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A cs Tu nde Fatima 

Oktatási (sors) kérdések 

 

Absztrakt 

A tanulmány rávilágít a magyarországi hátrányos helyzetű és/vagy roma származású fiatalok 

társadalmi integrációjának nehézségeire, a téma köré csoportosuló dilemmákra.  Az oktatás 

területére fókuszálva, egy „jó példa”, a Komplex Instrukciós Program (KIP) bemutatásával, 

elemzésével vizsgálja a hátrányos helyzetűek oktatási felzárkóztatásának lehetséges integrációs 

alternatíváit. A tanulmány központi elemzési kérdése nyomon követi – a KIP módszer általános 

iskolába történő bevezetésén és alkalmazásán keresztül – a tanárok motivációjában 

bekövetkezett változásokat, illetve az iskola életére gyakorolt hatásokat. 

 

Abstract 

The study highlights the difficulties of social integration of young people with disadvantaged and 

/ or Roma origin in Hungary, dilemmas surrounding the topic. Focusing on the field of education, 

by presenting and analyzing the Complex Instruction Program (CIP), as a "good example", it 

examines the possible integration alternatives for the educational catch-up of disadvantaged 

people. The central question of analysis of the study follows – through the introduction and 

application of the CIP method into primary school – the changes in teacher motivation as well as 

the effects on school life. 
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Haza nk jo vo je nek egyik kulcske rde se a magas szintu  iskolai oktata s. Egy orsza g stabil 

gazdasa gi fejlo de se aligha ke pzelheto  el kutata s-fejleszte s, innova cio  e s minden 

a llampolga ra sza ma ra ele rheto  (ní vo s) oktata s ne lku l. Az oktata s mino se ge e s 

eredme nyesse ge hata ssal van az adott orsza g gazdasa gi, ta rsadalmi jo le te re, vila gpiaci 

sikereire, hiszen a szí nvonalas oktata s konverta lhato  jo l ke pzett munkaero re, 

szakemberekre, mindezen tu l pedig hata ssal van az egye n boldogula sa ra, e lete re, jo le te re.  

A ko zelmu ltban ve gbement, a hazai oktata s ege sze t e rinto  jelento s a talakí ta sok 

hata sa e rezheto en mutatja, hogy az elo ttu nk a llo  legfontosabb proble ma k megolda sa ra 

nincs reme ny u j, innovatí v e s kooperatí v oktata si-nevele si mo dszerek bevezete se ne lku l. 

Magyarorsza g nem engedheti meg maga nak, hogy az oktata si rendszere t ne korszeru sí tse, 

oktata spolitika ja n ne va ltoztasson, hiszen haza nk egyik legfontosabb ero forra sa a tuda s. 

Megla ta som szerint Magyarorsza g egyik legjelento sebb proble ma ja a fokozo do  

ta rsadalmi differencia lo da s, a jo vedelem- e s e letviszonyokban egyre no vekvo  

ku lo nbse gek, nagy re tegek ve gzetes leszakada sa, a leszakado  re gio kban elo fordulo  

kritikus szege nyse g e s munkane lku lise g. Ezen belu l fontos pont a magyarorsza gi 

roma/ciga nysa g helyzete, beilleszkede se nek fokozo do  zavara, ami alapveto en o sszefu gg 

az oktata ssal. Jo l mutatja k ezt az uto bbi e vtizedek e ta rsadalmi pro bate tel ko re  

csoportosulo  proble ma i, a su lyos kommunika cio s e s gondolkoda si bizonytalansa g, amely 

a ke rde s e rdemi megta rgyala sa t, í gy a lehetse ges kiutak felva zola sa t is 

megakada lyozhatja. Egy biztos: nem vezet megolda shoz a kollektí v bu no sse g 

hangoztata sa, az emberi jogok figyelembe nem ve tele. 

Az integra cio  egyik legfontosabb mozgato ja a megfelelo ; ma r gyermekkorban 

biztosí tott integra lt ko zoktata s e s a ta rsadalmi beilleszkede s e s befogada s szorgalmaza sa. 

A legfontosabb mo dszer a ke pze shez valo  hozza fe re sben a „pozití v diszkrimina cio ”, azaz 

a szocia lis e s etnikai szempontokat figyelembe vevo  kiemelt ta mogata s biztosí ta sa. 

(Forray – Hegedu s 2003) A ha tra nyos helyzetu , tanula sban leszakadt gyerekek iskola n 

belu li proble ma ja, lemarada suk kompenza la sa csak az oktata s gyo keres 

megva ltoztata sa val, reformja val e rheto  el. (Lisko  2001; K. Nagy 2005) 

E tanulma ny ce lja1 egy olyan specia lis, csoportmunka n alapulo  oktata si 

mo dszertan elemze se, mely cso kkenteni hivatott a szociokultura lis ku lo nbo zo se geket a 

heteroge n tanulo i csoportokban. Az iskola, ahol korai kutata saimat ve geztem Borsodban 

                                                           
1  Az í ra sba foglalt gondolatok, felta rt o sszefu gge sek a teljesse g ige nye ne lku l leginka bb vitaindí to  jellegu ek, 
elgondolkodtato ak. I ra sommal nem ce lom a roma- e s oktata su gy teru lete n valo  a lla sfoglala s. 
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volt, Magyarorsza g azon re gio ja ban, ahol a legto bb ha tra nyos helyzetu  csala d e l. Az 

alternatí v oktata si mo dszerekkel dolgozo  iskola ban megoldotta k a gyerekek mindennapi 

proble ma it e s e rto en viszonyultak a ku lo nbse gekhez. Az ilyen ko rnyezetben tanulo  

gyerekek ke so bb sikeresek voltak az iskola ban, felszabadultan szerepeltek minden 

helyzetben, hiszen hat e ves korukto l ahhoz szoktatta k o ket, hogy hogyan kell besza molni, 

elo adni, fe lelem ne lku l megnyilva nulni. Megtaní totta k nekik a „kommunika cio s 

strate gia kat”. I ra somban ismertetem a „Hejo keresztu ri Modell– KIP”2 oktata si 

mo dszertant, (e rinto legesen ennek tova bbada sa ra szervezo do  H2O Projektet). Ro viden 

bemutata sra keru l a vizsga lat helyszí ne u l va lasztott egyik budapesti a ltala nos iskola, 

kifejtve a pedago gus e s tanulo  ko zo sse g e lete ben beko vetkezett va ltoza sokat; a 

tantestu leten belu li kezdeti nehe zse geket. A kutata s fo fo kusza ban a tana rok a llnak, hiszen 

a mo dszertan alkalmaza sa re ve n to lu k va rjuk a pozití v elo remenetelt, oktato -nevelo  

munka jukon keresztu l o k a kulcsszereplo i a saja t, a gyermekek, a tantestu let, az iskola e s 

a projekt sikere nek is. A H2O Projekt elemze se nek vizsga lata val – egy jo  pe lda mu ko de se n 

keresztu l – a kutata s arra keres va laszt, hogy ez az innovatí v oktata si program, mito l „jo ”; 

milyen te nyezo kto l fu gg, hogy egy iskola sikeresen tudja-e a tvenni a mo dszertant; milyen 

mo don befolya solta a benne re sztvevo  budapesti iskola ban taní to  tana rok motiva cio ja t, 

oktata shoz, munka jukhoz, (ha tra nyos helyzetu ) gyerekekhez valo  viszonya t. Tova bba  azt 

is vizsga lja, hogy egy ilyen mero ben u j mo dszertan bevezete se hata ssal volt-e a tantestu let 

ko zo sse ge re e s a szakmai egyu ttmu ko de su kre. 

Azt felte teleztem, hogy a „Hejo keresztu ri Modell– KIP” gyakorlati-elme leti 

elsaja tí ta sa, illetve alkalmaza sa re ve n – az alapja ban ve ve konzervatí v oktata stechnika t 

alkalmazo  – tantestu letben a mo dszertan hata sa ra pozití v ira nyba va ltozik a tana rok 

motiva cio ja, taní ta shoz, gyerekekhez, egyma shoz valo  viszonya, szemle letva lta s 

ko vetkezik be, mely segí ti a mindennapi iskolai proble ma k go rdu le kennye  va la sa t, 

lassí thatja a pedago gusok „kie ge se t”, harmoniza lja a tana r–dia k–szu lo  kapcsolata t, 

megero sí ti a tantestu letet. U gy ve ltem, hogy a siker ele re se szorosan o sszefu gg az 

iskolaigazgato  szeme lyise ge vel, vezeto i ke pesse geivel. 

