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A Buffaloi Egyetem  az USA New York államának legnagyobb egyeteme, 26000 fıs 
diáksereggel. A modern  egyetemváros sokemeletes épuletei között,  az egyetem  
óvódájának játszóterén beszélgettem  James L. Hoot-tal a  Kisgyermekkori Nevelés 
Tanszek professzorával. Az utóbbi három évben  kutató assisztensként, és doktori 
hallgatóként szoros munkakapcsolatban álltam a professzorral.  İ az a professzor, 
aki azzal tisztel meg minden külföldi hallgatóját, hogy anyanyelvükön köszönti ıket 
reggelente. A Buffalói Egyetem és a Szent István Egyetem Jászberény Fıiskolai Kar 
együttmőködésének mérlegre tételével beszélgettünk kisgyermekkori nevelés 
kérdéseirıl, a nemzetközi oktatásról és Hoot professzor Jászsághoz főzıdı  
kapcsolatairól.  
 
 

-  Huszonhat éve tanít kisgyermekkori nevelést az USA különbözı egyetemein, 
és számos amerikai és nemzetközi kisgyermekkori neveléssel foglalkozó 
szervezetnek  tagja és vezetıségi tagja.  Meséljen arról, hogyan választotta 
hivatásként a kisgyermekkori nevelést! 

- Bátyám unszolására kezdtem el fıiskolai tanulmányaimat pszichológia 
szakon, és kezdetben  nem igazán tudtam, mivel is szeretnék foglalkozni. A 
fıiskola utolsó évében, jelentkeztem egy kurzusra – Bevezetés a 
kisgyermekkori nevelésbe -, amelyrıl azt gondoltam, hogy könnyedén 
teljesítem a követelményeit. A képzés gyakorlati  részeként hetente egy napot 
kellett dolgoznom egy Head Start programban mőködı osztályban. A Head 
Start  olyan  kormány által finanszírozott iskolaelıkészítı program, ahol a 
szociális hátrányokkal küszködı gyerekek képességfejlesztésével 
foglalkoznak a pedagógusok. Gyakorlatom megkezdésekor nagyon idegenül 
éreztem magam a négy-öt évesek között. Azonban az idı elırehaladtával 
egyre többször rácsodálkoztam a gyermeki bölcsességre; és elbővölt, hogy 
milyen gyorsan fejlıdnek a gyerekek. Akkor értettem meg, hogy a velük való, 
lehetı legkorábban elkezdett foglalkozás egy életre meghatározza a gyerekek 
sorsát, és egyben a világ sorsát is. Ez a gyakorlati-tanítási tapaszlat  - egy 
nagyszerő fıiskolai tanárom irányításával - ébresztette fel  érdeklıdésemet a 
kisgyermekkori nevelés iránt; és így kerültem férfiként erre a nagyon is 
“nıiesnek” vélt szakterületre. Ahogy a világ más országaiban, az USA-ban is 
ritka az óvóbácsi vagy tanító bácsi.  

 
- Milyen más tanulmányai alatt szerzett élményei alakították nézeteit  a 

kisgyermekkori nevelésrıl? 
- A fıiskola elvégzése után egy katolikus iskola alsó tagozatán tanítottam, 

tanítói diploma nélkül. Egyszer meghívást kaptam egy volt fıiskolai 
tanáromtól, aki arra buzdított, hogy jelentkezzek egy új egyetemi programra, 
ahol pedagógusi diplomat szerezhetek, miközben hátrányos sorsú gyerekeket 
tanítok. Igy kerültem, a Virginia State College-ba , amely egy  fekete 
hallgatókat képzı intézmény volt, és két évig a ghettoban tanítottam nagyon 
szegény fekete gyerekeket. Az itt szerzett élmények és ismeretségek késztettek 
arra, hogy végiggondoljam  értékrendem, amelyet egy amerikai kisvárosban   



töltött gyermekkoromból hoztam, ahol a lakosság nagy része fehér, angolszász 
és katolikus volt. Ez a tanítási élmény irányította érdeklıdésem az Egyesült 
Államokban élı különbözı nemzetiségek,  kultúrájuk és különösen az 
oktatásukat érintı  kérdések iránt.   

