
Most pedig a harmadik évemet taposom a Madáchban. Mennyi ez összesen?
Sok. De miért hagytad ott a viszonylag jól tejelő nyelviskolát a közoktatás kedvéért?
Nézd, nekem nem voltak előítéleteim a magyar közoktatással szemben, hiszen alig 
ismertem. Kémiát például soha életemben nem tanultam, de a magyar irodalmi mű-
veltségem is foghíjas. Elég az hozzá, kétkedve fogadtam az olyan megjegyzéseket, 
hogy: „Eszedbe ne jusson iskolában tanítani, mert az egy őrültekháza, csak arra jó, 
hogy egy életre eltemesd magad!” Aztán elvetődtem néhány napra a Karinthy Frigyes 
Gimnázium nyári táborába. Jókat beszélgettem a gyerekekkel – emberi lényeknek 
tűntek. Nyár végén megkértek, ugorjak be egy anyanyelvi kolléga helyett félállásban, 
ami később teljes állássá bővült. Így kezdődött. A többi már történelem…
Hogy bírod ezt a munkatempót két gyerek mellett?
Köszönöm, jól. Nyilván azért, mert szeretem, amit csinálok. A tanítványaim nem 
akarták elhinni, hogy reggelenként remeg a kezem az izgalomtól. Úgy érzem magam, 
mint egy focimeccs nézése közben: megemelkedik az adrenalinszintem. Egyébként 
a TanárBlogban is csak úgy lehetek hiteles, ha mindazt, amit leírok, meg is élem a tan-
teremben.
És a fizetés?
Olyan kevés a fizetésem, hogy kizárólag a tanítás öröméért csinálom. Ennyi pénzért 
ugyanis nem éri meg rosszul tanítani.
Hány évre tervezed a tanári pályafutásodat?
Most vagyok 43 éves. Ha négyéves periódusokban számolok, akkor még hat generá-
cióra futja a nyugdíjig. Van időm.
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