  

                                                           
2 Komplex Instrukcio s Program, la sd ala bb. (www.komplexinstrukcio.hu) 
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A H2O Projekt bemutatása 

 

A Ha tra nyos Helyzetu ek Oktata sa (H2O) Projekt 2009-ben – kí se rleti jelleggel – jo tt le tre 

a Ga bor De nes Dí jasok Klubja nak3 kezdeme nyeze se re. A ta rsula s egy olyan sikeres 

egyu ttmu ko de st takar, ahol civilek e s szake rto k ko zo sen keresnek u jszeru , praktikus e s 

kreatí v megolda sokat a ha tra nyos helyzetu  gyerekek oktata si integra cio ja ra. A csapat 

ce lja, hogy mine l sze lesebb ko rben elterjessze a hejo keresztu ri a ltala nos iskola ban – az 

alulteljesí te s e s az ese lyegyenlo tlense gek kezele se re – sikeresen alkalmazott taní ta si-

nevele si mo dszert a „Hejo keresztu ri Modell– KIP”-et, mely minden ta rsadalmi csoport 

gyermekei sza ma ra megfelel, elo segí ti a ku lo nbo zo  szociokultura lis ha tte rrel rendelkezo  

gyermekek egyu ttmu ko de si ke szse ge t, kommunika cio ja t, ezen keresztu l a tanulma nyi 

eredme nyeikben is jelento s va ltoza s ko vetkezhet be. (K. Nagy 2005) 

Cigány4 gyerek” és az iskola 

„...Jusson örömhöz, tudjon teljesíteni, nagyjából a 

készségeinek megfelelően; és ellássa önmagát. Ne 

olyan legyen, mint. Ő olyan legyen amilyen. Ilyen 

voltában tudjon integrálódni: minél kevesebb külső 

szabályzással.” (Me rei Ferenc) 

 

                                                           
3  www.gabordenesklub.hu, A klubhoz tova bbi szponzorok csatlakoztak, melyek ce lja volt az is, hogy 
va llalkozo i e s szervezete pí te si tapasztalatukat az oktata s teru lete n is sikerrel alkalmazza k. Ennek 
e rdeke ben a projektben tova bbadott taní ta si-nevele si mo dszer komplex segí tse get kí va nt nyu jtani a 
re sztvevo  iskola k pedago gusainak abban, hogy hogyan to rte njen a tanulo i motiva cio  ero sí te se, a tano rai 
differencia la s, a tanula s taní ta sa, a kommunika cio s-, szocializa cio s- ke szse gek/ke pesse gek ero sí te se, a 
proble mamegoldo  gondolkoda s e s egyu ttmu ko de si ke szse g fejleszte se, o na llo sa gra nevele s, csoportmunka, 
tolerancia az elte ro  szociokultura lis ko zegbo l e rkezettek ira nt, hate kony informatikai e s nyelvi ke pze s, 
gyakorlatorienta lt oktata s, alapke szse gek kialakí ta sa. 
4Roma vagy ciga ny? Kutata som sora n to bb alkalommal is belefutottam a „cigány vagyok, nem roma” 
o nmegjelo le sbe. Megfigyelheto  volt, hogy a pedago gusok elso sorban a „roma sza rmaza su ” kifejeze st 
haszna lta k a ciga nygyerekekre (tala n u gyeltek is arra, hogy ne nevezze k o ket ciga nynak, mintha atto l 
tartana nak, hogy a „ciga ny” szo  pejoratí v tartalmat takarna). A gyerekekkel valo  besze lgete seim sora n azt 
tapasztaltam, hogy o k inka bb „ciga ny gyereknek” nevezte k o nmagukat. A roma e s cigány szavakat 
etimolo giai meghata roza sa nem ce lja a dolgozatnak, azonban, a fe lree rte sek elkeru le se ve gett szu kse gesnek 
tartom jelezni, hogy í ra somban a he tko znapi szo haszna latnak megfelelo en szinonimake nt – sztereotí pia k 
e s pejoratí v tartalom ne lku l, „terme szetesse ggel” –, alkalmazom a „roma” e s „ciga ny" kifejeze seket. 

http://www.gabordenesklub.hu/
http://www.gabordenesklub.hu/
http://www.gabordenesklub.hu/
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Az 1989-es rendszerva lta s maga val hozta a gazdasa g e s a ta rsadalom struktu ra ja nak 

ero teljes a talakula sa t. A ta rsadalmi re tegek ko zo tti szakade k tova bb me lyu lt, sza mottevo  

az elszege nyedo , perife ria ra szorulo  margina lis csoportok ara nya. Mindezen 

egyenlo tlense gek hata sa – ko zvetlenu l vagy ko zvetve – az oktata s teru lete re is jelento s 

me rte kben kihatott.  

Az iskolapadokban egyre nagyobb sza mban tala lkozunk „proble ma s”, tanula si-, 

beilleszkede si zavarokkal ku zdo  gyermekekkel. Nincs pontos adat arro l, hogy ha ny 

ha tra nyos helyzetu  tanulo  van ma a ko zoktata sban, de folyamatosan emelkedo  ara nyuk 

iskolai nevele su kre-oktata sukra ira nyí tja a figyelmet.5 Sajna latos te ny, hogy a ha tra nyos 

helyzetu  tanulo k to bbse ge roma/ciga ny sza rmaza su .6 E dia kok ha tra nyos helyzete nek 

vizsga lata to bb te nyezo  egyideju  figyelembeve tele t teszi szu kse gesse , elso sorban szocia lis 

e s kultura lis te ren. A ha tra nyos helyzetu  tanulo k iskolai sikertelense ge re go ta su lyos e s 

akkut proble ma ja a magyar ko zoktata snak. A m te ny, hogy e rve nyesu le su knek egyetlen 

u tja van, ez pedig az oktata s. (Fleck – Szuhay 2013)  

A szakemberek a roma dia kok kudarcainak oka t to bb, specifikus proble mako rben 

la tja k. A ve leme nyek megosztottak, egyes kutato k u gy ve lik, hogy a sikertelense g 

egye rtelmu en a csala di szocializa cio  ele gtelense ge nek tudhato  be,7 ugyanakkor a ma sik 

ta bor azt vallja, hogy az oktata si rendszer felelo sse ge sokkal nagyobb, e s nincs felke szu lve 

a ciga ny tanulo k oktata sa ra.8 Borda cs Margit (2001) o sszevontan gondolkodik az okok 

elemze sekor. Szerinte a sikertelense gu k a ko vetkezo  okokban keresendo ek: a to bbse gi 

ta rsadalomto l elte ro  csala di szocializa cio , nyelvi ha tra ny,9 szocia lis helyzet, tanula si 

motiva cio  hia nya, ha tra nyos megku lo nbo ztete s, a szu lo k hozza a lla sa az iskola hoz e s az 

iskola zottsa ghoz, a pedago giai gyakorlat, mo dszertan hia nya az oktata sukban. Jose  

Eugenio Abajo Alcalde (2008) – spanyol roma k ko zt dolgozo  oktata skutato  – u gy ve li, hogy 

a ciga nygyerekek iskolai proble ma it egye rtelmu en 2-3 te nyezo  mente n lehet jellemezni. A 

                                                           
5A mai pedago giai gyakorlat nem csak a ha tra nyos helyzetu  gyermekeknek nem tud kiele gí to  mo dszerekkel 
szolga lni, de egyre keve sbe  tud megfelelni a kor kihí va sainak az a tlag, vagy az a tlag felettiek oktata sa t 
illeto leg is. Teha t a jelenlegi oktata si rendszer e s az iskola kban alkalmazott mo dszerek to bbse ge nem 
igazodik az iskola ba keru lo  dia ksa g ke pesse geihez. 
6 La sd: Forray 2009:446; Fleck G. – Szuhay P. 2013:110 
7 La sd: Farkas-Jakab 1995; Kertesi-Ke zdi 1996 
8 La sd: Re ger 1984; Lisko  1996; Oppelt 1996; Rado  1997 
9 Amikor megke rdeztem a pedago gusokat arro l, hogy mit tartanak legnagyobb proble ma nak ciga ny 
taní tva nyaik oktata sa ban, az elso  helyre nagyon sok esetben a nyelvi ke szse gek keru ltek, megemlí tve az 
ele gtelen szo kincset, nem e rtik az „iskolanyelve t”. Ezekne l a gyerekekne l megfigyelheto  egy ma sfajta 
szo kincs, illetve szo kincs hia ny. Tuda suk inka bb tapasztalatokon, e lme nyeken alapul, amit a ko zoktata s nem 
tud kezelni e s a felza rko ztato  mo dszereket nem tudja megfelelo en bee pí teni az oktata sba. 
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szabad iskolava laszta s, az iskola k ko zo tt e s a ta rsadalomban folyo  verseny a ciga ny 

tanulo k „elgetto soda sa hoz”, szegrega cio ja hoz vezet.10 „Ketto s ko te su  kommunika cio nak” 

nevezi azt a helyzetet, amikor a tana rok az egyenlo  ba na smo dot hirdetik, de a nonverba lis 

kommunika cio jukban (arckifejeze s, hangszí n, gesztus, stb.) ennek az ellenkezo je t 

tanu sí tja k a ciga nygyerekekkel szemben. A ma sik oldalro l a gyerekeket csala djuk iskola ba 

ku ldi ugyan, de nem hisznek abban, hogy ott teljesí teni tudnak, sikeru k lehet, nem 

e rdeklo dnek tanulma nyaik felo l. Ilyen zavaro , ketto s helyzetben a gyermek iskolai 

teljesí to ke pesse ge cso kken. Alcalde determinista nak tartja a pedago gusok azon 

hozza a lla sa t, amikor a ciga ny gyerekek oktata si kudarcaie rt, – e letvitelu kbo l ado do an – 

maga t a ciga nysa got, a ciga ny csala dokat teszik felelo sse . Genetikai alapon a llo  

elme leteknek nevezi azt, amikor a pedago gusok a ciga nysa gra „jellemzo  genetikai ko d”-

juk miatt „hiba ztatja k” dia kjaikat. Okke nt sorolja fel a nyelvi hia nyossa got, az iskola t mint 

proble maforra st, amely nincs tiszta ban a ciga nygyerek kultu ra ja nak saja tos elemeivel, e s 

az ezekbo l ado do  konfliktusokat. Kritika val illeti a sok esetben egysí ku  e s elo í te letes 

pedago gus-hozza a lla st. Alcalde u gy ve li, hogy a tana rok egy re sze az iskolai kudarc 

okaiban nem la tja a saja t felelo sse ge t, a proble ma ke rt elso sorban a csala dokat okolja, az 

okokat egye rtelmu en az etnikai kisebbse ghez tartoza s te nye ben la tja k.11 (Alcalde 