 
- Voltak-e nagy tanáregyéniségek, akik befolyásolták pályája alakulását? 
- Igen. Egy fıiskolai professzoromat szeretném kiemelni, aki  tantárgya  egyik 

követelményeként azt határozta meg, hogy minden hallgatónak csatlakoznia 
kellett egy szakmai szervezethez. İ beszélt az ACEI-rıl (Nemzetközi 
Gyermeknevelési Szervezet), amelynek 1970-ben diákként tagja lettem. Olyan 
szerencsés voltam, hogy eljutottam életem elsı konferenciájára, Chicagóba. A 
rendezvényen egyenrangú pedagógusként fogadtak azok a szakmai 
tekintélyek, és  professzorok, akik a tankönyveimet írták. Az évek folyamán  
az ACEI-ban való aktív részvétel gyökeresen befolyásolta nézeteimet az 
oktatásról és nevelésrıl. Megértettem, hogy milyen sokat tehet minden egyes 
pedagógus a gyerekekért, különösen, ha véleményt és tapasztalatot  cserélnek 
az oktatásról, és közösen törekszenek jobb pedagógiai gyakolarlat 
megvalósítására.  Az élet úgy hozta, hogy ennek a nemzetközi szervezetnek  
1997 és 1999 között én voltam az elnöke.  

 
- Kérem beszéljen pályája további alakulásáról! 
- Az egyetemi diploma megszerzése után jelenteztem a doktori programra, és 

1978-ban doktori fokozatot szereztem kisgyemekkori nevelésbıl a University 
of Illinois-on. Az egyetem után elıször Texas-ban tanítottam, most pedig 17 
éve a Buffaloi Egyetem Kisgyermekkori Tanszékén dolgozom, és az egyetem 
gyakorló óvodájának vagyok az igazgatója.  

 
- Publikációi,  elıadásai és a különbözı szakmai tevékenységei  azt  sugallják, 

hogy  erıteljesen érdeklıdik a más országokban folyó nevelés gyakorlata iránt  
és elkötelezett híve a minél szélesebb körő nemzetközi együttmőködésnek. 
Hogyan és milyen okok miatt alakult így az érdeklıdése? 

- Talán ott kezdıdött, amikor csatlakoztam  az ACEI-hoz. A szervezet 
nemzetközi arculata alapján  bíztam benne, hogy találkozom külföldi 
pedagógusokkal, oktatási szakemberekkel, akik hasonló  nézeteket vallanak  
nevelésrıl, míg a kultúrákból adódó eltérések miatt azokat más-más 
perspektívából közelítik meg. Megdöbbenésemre, a szervezetnek akkor  alig 
voltak nem-amerikai tagjai. Késıbb a szakmai  tevékenységem egyik célpontja 
a szervezet nemzetköziségének kiterjesztése volt. Az elnöki idıszakom alatt 
jónéhány döntés és intézkedés született ezzel kapcsolatban. Hogy csak egy 
néhányat említsek: a javaslatom alapján a szervezet folyóiratának – 
Gyermekkori Nevelés – minden évben van egy tematikus száma, ami a 
nevelés egy–egy idıszerő kérdésével foglalkozik a világ különbözı 
országaiból készült beszámolók alapján. A nemzetközi taglétszámunk pedig 
3%-ról 15%-ra nıtt, mivel csatlakoztak hozzánk kollégák Finnországból, 
Kanadából, Tájföldrıl, Kínából és Magyarországból. További adalék, hogy 
minden harmadik évben külföldön, nem-amerikai helyszínen rendezzük 
konferenciánkat.  

 
- Miért tartja ilyen jelentısnek a nemzetközi kollégákkal való együttmőködést? 



- Válaszként hadd meséljek el egy történetet, amelynek fültanúja voltam egy 
konferencián, és nagyon elgondolkodtatott. Azt hiszem, az amerikai emberek 
többségében él az a téves nézet, miszerint mi vagyunk mindenben a legjobbak. 
Ezzel szemben egy kollegánk a következıképpen fakadt ki, amikor az 
Ausztráliában, Finnországban és Magyarországon folyó kisgyermekkori 
nevelésrıl szóló elıadás megdöbbentı élményeit összegezte: “Te jó Isten,  az 
elmaradott, harmadik világhoz tartozó ország vagyunk, mikor a 
kisgyermekkori  nevelésrıl esik szó”.  Úgy gondolom, ez a tanár felismerte, 
hogy mennyi mindent tanulhatunk egymástól, országhatároktól függetlenül. 

  
- Egy interjúban említette, hogy különösen fontosnak tartja  a személyes 

kapcsolatok kiépítését a különbözı országokban  élı és dolgozó kollégák 
között. Milyen személyes élményei alapján érzi ezt   fontosnak? 