2008:177–180)  

Magyarorsza gi kutata sok is utaltak arra,12 hogy a roma gyerekekkel foglalkozo  

pedago gusok egy re sze a gyerekek iskolai kudarcaie rt elso sorban a csala d ha ttere t, a 

ciga nyok e rte krendje t, e s le tforma ja t teszi a felelo sse . A tantestu letek a proble ma k 

gyo kere t sok esetben a gyerekek alkalmazkoda si zavaraiban, nem megfelelo  csala di 

szocializa cio jukban jelo lik meg. Kikeru lve saja t felelo sse gva llala sukat, a konfliktusok 

kultura lis e s etnikai jegyeit emelik ki. Bako  Bogla rka egy 2009-es tanulma nya ban szinte n 

hasonlo  tapasztalatokro l sza mol be: „A gyerekek »proble ma ssa ga nak« oka t egye rtelmu en 

ciga nysa gukban keresik, szembesu lnek a dia kok »ma ssa ga val«, de mivel nincs tuda suk a 

romungro ko zo sse g kultura lis saja tossa gairo l, nem tudja k kezelni ezt. Mindezzel 

le trehozza k a» rossz ciga ny« ke pe t, aki fegyelmezetlen, hangos e s szemtelen. A dia kokkal 

                                                           
10  La sd me g: Lisko  1994 
11  La sd me g: Borda cs Margit (2001) a pedago gusok elo í te letesse ge t vizsga lta roma gyerekeket is 
oktato  tana rok ko re ben. Tanulma nya ra mutat, hogy annak ellene re, hogy a megke rdezett pedago gusok 
keru ltek ma r valamilyen kapcsolatba ciga nyokkal, me gis a tlagosan jellemzo  ra juk a ko zepes e s nagyfoku  
elo í te letesse g, intolerancia ciga ny dia kjaikkal szemben, tova bba  e dia kok iskolai sikertelense ge t, genetikai 
saja tossa ggal magyara zza k. Borda cs í ra sa t vo .: Ero ss – Ga rdos 2008:66 
12  La sd; Bako  2009, Lisko  1996; Re ger 1984; Rado  1997 
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valo  konfliktusaik sora n ezekkel a tulajdonsa gokkal va dolja k a fiatalokat, melyet az etnikai 

sza rmaza sukbo l eredeztetnek.” (Bako  2009:on.) A csala dban e s az iskola ban elva rt 

norma k gyakorta u tko znek, ez a ketto sse g megnehezí ti a gyerekek helyzete t, rosszabb 

iskolai teljesí te st hoz maga val, konfliktusokhoz vezet az iskola e s a szu lo k ko zo tt. „[...]a 

ciga ny csala doknak, az iskola inte zme nye nek, a pedago gusoknak, e s az o ket igazgato  

politika nak az elva ra sai e s e rte krendje gyakran igen ku lo nbo zo . Az iskola n belu li 

tala lkoza suk nyí lt vagy rejtett konfliktushoz vezet.” (Lie geois, J. P. 1998:110) 

Re ger Zita kifejti, hogy az iskola zott szu lo k tudatosan megismertetik a 

kisgyermekeiket az í rott vagy nyomtatott szo vegek haszna lata val; la tja k szu leiket í rni, 

olvasni. Ezt a taní ta si-tanula si folyamatot nevezi Re ger „í ra s-olvasa sra szocializa la snak”, 

az ily mo don megszerzett tuda s bee pu l a kisgyermek mindennapi ta rsalga sa ba. A ciga ny 

ko zo sse gek gyermekeine l viszont hia nyzik a csala di ko rnyezetben az í ra s-olvasa sra valo  

szocializa cio  (ko nyvek hia nya ban nem ismerkednek ko nyvekkel, nem olvasnak nekik 

mese t, esetleg analfabe ta k a szu lo k). Ennek ko vetkezte ben a ciga ny gyerekek 

nevelkede su k sora n hí ja n lesznek azon „ta rgyi e s nyelvi ismeretnek, fogalmi ke szletnek, 

viselkede si e s interakcio s minta knak”, amelyeket a ko nyvekhez kapcsolo do  teve kenyse gek 

sora n elsaja tí thatna nak. (Re ger 2001:89) Az í ra s-olvasa sra valo  szocializa cio  hia nya (a 

saja tos nyelvhaszna lat mellett) proble make nt jelentkeznek e s ha tra nyt jelentenek 

tanulma nyaik sora n; lemarada shoz, sikertelense ghez vezetnek. Kiemelt szerepet 

tulajdoní t a multikultura lis nevele snek:13 a nem ciga ny gyerekek e s a pedago gusok 

ra nevele se a ciga ny kultu ra megismere se re, e rte keinek elfogada sa ra, az elo í te letek 

olda sa ra. A sikertelense g tova bbi te nyezo je, hogy a magyar ta rsadalom to bbse ge keveset 

tud a ciga nysa g to rte nete ro l, kultu ra ja ro l, szoka sairo l; í te leteiket a he tko znapok felszí nes 

tapasztalataira – figyelmen kí vu l hagyva ta rsadalmi-gazdasa gi o sszefu gge seket – 

alapozza k. Nehe zse get okozhat a szu lo k alacsony iskolai ve gzettse ge is, gyakori 

analfabetizmusa, ami miatt nem tudnak gyerekeiknek segí teni a tanula sban. A ciga ny 

tanulo k ko zo tt jo val magasabb a buka sara ny, mint a nem ciga ny ta rsaik esete ben. A roma 

tanulo kat gyakran e ri se relem az e rtelmi ke pesse geikre vonatkozo lag, proble makezele s 

gyana nt sok esetben szegrega cio t alkalmaznak velu k szemben. Az elku lo ní te s nem 

ce lravezeto , so t egyenesen ka ros az egye nre e s a ta rsadalomra ne zve is, mert me g inka bb 

elme lyí ti bennu k a ma ssa g e rze se t, a dia kta rsaikban pedig ellene rze st va lt ki. (Bako  2009) 

                                                           
13  La sd me g: Miha ly 2001 
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Ha a ku lo nbo zo  szociokultura lis ha tte rrel rendelkezo  gyerekeket ku lo n nevelju k, 

ga tat emelu nk az ele , hogy felno ttke nt elfogadja k egyma st, hogy a kisebbse g be tudjon 

illeszkedni a to bbse gbe. Olyan szocia lisan e s kultura lisan homoge n ta rsadalmat hozunk 

le tre, mely ke ptelen az egyma ssal valo  kommunika cio ra, kitermeli sze lso se ges elemeit, 

etnikai konfliktusokat genera l, az egye nne l pedig se ru lt o nke pet e s identita st hozhat le tre. 

A pedago gusok to bbse ge nincs felke szu lve a ku lo nbo zo  szocia lis ha tra nyokkal 

e rkezo  tanulo k kezele se re, megfelelo  oktata si-nevele si mo dszerek hia nya ban nem 

ke pesek a heteroge n tanulo i csoportok eredme nyes oktata sa ra. Ismereteik nem 

korrela lnak a jelenlegi, ta rsadalmi-, technikai-, gazdasa gi elva ra sokkal, eza ltal nem tudja k 

kiele gí to en beto lteni ko zvetí to i szerepu ket az iskola e s a munka vila ga ko zo tt. Az 

innova cio  ko vetelte gyors tempo  elva rja, hogy olyan munkava llalo k keru ljenek ki az 

iskolapadokbo l, akik ke pesek megbirko zni az a llando  va ltoza ssal, azonban a pedago gusok 

to bbse ge nem ebben a rendszerben nevelo do tt e s tanult, eze rt csak a ldozatok a ra n sikeru l 

megismertetni velu k az u j, hathato sabb mo dszereket. 

A proble ma rendkí vu l o sszetett, sok oldalro l a rnyalt. A hazai roma/ciga ny 

ne pesse g meghata rozo  re sze az e letmo dja bo l ado do  ku lo nbo zo se gek, szocializa cio juk 

oka n, ke pzetlense g e s munkane lku lise g miatt, a to bbse gi ta rsadalom – jelento s 

ha nyada nak – vele szemben folyamatosan fenna llo  diszkriminatí v, elo í te letes attitu dje, 

tova bba  a ta rsadalmi, gazdasa gi va ltoza sok miatt egyre inka bb kiszorul a ta rsadalom 

perife ria ja ra e s „ott ragad”. 

A gyerekek re sze ro l: az o vodai/iskolai beilleszkede si gondjaik a ltala nosnak 

mondhato k, nyelvi nehe zse geik kommunika cio s zavarhoz, fe lree rte shez vezethetnek, ez 

ke so bb tanula si/taní ta si, motiva cio s proble ma kat e s iskolai konfliktusokat okoz. Keve sbe  

vagy egya ltala n nem ele rheto  sza mukra a mino se gi oktata s, ezzel is kiza rva a szocia lis e s 

ta rsadalmi sta tusz no vele se vel ja ro  jobb munkahelyek megszerze se nek leheto se ge t.  

A tana rok helyzete sem ko nnyu , hiszen keve s a megfelelo  (specifikus) szakmai 

tova bbke pze s re szu kre. Az alulfizetettse g e s a tana ri pa lya demoraliza la sa elveszi a 

tana rok motiva cio ja t, ereje t, mindez kihathat a gyerekekkel valo  egyu tte rze su kre, 

mege rte su kre e s az a ltala nos munkahelyi ko ze rzetu kre. Ennek egyenes ko vetkezme nye, 

hogy keve sbe  foglalkoznak a proble ma val, illetve ignora lja k azt. Ve gu l a ko r beza rul: a 

pedago gusok tu relmetlenek e s kiza ro ak lesznek, a gyerekek nehezen kezelheto ve  va lnak 

e s ido  elo tt kiesnek az oktata si rendszerbo l. Ez a folyamat a ko vetkezo  genera cio kban egy 

o ngerjeszto , u jratermelo do  rendszert ta pla l. 
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Ba rminemu  integra cio t elo segí to  legfontosabb a llami eszko z az oktata s. Az 

integra cio  szorgalmaza sa elo nye re va lik annak, hogy egy ege szse ges, jo le ti ta rsadalomban 

e lju nk, hosszu  ta vu  ko vetkezme nye a heteroge n ko zo sse gi korrela cio k e s 

egyu ttmu ko de sek le trejo tte. Az integra cio  egy o sszetett, dinamikus, ke tira nyu , hosszu  

ta vu  folyamat, ehhez viszont a ta rsadalomnak is befogado va  kell va lnia. Ke rde s az, ahogy 

K. Nagy Emese megfogalmazza, hogy „le tezik-e vajon olyan oktata si program, mo dszer, 

munkaforma, amely leheto se get biztosí t a tanulo k ko zo tti ku lo nbse gek me rse kle se re e s 

hozza ja rul az ese lyegyenlo se g megteremte se hez?” (K. Nagy 2012:12) 

Alapvető nehézségek az osztályközösségben 

 

A H2O iskola iban ha tra nyos helyzetu , nem ha tra nyos helyzetu , roma e s nem roma 

gyerekek tanulnak e s e lnek egyu tt. Az egyu tte le s e s egyma s elfogada sa nem csak a szu lo k 

e s a tana rok, hanem sokszor a gyerekek sza ma ra sem ko nnyu . Hia ba e lnek egyma s mellett, 

a dia kok, hia ba ja rnak egy oszta lyba, elo fordul, hogy egyes oszta lyta rsak (csoportok) nem 

vagy alig kommunika lnak egyma ssal. Nem ismerik kello ke ppen a ma sik kultu ra ja t, 

szoka sait, eze rt ta vol e reznek magukto l mindent, ami ma s. A gyermekek ko zo tt le vo  

sta tusz-hierarchia szinte n nehezí to  ko ru lme nnye  va lhat. 

Hegedu s (1993) szerint a ciga nygyerekek jo vo be vetett hite fe lelemmel teli. Mie rt 

is lenne ma ske nt, ha az oszta lyre szu k gyakran a nem szu no  le tbizonytalansa g, az e heze s, 

esetleg a kila ta stalansa g?14 A to bbse gi ta rsadalom ellenu k ira nyulo  elo í te letei e s a nehe z 

otthoni ko ru lme nyek miatt a gyerekek gyakran frusztra ltak, ebbo l ado do an pedig nehezen 

kezelheto ek az iskola ban.  Hamar megtanulja k, hogy az iskola nem az a hely, ahol a 

va gyaikat o szinte n ki lehet nyilatkoztatni. Arra is egybo l ra jo nnek, hogy a kultu ra juk nem 

e rte kes a to bbse gi vila g sza ma ra. Ez no veli a szoronga sukat, komplexusok alakulnak ki 

bennu k. I gy telnek az a ltala nos iskolai mindennapjaik, mialatt a zavar e s a bizonytalansa g 

hata sa ra alkalmazkodo ke pesse gu k cso kken, a hozott komplexusok a hagyoma nyos 

oszta lyokban konzerva lo dnak vagy fo lero so dnek. Kialakul egy oszta lyhierarchia, 

                                                           
14 Tala n eze rt is olyan ero s a ciga ny ko zo sse gek felfoga sa ban a „carpe diem”, „E lj a ma nak!” e lete rze s, hiszen 
gyakran nem tudja k, mit hoz a holnap. 2007-ben Bo dvalenke n interju t ke szí tettem a helyiekkel. Egy ciga ny 
asszony szavait ide zem: „Ti parasztok csak gyűjtögettek, búslakodtok. Mi legalább boldogok vagyunk egy 
napig.” A ma sik oldalro l viszont az elí te lo  hozza szo la st hallhattam egy parasztasszonyto l: „Amint zsebükben 
a segély, feketéllik a busz. Mennek Miskolcra elmúlatják azt a keveset is, amit kapnak. Nem, hogy venne kenyeret 
a gyerekeinek.” E tapasztalataim szinte n ala ta masztja k Hegedu s í ra sa t. 
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a llando sulnak a stigma k: a „jo  tanulo ”, a „rossz tanulo ”, a „nyu zsgo ”, a „hallgatag”, a „jo ” e s 

a „proble ma s” gyerek, melybo l azta n a ke so bbiek sora n nehe z kile pni. Az is tapasztalhato , 

hogy a ciga nygyerekek to bbse ge szorong, rosszul e rzi maga t az iskola ban. Ezt a helyzetet 

kikeru lve n igyekszik messziro l elkeru lni az iskola t, ennek ko vetkezte ben lemarad, esetleg 

oszta lyt kell isme telnie. Rex (1992) szerint az etnicita s, a szocia lis sta tusz, a ta rsadalmi 

oszta ly ko zo tti o sszefu gge sek o sszekapcsolo dnak. A kisebbse g a ta rsadalomba 

sta tuszcsoportke nt, oszta lyke nt illeszkedik be, ta rsadalmi migra cio juk szinte lehetetlen, 

eza ltal nehezebb sza mukra, hogy vezeto  pozí cio ba keru ljenek gazdasa gi, tudoma nyos, 

politikai teru leteken. Alcalde (2008) szerint az oszta lyko zo sse gen belu l e csoportoknak 

szinte n alacsonyabb a sta tusza, a ciga nygyerek iskolarendszerben elfoglalt helye tu kro zi a 

ta rsadalmi helyzetu ket.  

K. Nagy Emese (2015(2)) í ra sa ban kifejti, hogy a ha tra nyos helyzethez tartoza s a 

tanulo k ko zo tti a sta tuszhelyzetet befolya solo  te nyezo k ko zo tt szerepel. A ko vetkezo kben 

bemutatott program a KIP csoportmunka n alapszik, melyet a tana rok a taní ta si o ra k 20%-

ban alkalmaznak. (K. Nagy 2012:25-36) A tanulo k ily mo don to rte no  oktata sa, 

koopera cio ja rendkí vu l alkalmas a ko zo sse gi nevele sre, ke pesse gto l e s kultura lis ha tte rto l 

fu ggetlenu l minden gyermek fejlo dhet. A KIP mo dszer ce lja a tanulo k sikeres 

ismeretelsaja tí ta sa, az alacsony sta tuszu  tanulo k oszta lytermi sta tuszhelyzete nek 

javí ta sa, e s az ezt ce lzo  nevelo -oktato  munka szí nvonala nak emele se. 