-  Szerencsésnek mondhatom magam, hogy az elmúlt 25 évben sokat utaztam, 
és nagyon sok pozitív élményt és tapasztalatot szereztem a világ különbözı 
pontjain mőködı kisgyermekkori programokról. Ezek az utazások és  
nemzetközi konferenciák sok személyes kapcsolatot, barátságot és 
tudományos együttmőködést eredményeztek.  Amerikai tanárokkal folytatott 
beszélgetések is megerısítettek bennem, hogy  a személyes szakmai  látogatás 
egy külföldi országban és  a találkozás külföldi kollégákkal  fontos 
gondolatébresztı lehet és mindkét ország  oktatását szolgálhatja.  

 
- Említene néhány példát? 
- Egy amerikai óvódapedagógus megdöbbenve mesélte az óvónıképzéssel 

kapcsolatos felismerését egy finnországi látogatás után. Elmondta, hogy 
Finnországban csak olyan óvodapedagógusok dolgozhatnak, akik legalább 
hároméves felsıfokú óvodapedagógiai szakképzésben vettek részt. Keserően 
kérdıjelezte meg az amerikai gyakorlatot, ahol egy óvodai munkára 
jelentkezı, már  12 órás felkészítı tanfolyam után elkezdheti munkáját a 
gyerekekkel. Ez a külföldi  látogatás ıt arra késztette, hogy megossza 
élményeit szakmai és politikai fórumokon, és  pozitív változtatást 
indítványozzon. Egy másik kutató  egy magyarországi látogatásán ıszinte 
elismeréssel látta, hogy az óvodások  kiságyban és saját pizsamában töltik a 
délutáni pihenıjüket. Miután összevetette ezt az Amerikában szokásos földre 
letett matrac gyakorlatával, úgy fogalmazott, hogy ez a példa szemlélteti az 
amerikai társadalom közönyét a kisgyermekori évek fontossága iránt. A saját 
külföldi látogatásaim alapján állítom, hogy a legjobb kisgyermekkori 
programokat külföldön láttam, Szovjetunióban, Magyarországon 
Finnországban és Izraelben. Ugyanakkor, arra büszke vagyok, hogy az 
Amerikai Kisgyermekkori Nevelés Szervezete (NAEYC) 1988-ban 
összeállította az életkornak és egyéni fejlıdésnek megfelelı  kisgyermekkori 
programot, és egyre több amerikai  intézményben ennek a dokumentumnak a 
figyelembevételével  alakítják ki az óvodai programot.  

 
- Hogyan kapcsolódik a tudományos pályafutása  ehhez a dokumentumhoz? 
- Ahogy már elmondtam, hiszek abban, hogy nemzetközi kisgyermekkori 

nevelés szakembereinek együttmőködése elısegíti a  gyermekek oktatásának 
és nevelésének javulását. Éveken keresztül részt vettem nemzetközi 
kutatásokban finn, kínai,   indiai és magyar  szakemberekkel az életkornak és 
egyéni fejlıdésnek megfelelı a helyi jellegzetességek és kultúrák 



követelményeit figyelembevevı óvódai programok kialakításáról. Jelenleg, 
több mint 3 éve dolgozom egy etiópiai projekben, amelynek keretén belül a 
kisgyermekkori pedagógus képzés  alapjainak lerakásan dolgozunk egy olyan 
országban, ahol ay intézményes kisgyermekkori nevelésre való felkészítés 
eddig teljesen ismeretlen volt.   

 
- Említette a magyar szakemberekkel való együttmőködést. Hogyan kezdıdött a 

magyarországi, pontosabban a  jászberényi szakmai munka? 
- Egy magyar származású egyetemi hallgató – Bognár József -  gyereke  a 

Buffalói Egyetemen mőködı gyakorló óvódába járt. Ennek az óvódának a  
programja kiemeli a  különbözı kultúrák tiszteletben tartását az óvódai 
nevelés során. Bognár József felkeresett engem mint az óvóda igazgatóját, és 
szakmai támogatásomat  kérte egy Magyarországon  kialakítandó angol-
magyar kéttannyelvő óvóda programjához. Habár annak idején nem sokat 
tudtam Magyarországról, az ötlet felkeltette  érdeklıdésem, és 
munkakapcsolatba léptem Forgach Péterrel,  egy buffalói magyar származású 
orvossal, aki már több magyar-amerikai programot sikeresen koordinált. Az 
elsı magyarországi látogatásom alatt már  körvonalazódtak az együttmőködés 
feltételei: a jászberényi Maci óvóda vállalta, hogy a kéttannyelvő programot 
elindítja; évente két amerikai egyemista utazott egy évre Jászberénybe, és a 
Maci óvódában dolgoztak angol anyanyelvő óvódapedagógusoként; és a 
Jászberényi Tanítóképzı Fıiskoláról  diáklányok érkezett a Buffalói 
egyetemre, hogy tanulmányokat folytassanak kisgyermekkori nevelés szakon 
valamint gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az egyetem óvódájában. 