 

Komplex Instrukciós Program (KIP15) – szocializáció, státusz kezelés 

                                                           
15 A Complex Instruction (CI) meto dust 1979-to l a Stanford Egyetem ke t oktato ja Elizabeth G. Cohen e s a 
magyar sza rmaza su  Rachel A. Lotan fejlesztette ki, az idegen ajku  – to bbse ge ben mexiko i – beva ndorlo k 
oktata si felza rko ztata sa ra, beilleszkede su k megko nnyí te se re. E szrevette k, hogy az amu gy jo l teljesí tendo  
beva ndorlo  gyermekek nem jo k a tana rok utasí ta sainak mege rte se ben, eza ltal a tananyag elsaja tí ta sa 
nehe zse gekbe u tko zo tt sza mukra vagy jelento s kultura lis ku lo nbse geket hordoznak a to bbse gi csoportto l. 
Azt is e szrevette k, hogy ha ezeknek a gyerekeknek mo djuk van ra  (szu netben, iskolai feladatok 
megolda sa ban), – leginka bb tala n a nyelvismeret hia nya miatt – elku lo nu lnek az oszta ly to bbi tagja to l, ku lo n 
csoportot alkotnak. E felismere s vezetett a KIP megalkota sa ra, mely a csoporton belu li sta tuszkezele sen 
alapul. Ke pesse gto l e s kultura lis ha tte rto l fu ggetlenu l minden gyermek fejlo dhet, hiszen u gymond a KIP 
kommunika cio ra „ke nyszerí ti” a benne re sztvevo  dia kokat. Teha t a KIP nem kiza ro lag a ha tra nyos helyzetu  
fiataloknak szo l, hiszen a csoportmunka e s a nyí lt ve gu  feladatok a tehetse gesebb dia kokat ugyanu gy 
motiva lja, fejleszti. Lotan e s Cohen azt is kihangsu lyozta, hogy a beva ndorlo k ero sí tik e s gazdagí tja k az iskola 
e lete t, de ennek csak akkor veszik haszna t ha a tana rok tudja k, hogy e hasznokat hogyan lehet kiakna zni. Ha 
ma r a pedago gus keze ben van a megfelelo  mo dszer, onne t ma r csak a tana rok felelo sse ge, hogyan tudnak 
to ke t kova csolni a sokszí nu  multikulturalizmusbo l. (Cohen – Lotan 1997:5-11) 
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A H2O-ban alkalmazott – pedago giailag, pszicholo giailag e s szociolo giailag tudatosan 

fele pí tett nevele si – mo dszertan,16 olyan specia lis kooperatí v csoportmunka n e s 

differencia lt tanula sszerveze sen alapulo  taní ta si elja ra s, amely egyara nt alkalmas a 

tanula sban lemaradt, az alulteljesí to , a megfelelo  u temben halado  e s a tehetse ges 

gyerekek egyu ttnevele se re. Megce lozza a ha tra nyos helyzetu  tanulo k oszta lytermi 

sta tuszhelyzete nek javí ta sa t. A KIP leheto ve  teszi a tana rok sza ma ra a magas szintu  

pedago giai munka t olyan oszta lyokban, ahol a tanulo k ko zo tti tuda sbeli ku lo nbse g e s 

kifejezo ke szse g ta g hata rok ko zo tt mozog. A pedago gusok olyan mo dszereket 

alkalmaznak, amelyek a feladatok sokfe lese ge n keresztu l biztosí tja k a leszakado k 

felza rko ztata sa t, ugyanakkor serkentik a tehetse gesebbek fejlo de se t. A tanulo kat 

sikere lme nyhez juttatja, e s kreatí v gondolkoda sra ke szteti, ezen keresztu l motiva cio t 

nyu jt a tanula sa hoz. A mo dszertan megteremti az optima lis tanula s e s fejlo de s 

leheto se geit kognití v, metakognití v, szocio-emociona lis teru leteken is. Az iskolai munka 

ce lja a tanulo k ko zo tti ku lo nbse gek me rse kle se. Annak biztosí ta sa, hogy mindenki jusson 

el a saja t adottsa gainak, motiva ltsa ga nak e s ce ljainak megfelelo  legmagasabb szintre. Az 

iskola a differencia lt, az o nmaga hoz me rt teljesí tme nyfejleszte st, az elte ro  tanula si stí lus 

e s tempo  figyelembeve tele t, a sokoldalu  szocia lis kontaktus fejleszte se t, a tolerancia 

ero sí te se t felte telezi. A mo dszer fontos re sze t ke pezi az iskola e s a szu lo k ko zo tti szoros 

egyu ttmu ko de s, mely tano rai pa rbesze dek alkalma val valo sul meg. (K. Nagy 2004) K. 

Nagy (2012) leí rja, hogy a KIP alkalmaza sa sora n fejlo dnek a szocia lis ke szse gek. A 

csoportmunka ban ko zo sen kialakí tott etikai norma k motiva lo an hatnak, elo segí tik a 

szeme lyise g fejlo de se t, annak megszila rdula sa t. A tanula s sora n a gyerekeknek 

leheto se gu k van egyma sto l elsaja tí tani (uta nozni) azokat a viselkede si norma kat, 

melyeket a ta rsadalom felno tt tagjaike nt gyakorolnak majd. A siker akkor ko nyvelheto  el, 

                                                           
16 A H2O programban o t mo dszertani elem keru l a tada sra. A fo  egyse ge a KIP, a tova bbi ne gy mo dszertant 
(Differencia lt Tanula sszerveze s Program – egye ni ke pesse gfejleszte s; Logikai ta blaja te k Program – 
matematikai kombina cio s e s logikai ke szse gek; Genera cio k Ko zo tti Pa rbesze d Program – motiva cio  
elo segí te s; Tabello Nyelvoktato  Program – nyelvoktata s sza mí to ge pek segí tse ge vel. Ez uto bbi kive tele vel 
elo zo  4 elem a hejo keresztu ri a ltala nos iskola igazgato no je nek, K. Nagy Emese kutato i teve kenyse ge nek az 
eredme nyeke nt szu lettek meg), terjedelmi okokbo l nem a ll mo domban re szletezni, akit e rdekel keressen 
ba tran a szerkeszto se gen keresztu l. Az o t komponens egyma st kiege szí to  struktu ra ja nak ko szo nheto en 
elo segí tik a pedago giai kultu rava lta st a tantestu leten belu l, hozza ja rulnak a tana rok motiva cio -
va ltoza sa hoz, illetve leheto ve  teszik a dia kok egye ni ke pesse geinek a felta ra sa t. Az alkalmazott programok 
ce lja a tanulo k ke pesse geinek a kibontakoztata sa, kulcskompetencia ik fejleszte se a nevelo -oktato  munka 
sora n. A ltaluk a talakul a dia k–szu lo –pedago gus kapcsolat, í gy biztosí thato va  va lik e ha rmas harmonikus 
egyu ttle te. A ko zo s e lme nyek ero sí tik az iskola egyes haszna lo inak a kapcsolata t e s a ku lo nbo zo  
genera cio kat ko zelebb hozza k egyma shoz. A programok feladata a tanulo k iskolai sikerhez juttata sa, ezzel 
alapozva meg azt a to rekve st, hogy az e letben boldogulni tudo , sikeres dia kok keru ljenek ki az oktata si 
inte zme nyek falai ko zu l. 
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ha az egyu ttmu ko de s sora n a tanulo k to bbfe le ke pesse gu k felhaszna la sa val, aktí v re szesei 

a tano ra nak, ta rsaikto l tanulnak, megszu nik az egye nek ko zo tt a verseny, tova bba  a 

ku lo nbo zo se geken kí vu l felismerik az azonossa gokat is. A sikernek motiva lo  hata sa van, 

mely pozití van hat az egye n iskolai e lme nyeire, tuda suk gyarapoda sa ero sí ti az 

o nbizalmukat. 

Az iskola ba nyelvi ha tra nyokkal e rkezo  tanulo k nyelvi fejleszte se kiemelten fontos 

ahhoz, hogy a tananyag elsaja tí ta sa ban egyenlo  ese lyekkel rendelkezzenek e s a tano ra 

aktí v re szeseive  va ljanak, eze rt a programban nagy hangsu lyt kap a besze dke szse g 

fejleszte se. Eza ltal fejlo dik a kommunika cio s ke szse g, melyek re ve n az e rintett gyerekek 

e rve nyesu le si leheto se gei e s emberi kapcsolatai sikeresebbek lehetnek. (K. Nagy 2015/a.) 

Szeretne k ku lo n kite rni arra, hogy a program java ra va lik a sta tuszrangsorban felu l 

elhelyezkedo  dia koknak e s a kitu no , a tlag feletti tehetse geknek is, hiszen az o  ma r megle vo  

jo  ke pesse geik tova bb ero so dnek, illetve a rendszeres ko zo s munka sora n elfogado bba , 

tolera nsabba  va lnak a ha tra nyos helyzetu  vagy ciga ny etnikumhoz tartozo  ta rsaikhoz. 

 

Terepkutatás elemzése 

 

U gy ve lem, hogy aki egyszer a titato dik az antropolo gus szakma eszme ivel, az minden 

ko ru lme nyek ko zo tt antropolo gus marad. Megpro ba lja e rtelmezni a la tott, hallott 

szitua cio kat. I gy esett velem is egyik iskolala togata som alkalma val,17 amikor e ppen azon 

a helyen ido ztem, „ahova a kira ly is gyalog ja r”. Kinyí lt az ajto  e s ke t hang besze lgete sbe 

kezdett, mit sem sejtve arro l, hogy nincsenek egyedu l. „Nem is tudom minek ezeket tanítani 

egyáltalán.” A ma sik hang felindultan nyugta zta, hogy „Majd pont ő miattuk fogunk plusz 

munkát végezni, amikor így is annyi munka szakad ránk.” Mivel a H2O munkata rsake nt e n 

„ezek” oldala t ke pviseltem, elkeru lve n a kí nos helyzetet, megpro ba ltam csendben 

meghu zni magam, amí g kimentek. Abban a pillanatban nyilva nvalo va  va lt sza momra, hogy 

a H2O iskolai bevezete se me g sza mos konfliktushoz vezethet e s az oktata si modell a tada sa 

keve s lesz ahhoz, hogy az ilyen megnyilva nula sok mo go tt rejlo  – nyí lt vagy titkolt 

elo í te letes – attitu ddel lesza moljunk.  

                                                           
17 A to rte net nem a vizsga lt iskola ban ja tszo dott le, itt a tana rok dia kok ira nya ba tanu sí tott elo í te letes 
gondolkoda ssal nem tala lkoztam, ez tala n annak is ko szo nheto , hogy az iskola ban sza mos idegen 
anyanyelvu  dia k tanul, í gy a tantestu let „belenevelo do tt” a multikultura lis ko rnyezetbe. A vizsga lat 
ido szaka ban 14 nemzet gyermeke ke pviselte maga t az iskola ban, nyelvi ha tra nyaikra ku lo n figyelmet kellett 
szentelni. 
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A H2O a tana rokat taní tja meg taní tani. A tana r a kulcsszereplo . Az o  mentalita sa, 

elvei, viselkede se, cselekedete a leghangsu lyosabb mozgato ja a gyerekek tanula si 

motiva cio ja nak, attitu djeinek. Meghata rozo ja az iskolai sikereknek vagy kudarcoknak. A 

projekt akkor sikeres, ha sikeru l o ket meggyo zni arro l, hogy az u j mo dszertan a ltal pozití v 

eredme nyeket e rhetnek el a gyermekekne l, ha a pedago gus e szreveszi saja t sikereit is, 

eza ltal motiva ltta  va lik, hogy azta n legjobb tuda sa szerint ve gezze a munka ja t. Ahhoz, 

hogy a szemle let megu julhasson, legelo szo r is a nevelo testu letnek fel kell ismernie a 

proble ma kat, ma sodszor ki kell mozdulni a megszokottsa gbo l, a komfortzo na bo l. A H2O 

akkor va lik be, ha a pedago giai kultu ra- e s attitu dva lta s akarata e s beko vetkezte 

tantestu leti szinten megvalo sul. K. Nagy Emese to l tudom, hogy ez a folyamat 

megko zelí to leg az iskola k 20%-ban megy ve gbe a kí va nt szinten, 30-40% csak re szben 

valo sí tja meg, a marade k csak „ismeri, sóvárog a programért, de nem fektet elég energiát 

bele, amelynek egyik oka a kultúra- és attitűdváltás elmaradása”. 

A vizsgálat helyszínének bemutatása 

 

A sza zadfordulo n e pu lt inte zme ny e vtizedeken keresztu l a Fo va ros egyik ko zponti 

nagypolga ri iskola ja volt, azonban a 90-es e vek ve ge to l cso kkent az e rdeklo de s az iskola 

ira nt. A folyamatosan apado  tanulo le tsza m e s a ko ltse gvete s reduka la sa miatt az iskola 

financia lis helyzete jelento sen romlott. Az iskola beiskola za si ko rzete t nagy teru leten 

e rintette a keru letben folyo  e pí te si rehabilita cio , az e pu letekbo l elko lto ztek a lako k, az u j 

laka sok nagy re sze irodae pu let lett. Az iskolai e pu let fejleszte se nek megkezde se elo tt, az 

iskola elkezdett kiu ru lni, a cso kkeno  dia kle tsza m e vro l-e vre proble ma t jelentett az 

inte zme ny sza ma ra. A szege nyebb, ha tra nyos helyzetu  ta rsadalmi re tegekbo l e rkezo  

gyermekek sza ma koncentra lo dott az iskola ban. Lassan az ege sz folyamat ko zelí tett a 

teljesen szegrega lt roma iskola fele . Azok a szu lo k, akik megtehette k (a mo dosabb ciga ny 

szu lo k is), elvitte k jobb hí ru  iskola kba a gyermekeiket. I gy 2008-ban az iskola alig tudott 

elso  oszta lyt indí tani, az o nkorma nyzat felvetette a beza ra s leheto se ge t is. Tova bbi 

nehe zse get okozott a belso  szegrega cio  megle te is.18 A tantestu letben belso  feszu ltse get 

okozott a bizonytalan le gko r. Az o sszeszokott – alapveto en konzervatí v pedago giai 

                                                           
18 A tehetse ges gyerekek re sze re homoge n oszta lyokat hoztak le tre a felso  tagozatban, az eredme nyek 
azonban í gy sem mutatkoztak le nyegesen jobbnak, í gy ezt a 2009-es tane vto l kezdo do en megszu ntette k. 
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szemle letu 19 – tantestu let e le re 2008 nyara n egy „ku lso s”, u j igazgato  keru lt. Ambicio zus, 

hata rozott szeme lyise ge vel, a ha tra nyos helyzetu  tanulo k felza rko ztata sa ra ma r ke sz 

koncepcio val a feje ben – elmonda sa szerint – megleheto sen nagy ellenszenvet ví vott ki a 

kolle ga k ko zo tt. Az a ltala felva zolt va ltoztata sok u jabb tova bbke pze seket, me g to bb 

munka t takartak. A kialakult helyzet folytato da sa t csak drasztikus eszko zo kkel e s gyors 

va ltoza st hozo  inte zkede sekkel lehetett megakada lyozni. Az igazgato  szembesí tette a 

tantestu let a kialakult helyzettel, e s ismertette a leheto se geiket. A pedago giai 

megu jula shoz szu kse g volt a tana rok tova bbke pze se re, mo dszertani ismereteik 

fejleszte se re. Ismerve az iskola – nagy le tsza mu  ko zel 50% HH/HH/SNI-s, multikultura lis, 

szociokultura lisan ta g hata rok ko zo tt mozgo  – tanulo i o sszete tele t, fo kusza lniuk kellett a 

ku lo nbo zo  okok miatt tanula sban lemarado  gyerekek sikeres ta rsadalmi integra cio ja nak 

elo segí te se re. Az igazgato  u gy ve lte, elengedhetetlen a korszeru  pedago giai tuda s, a 

szemle letmo d-va lta s, a megfelelo  eszko za lloma ny, valamint befogado  iskolai ko rnyezet 20 

ahhoz, hogy jo l mu ko do , integra lt iskola t e pí thessenek fel. 

 

A módszertan sikerességének feltételei 

 

A megszokott rutinokto l mero ben elte ro  va ltoza s a legto bb csoport e lete t felbolydí tja. A 

vizsga lt iskola ban sem volt ez ma ske nt. Az u j, ismeretlen pedago giai mo dszerek 

bevezete se elo hozta a kezdeti nehe zse geket. A kialakult nyomaszto  le gko r, a szeme lyes 

ellena lla s, a tantestu let belso  feszu ltse gei nehezí tette k a programba valo  beleszoka st, 

belera zo da st. Ke rde s, hogy egy ilyen helyzetben vajon megvalo sulhat-e sikeresen a 

program a tve tele, s ez milyen te nyezo kto l fu gg. 

 

Az igazgató21 

 

                                                           
19 Az iskola tantestu lete a fronta lis oszta lymunka elko telezettje volt, az „ismeretcentrikus” oktata si 
technika kat alkalmazta k, a leadott tananyagot te telesen megko vetelte k. A csoportban valo  taní ta sto l 
idegenkedtek, az oktata s sora n a tana r ira nyí to  szerepe t helyezte k elo te rbe, az iskolai e letben a tekinte ly elv 
e rve nyesu lt. 
20 „Nyilvánvalóvá vált, hogy a régi szemléleten, pedagógiai nevelési szokásokon változtatni kell, annak 
érdekében, hogy a környezetünkben élő lakosság számára ismét vonzó legyen a páratlan adottságokkal 
rendelkező intézmény. Alapos helyzetelemzés után szükség volt egy új hatékony stratégia kidolgozására.” 
(igazgato , ke so bbiekben „I” betu vel jelo lo m) 
21 „Menedzser típusú vezetőnek tartom magam, akinek fontos az egyéni és a szervezeti érdekek koordinálása, 
az egyéni céloknak a szervezeti célokba való integrálása.” (I) 



Ács Tünde Fatima: Oktatási (sors) kérdések 

112 
 

A projekt vezeto se ge aggo dva figyelte az igazgato  ellenvete st nem tu ro  hata rozottsa ga t a 

program bevezete se kapcsa n.. A tantestu leti u le sen egye rtelmu ve  tette azt a sza nde ka t, 

hogy bevezeti a H2O-t, mivel nem la tott ma s kiutat az iskola elkeserí to  helyzete bo l. Mint 

mondta, ha kolle ga i keme ny munka val nem va ltoztatnak az „elavult oktatási rendszerükön, 

a szemléletükön és a hozzáállásukon” megszu nhet a munkahelyu k. „Először zúgolódtunk, 

féltettük az állásunk.” (Be ta) – jellemezte a kialakult helyzetet az egyik pedago gus. Az 

igazgato  kitartott a lla spontja mellett, hata rozott felle pe se nek, vezeto i la ta smo dja nak 

ko szo nheto en – ugyan a tantestu let ko zo s do nte se alapja n, de „igazgatói nyomásra” – 2010 

nyara n megto rte nt a teljes tantestu let a tke pze se a H2O Projekt mo dszertana ra, majd 

elindult annak gyakorlati bevezete se.  