 
- Hogyan és meddig mőködött a projekt ezekkel a feltételekkel? 
- A projekt elsı négy évében nagyon szoros szakmai együttmőködést folytattam 

Rebicsek Katival, a Maci óvóda vezetıjével. Kati fogadta és koordinálta az 
amerikai egyemistákat a Maci óvódában, továbbá elısegítette a kölcsönösen jó 
szakmai és emberi kapcsolat  kialakítását az amerikai és magyar 
óvódapedagógusok között. Az igazgató nı és két másik óvónı  többször 
töltöttek rövidebb-hosszabb idıt a Buffalói Egyetemen, ahol az óvódában 
dolgozva gyakorlatban ismerkedtek az általunk alkalmazott óvódai 
programmal. A Jászberényi Fıiskola részérıl is számos oktató vett részt a 
kéttannyelvő óvódai program kialakításában, és az intézmények közötti 
tudományos együttmőködésben. Azonban az utóbbi öt-hat évben a projekt 
jellege megváltozott. Jelenleg a hangsúly áthelyezıdött  a Fıiskolai Kar és a 
Buffalói Egyetem oktatóinak és hallgatóinak tudományos tevékenységére.  

 
- Az együttmőködés elkezdése óta tíz év telt el, hogyan értékeli  az amerikai 

diákok  jászberényi tartózkodását? 
- Nagyon kevés amerikai részesült olyan élményekben és tapasztalatokban, mint 

amilyeket a hat amerikai diák Jászberényben és Magyarországon szerzett. 
Átélték, hogy  milyen kisebbségnek lenni egy nem-angol anyanyelvő 
országban, és megismerkedtek egy másik kultúrával miközben elsajátították a  
magyar nyelvet. Ott szerzett élményeik éstapasztalataik birtokában sokkal 
jobb pedagógussá váltak. Valamennyien a kisgyermekkori nevelés 
vezéregyeniségei lettek USA különbözı részein: Beth Lessen a NewYork-i 
egyetemen dolgozik, David Bartkowiak és Sandy Bogis Atlantában tanítanak 



afrikai-amerikai  gyerekeket, és Tracy Stevenpiper egy pedagógus 
továbbképzı intézetet koordinal Buffaloban. 

    
- Hogyan látja  a projekt keretén belül a Buffalói Egyetemen tanuló magyar 

diákokat?   
- Nagyon büszke vagyok rájuk. A négy magyar hallgató közül három doktori 

fokozatot szerzett, Tamás Judit, Szente Judit és Szécsi Tünde. Tudományos és 
szakmai sikereik – elıadások, publikációk, kitőntetések - igazolják, hogy a 
jászberényi és buffalói együttmőködés sikeres. Azt vallom, hogy 
professzorként az igazi visszajelzés  munkámról a diákjaim boldogulása a 
szakmában, és a magyar diákjaim kimagasló szakmai sikereket érnek el. 

   
- Milyen tudományos együttmőködési programok vannak  jelenleg a  két 

intézmény között? 
- Jászberényi kollégák elıadást tartanak amerikai konferenciákon (Pethı László, 

Hodossy Zsuzsanna),  valamint 2000 márciusában két elıadást tartottam a 
Jászberényi Fıiskolán. Nemrég jelent meg egy közös publikáció a távoktatás 
helyzetérıl a magyar pedagógusképzésben egy amerikai folyóiratban (Szécsi, 
Hoot, Miklósné, 2003). Valamint két éve folyik email levelezés a  magyar és 
amerikai hallgatók között az iskolások eltérı kultúrájából  adódó másság 
kezelésérıl. 