 Az igazgato  to bbszo r is utalt arra, hogy a tantestu let elo szo r nem osztotta a 

ne zeteit, „ellenszenvet váltott ki” a pedago gusokbo l. „Az első időszakban elbeszéltünk 

egymás mellett. Én hajtottam a magamét, ők is ezt tették. Valahogy nem akartuk érteni 

egymást. Akikkel vitáztam, más pedagógiát képviseltek, mint én.” (I) Ce lrato ro  

cselekedeteinek az lett a ko vetkezme nye, hogy akik nem voltak hajlando ak 

to bbletmunka val ella tni a feladatukat, nem tudta k maguke nak a programot, vagy nem 

fogadta k el a va ltoza sokkal ja ro  megterhele st, azok megva ltak az iskola to l, vagy az 

igazgato  va lt meg to lu k. 22 A tana rokat megviselte a nagy fluktua cio , egyiku k í gy jellemezte 

a kialakult helyzetet uto lag: „A tantestület romokban hevert, mindenki aggódott, hogy mit 

hoz a holnap.” (Delta) Az iskola e le re egy olyan energikus, elsza nt e s hata rozott vezeto  

keru lt, aki elo szo r „megosztotta és szétzilálta” a tantestu letet. Szisztematikus 

gondolkoda sa, tervezett cselekedeti re ve n viszont ido vel sikeru lt o sszefognia 

pedago gusokat. „Bejelentett, közölt és cselekedett. Kész tervei voltak.” (Gamma) Az igazgato  

ve gigko vette a program bevezete se t, ta mogatta a ko zo s munka t e s a kitu zo tt ce lok 

megvalo sula sa t. Ba rmikor, ba rmilyen ke rde ssel lehetett hozza  fordulni. „Az ajtaja 

mindenki előtt nyitva állt.” (Lambda) Ez a nyitott, ko zvetlen magatarta s segí tette a 

tana rokat a bizalom kialakí ta sa ban az igazgato  fele . O szto nzo  pe ldamutata sa val maga 

melle  a llí totta azokat is, akik az eleje n nem osztotta k a ne zeteit. „Először elleneztem. Nem 

értettem egyet vele a sok munka és teher miatt. De erősen kezében tartotta a gyeplőt. 

Szükség is volt az ő erőszakosságára, különben nem mentünk volna semmire.” (Nu )  

                                                           
22 „A projekt kezdetén nagy volt a projekttel szembeni ellenállás. Több tanár elment, vagy megváltunk 

tőlük.” (I) 
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A sikerhez teha t maxima lisan szu kse g volt egy olyan igazgato  jelenle te re, aki 

kello en rugalmas, me gis „ero skezu ”, „ra termett” vezeto . Be tudta azonosí tani a 

proble ma kat, elko telezett volt, e s hate konyan tudott ba nni a kolle ga ival, elsza ntsa ga val 

lelkesí teni tudta o ket. Megteremtette azt a le gko rt, melyben sokkal 

kiegyensu lyozottabban tudtak dolgozni a pedago gusok. Kello en innovatí v volt, kereste e s 

elfogadta a ku lso  tana csado k segí tse ge t. Jellemzo  volt ra  a kocka zatva llala si e s do nte si 

ke pesse g, illetve a leheto se gko zpontu  gondolkoda s. Ezekkel a kiva lo  szakmai e s vezeto i 

kompetencia ival maga melle  tudta a llí tani a tantestu letet. Szeme lyise ge, elfogadottsa ga 

meghata rozta a tantestu let e s az iskola teljesí tme nye t. 

 

A tantestület 

 

A pedago gusok egy re sze e rdeklo de ssel, lelkesede ssel, kí va ncsian va rta az u j mo dszertant, 

mí g akadtak, akik elutasí to ak, bizalmatlanok e s szkeptikusak voltak e teo ria k 

haszna lhato sa ga ban. A pedago gusok do nto  to bbse ge fe lt a sza mukra idegen mo dszer 

alkalmaza sa to l, a megme rettete sto l, a szakmai kudarcokto l, „a reflektorfénytől”. Nem 

lelkesedtek a mo dszertannal ja ro  sok munka e rt, ahogy egyiku k mondta: „Nagy teherként 

éltem meg, mert nagyon sok plusz munkával járt.” (Be ta) Feszu ltse get okozott bennu k, 

hogy meg tudnak-e felelni az elva ra soknak (hate konysa g, o rasza m tarta sa, stb.). A H2O 

bevezete se kapcsa n a tana roknak sza mos u j va ltoza st kellett megszokniuk, mely 

jelento sen elte rt az addigi mindennapos gyakorlatto l. Az o ra ikat ku lso s la togato csoportok 

is megtekintette k, mely frusztra lo  helyzetet teremtett a pedago gusok sza ma ra: „Gyakori 

vendég volt nálunk a sajtó, izgultunk a kamerák előtt, nem a megszokott módon tanítottunk 

– mi is csak tanulók voltunk –, nagyon nehéz volt megszokni a látogatókat. Volt, hogy 

egyszerre 10-20 fő is végignézte a tanítási órát.” (Alfa) 

A tantestu leten belu li „terme szetes” szelekcio  a ltal az iskola ban kialakult egy olyan 

befogado  pedago gusi ko rnyezet, amely megu jula sra ke sz e s nyitott volt az u j mo dszertani 

elja ra sok megismere se re. To bben is te nyke nt emlí tette k az interju kban, hogy: „A megfelelő 

emberek nélkül nem ment volna. Azok maradtak, akik változtatni akartak.” (I) A ko zo s ce l 

ele re se nek e rdeke ben u j mo dszereket e s technika kat vezettek be az oktata sba, melyeket 

innovatí v mo don e s kreatí van alkalmaztak. Kitarta suknak e s akaratereju knek 

ko szo nheto en a tana rok ve gu l szembesza lltak az elfa sult, bero gzu lt munkave gze ssel. A 

program ira nti va gyakoza s nem vitte volna sikerre a mo dszertan beva la sa t e s a 
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mo dszertan alkalmaza sa sem e rt volna semmit a szervezeti kultu ra fejleszte s hia nya ban. 

A tantestu let megero sí te se hez szu kse g volt az egyse gesse gre e s ko vetkezetesse gre. Sokat 

jelentett sza mukra a H2O-val valo  a llando  kapcsolattarta s, a rendszeres hospita cio  e s 

visszajelze s. 

O sszefoglalva elmondhato , hogy a vizsga lt iskola ba bevezetett H2O mo dszer 

sikeresen valo sult meg. A tana rok egyo ntetu  besza molo i ala ta masztotta k 

mega llapí ta saimat, e szerint a program sikeres a tve tele t e s beva la sa t, elso sorban az 

iskolaigazgato  szeme lyise ge, vezeto i ke pesse gei hata rozta k meg, aki kimozdí totta a 

tantestu letet az apa tia a llapota bo l. A kutata s sora n tova bbi te nyezo kre is fe ny deru lt: 

szu kse g volt a tantestu let elsza ntsa ga ra e s nyitottsa ga ra az u j, alternatí v oktata si 

technika k ira nt. Emellett fontos te nyezo  volt a projekt folyamatos jelenle te az iskola 

e lete ben. 

 

A tanárok és a tanulók motiváció-változásának összefüggései 

 

A program bevezete se kapcsa n indokolt a tanulo k reakcio ja t is bemutatni, mert ezen 

keresztu l a tana rok motiva cio - va ltoza sa is jobban szemle ltetheto . A H2O-ban to bb e ven 

a t tarto  – a pedago gusra e s gyermekcsoportokra ira nyulo  – megfigyele sek azt 

bizonyí totta k, hogy a tantestu let szemle let- e s motiva cio -va ltoza sa paralel mo don ment 

ve gbe a gyerekek magatarta sa nak, viselkede se nek a va ltoza sa val. E pa rhuzamosan fejlo do  

folyamatok egyma st ero sí tette k, vagy e ppen visszavetette k. Egy tantestu let taní to kbo l e s 

tana rokbo l a ll. Megfigyele seim alapja n elmondhato , hogy az also  oszta lyosokat taní to  

pedago gusok elo bb va ltak motiva ltta , mint a felso so ket oktato  tana rok. Teha t a motiva cio -

va ltoza s folyamata nem egyforma u temben ment ve gbe a ke t csoportban. Mi erre a 

magyara zat? Mikor keru lt egyensu lyba a motiva cio -va ltoza s a tantestu leten belu l? 

Kiindulópont: motiválatlan tantestület – motiválatlan diákok 

 

Szeretne k utalni a tanulma ny elo zo  fejezete re, melyben bemutattam a vizsga lt iskola – 

H2O bevezete se elo tti ido szak – a ltala nos a llapota t. Itt egy gondolat ereje ig megemlí tem, 

hogy mennyire fontos az, hogy la thato va  va ljon a pedago gusok/tanulo k motiva cio ja nak a 

kiindulo pontja. A kutata s ezt a kiindulo  a llapotot vette alapul, hogy megvizsga lja a 

motiva cio  e kiindulo  pontto l to rte no  elmozdula sa nak ira nya t (ira nyait). 