 
- Hogyan született az email projekt? 
- A Buffalói Egyetemen  tanítok egy kurzust, amelynek  a címe: Az eltérı 

kultúrákhoz való viszony a kisgyermekkori nevelésben. A kurzus célja, hogy  
a jövendı pedagógusok végiggondolják, hogyan fogják nevelni az 
osztályukban/iskolájukban tanuló gyerekeket, akiknek kultúrális, szociális és-
vagy nyelvi háttere különbözik a többségtıl. Úgy éreztem, hogy nem elég 
errıl beszélni az órán, de teremteni kell egy közeget, ahol az amerikai 
hallgatók beszélgetni tudnak egy más kultúrából jövı, de hasonló pályára 
készülı partnerrel. A már évek óta meglevı jó munkakapcsolat a Jászberényi 
Fıiskola Idegennyelvi Tanszékével kínálta az alkalmat  a projekt 
megvalósítására. Az angol szakos hallgatók örömmel kezdtek a levelezést az 
amerikai hallgatókkal. Az emailekben véleményt cseréltek a Roma kérdésrıl, 
az amerikai indiánok és a fekete gyerekek iskolai nehézségeirıl. Szóba 
kerültek olyan dolgok, hogy mi a tanár felelıssége a hátrányos anyagi helyzető 
vagy kisebbségi családból érkezı gyerekekkel, és hogyan kezelik a tehetséges 
vagy a speciális segítséget igénylı gyerekeket az általános iskolákban.  

-  
- A Jászságon kívül milyen más magyarországi élményre emlékszik szívesen? 
- Nagyon büszke vagyok  az elsı ACEI nemzetközi konferenciára, amelyet 

Sopronban szerveztünk 1997-ben.  
-  
- Hogyan sikerült a soproni  konferencia? 
- A konferenciára a vártnál nagyobb számmal érkeztek elıadók és résztvevık a 

világ minden tájáról. A konferenciát megelızıen az amerikai és külföldi  
résztvevık  számos kis és nagyváros óvódáját, iskoláját látogatták meg, többek 
között jártak Jászberényben, Kecskeméten és Gyırben. A konferenciáról 
visszatérve publikációkban osztották meg élményeiket a magyar oktatásról. 
Idén tavasszal az ACEI Phoenix-ben rendezett éves konferenciáján 



találkoztam texasi kollégákkal, akik még most is ıszinte elismeréssel 
beszéltek a magyar óvódákban szerzett élményeikrıl.  

 
- Hogyan összegezné a magyarországi élményeit? 
Mindig hittem abban, hogy az egymás megértésének legjobb módja a személyes 
találkozás és a barátság.  Meggyızıdésem, hogy az elıítéletesség elleni legjobb 
fegyver, ha megismered  a közösséget és tagjait. Ha már megbarátkoztál közülük 
valakivel, nem alkotsz a közösségrıl közhelyeket, és nem hagyod szó nélkül, ha 
más elıítéletesen nyilatkozik róluk. Én, aki még tíz évvel ezelıtt nem sokat 
tudtam Magyarországról, a magyar emberekkel kötött barátságok révén ezt az 
országot és a magyar  embereket a szívemhez közelállónak tartom. Sok szép 
történelmi helyet látogattam meg. – Eger, Ópusztaszer, Budapest, Balaton, 
Veszprém és Hollókı. Magyar dalokat tanultam meg, és hallottam a magyar 
költészetrıl és történelemrıl. Szakmai szempontból értékes élményt és 
tapasztalatot győjtöttem az óvóda és iskola látogatások során, és nevelésrıl 
alkotott nézeteim formálódtak a magyar kollégákkal való együttmőködés közben. 
A magyarországi élményeim megerısítettek abban, hogy a jövı nemzedéket csak 
olyan pedagógusok tudják nevelni, akik képesek és hajlandók együttmőködni a  
világ más országaiban élı pedagógusokkal.  
 
- Vannak-e tervei a közeljövıben Magyarországgal kapcsolatban? 
- Igen. Jövı nyáron szeretnék feleségemmel Magyarországra utazni, és  

megosztani vele azokat a nagyszerő élményeket, amelyeket az elmúlt tíz 
évben szereztem. A szakmai dolgokat illetıleg bízom abban, hogy a 
megkezdett együttmőködés a jászberényi  kollégákkal folytatódni fog. Nagyon 
remélem, hogy a jövıben sikerül megalakítani egy ACEI magyar csoportot, és 
egyre több magyar pedagógus kapcsolódik be aktívan a szervezet munkájába , 
és együttmőködnek a világ más táján élı kollégakkal.  

 
- Köszönöm a beszélgetést.  