Ács Tünde Fatima: Oktatási (sors) kérdések 

115 
 

A pedago gusok interju ibo l kideru lt, hogy az iskola ban egyre nehezebb volt 

fenntartani a fegyelmet. Proble make nt emlí tette k, hogy taní tva nyaikat 

motiva lhatatlannak, e rdektelennek e s a jo vo ke p ne lku linek la tta k. Az iskola akkori 

igazgato helyettese a ko vetkezo ke ppen va zolta fel a tantestu let akkori helyzete t: „A tanulók 

létszáma a felére csökkent, magas lett a hátrányos helyzetű diákok aránya. A pedagógusok 

hagyományos tanítási módszereket alkalmaztak. Annak ellenére, hogy kimutathatóan nagy 

volt a pedagógiai hozzáadott érték, az OH mérésekben tanulóink az elvárt szint alatt 

teljesítettek. A tantestület tanácstalan és kimerült volt. Egyre motiválatlanabbá, 

kedvetlenebbé és elkeseredetté váltunk.” A sikertelense g re szben visszavezetheto  volt a 

tana rok kora bbi negatí v tapasztalataira a ma r megszokott, rutinna  va lt metodika jukkal 

kapcsolatban, illetve arra, hogy az addigi munka jukat nem igazolta k vissza sem a tanulo k 

eredme nyei, sem a szu lo k. Az igazgato helyettes ve leme nye igazolta az a ltalam 

tapasztaltakat, hogy a tantestu let rossz hangulata, motiva latlansa ga kihatott szakmai 

teljesí tme nyu kre, a feladataik ella ta sa ra, munka jukra, kommunika cio jukra e s az iskola 

szereplo inek kapcsolata ra is. 

 

A tanulók ellenállásának hatása a tanárok motivációjára 

 

A tana rok elmonda sa szerint a leghamarabb a 6-11 e ves koroszta ly tudott megbara tkozni 

a mo dszerrel. Kí va ncsian, o ro mmel va rta k az e rdekes te ma kat, melyeket – a tana rok 

meglepete se re – rendkí vu l kreatí van oldottak meg. „Egyre lelkesebbek lettek, szinte 

kivirultak az órákon. Mi meg nagyon boldogok voltunk, hogy nem lógó orral, esetleg valamit 

babrálva, egymást szórakoztatva üldögélnek a teremben, hanem kíváncsiak voltak, hogy 

milyen érdekes feladatokkal állunk eléjük.” (Alfa) Az also s tana rokat teha t boldogga  tette a 

gyermekek e rdeklo de se, a program ira nti elfogado  magatarta sa. Eza ltal az also s 

pedago gusok motiva ltabba  va ltak az oktata sra, munka jukat o ro mmel la tta k el. 

A mo dszertan bevezete se t a 12-14 e ves koroszta ly azonban nehezebben, 

lassabban fogadta el. „A felsősök eleinte nem akartak csoportban dolgozni.” (Dze ta) 

„Kezdetben a gyerekek nem értették, miért kell a megszokottól eltérő módon tanulniuk.” 

(Io ta) Ellena lltak, ko zo mbo sse get mutattak. Gondot jelentett egyes szeme lyek elfogada sa, 

ne ha egy-ke t tanulo  megtagadta a csoportmunka t, mert nem akartak egyu tt dolgozni a 

ma sik gyerekkel. „Én ezzel? Na nemá!” – mondta k. „Nem szerettem az A-val egy csoportba 

lenni, mert ilyen fogyatékos… de sokat változtunk, most már dumálok vele.” (D. 8. oszta lyos 
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fiu ) Nehezí tette a va ltoza sok bevezete se t a gyerekek ta je kozatlansa ga e s az o rai munka 

sora n ma r kialakultta  va lt konzisztens rutin e s komfort. „A tanárok nem mondtak sokat a 

H2O-ról, csak azt, hogy a képességeinket fejleszti, de hogy melyiket és hogyan, azt nem. Meg 

én már megszoktam a sima órákat.” (L. 8. oszta lyos la ny) 

A pedago gusok, a dia kok e s a H2O mentor elmonda sa t o sszevetve az a 

ko vetkeztete s vonhato  le, hogy a 12-14 e ves koroszta lynak aze rt ment nehezebben a 

mo dszertan befogada sa, mert (1) a pedago gusok a H2O bevezete se nek kezdeti fa zisa ban 

me g nem tudta k megfelelo en alkalmazni a mo dszert. A pedago gus nem szervezte 

megfelelo en a tano ra t, csak a kooperatí v technika ra koncentra lt, de a feladatok 

e rdekesse ge re e s to bbfe le ke pesse g felhaszna la sa ra nem.23 (2) A dia kok elmonda sa 

szerint a tana rok nem fektettek ele g hangsu lyt a H2O bevezete se vel kapcsolatos 

kommunika cio ra, í gy a gyerekek nem e rtette k a mo dszer ce lja t, eza ltal nem akarta k a 

va ltoztata sokat. A va ltoza sok mege le se kapcsa n a tantestu let kezdetben kedvetlen e s 

gondterhelt volt. Ez a hangulat kihatott a gyerekekkel valo  kommunika cio ra is. A tanulo k 

e rezve a tana rok rossz ko ze rzete t, o k is az ellena lla st tu kro zte k vissza a programmal 

kapcsolatban.24 A bevezete st ko veto  elso  ho napok kezdeti sikertelense geinek hata sa ra a 

felso s tana rok lelkesede se e s motiva cio ja ala bbhagyott.  

A felmeru lt proble ma ra reaga lva a projekt szakmai csapata megero sí to  

elo ada sokat tartott a pedago gusoknak. A bevezete st ko veto  4-5. ho napban a tana rok ma r 

gyakorlottan alkalmazta k a mo dszertan, technika juk kifinomult. Konkre tabban 

kommunika ltak a dia kokkal, kifejtette k re szu kre a program ce ljait, a ra juk gyakorolt 

hata sait. A felso so k a mo dszer bevezete se uta n u gy 4-5 ho nap mu lva kezdte k felfedezni 

annak pozití v oldala t. Egyre jobban elfogadta k, „kérni kezdték az ilyen típusú tanórákat”, 

megszerette k az u j mo dszert. Bela tta k, hogy „nem rossz buli ez”; „lehet ötletelni, és a 

javaslataimat el is fogadja a csoport”; „a csoportban nem izgulok annyira”; „mindig történik 

valami”; „érdekesek az órák, nem unatkozom” – mondta k. A szí nes, e rdekes o ravezete s 

ko vetkezte ben me gis sikeru lt felkelteni a tanulo k e rdeklo de se t.25Elmondhato , hogy a 

                                                           
23 Ha a program szakszeru en van alkalmazva e koroszta ly is ko nnyen elfogadja. 
24 „Néha a tanárok kiabáltak is, hogy miért nincsenek összehúzva még a padok a csoportmunkára.” (K. 8. 
oszta lyos fiu ) „Egyfolytában idegeskedtek a tanárok a KIP miatt, felfordult az egész iskola, de aztán 
összeszoktunk ezzel az új változással.” (V. 8. oszta lyos la ny) „A gyerekek észrevették a körülöttük zajló 
eseményeket és reagáltak ezekre.” (The ta); „Előfordult, hogy egy pingpong labda meccsre hasonlító 
tantestületi ülés után türelmetlenebb voltam a gyerekekkel.” (Mű) 
25 „Félév táján már nagyjából rendben mentek a dolgok. Az óravázlatok és az óravezetés is egyre 
összeszedettebb lett, ennek következtében a gyerek kíváncsian várták az órákat, az ellenállásuk enyhült.” 
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mo dszertant ido vel valamennyi koroszta ly szí vesen fogadta. A fiatalabb koroszta ly ro vid 

ido n belu l hozza szokott a program alkalmaza sa hoz, mí g a felso so kkel nehezebb volt 

elfogadtatni. Nekik to bb ho napra volt szu kse gu k, hogy a szokatlan helyzetet elfogadja k, 

tolera lja k a ko zo s munka t, elfogadja k azok ko zelse ge t is, akikkel nem szí vesen, vagy nem 

akartak egyu ttmu ko dni. 

 

A tanulók kompetencia fejlődésének hatása a tanárok motivációjára 

 

E v ve ge re megto rt a dia kok ellena lla sa, viselkede su k pozití v ira nyba va ltozott. 

Fegyelmezettebbek, e rdeklo do bbek, nyitottabbak lettek, sokkal jobban le lehetett ko tni 

o ket. A pedago gusok interju ikban arro l sza moltak be, hogy egy tane v alatt le nyegesen 

sokat fejlo do tt a gyermekek szocia lis e s kommunika cio s kompetencia ja:  

1) a tanulo k kommunika cio ja magabiztosabb lett, no tt az o nbizalmuk,  

2) kreativita suk kibontakozott,  

3) a ko zo sse ghez valo  viszonyuk pozití van va ltozott, 

4) a sta tuszrangsor rendezo dni kezdett, 

5) kí va ncsiak a tanulnivalo ra e s mivel egyma sto l ko nnyebben tanultak, va ltozott az iskolai 

teljesí tme nyu k is. 

A mo dszertan hata sa ra a tana ri kar motiva cio ja e s a gyerekek kompetencia inak a javula sa 

egyma ssal pa rhuzamosan fejlo do tt, mely a ko zo s sikerekbo l ta pla lkozott. Ezek az 

eredme nyek bu szkese ggel to lto tte k el a tana rokat, o ru ltek a gyerekekkel ko zo sen ele rt 

sikereiknek. 

 

A pedagógusok motiváció változását befolyásoló tényezők 

 

A motiva cio  kiindulo pontja egy olyan hia nye rzetet, szu kse gletet takar, aminek 

kiele gí te se re az egye n ero feszí te seket tesz. Egy belu lro l fakado  mozgato  ero , ero s 

ke sztete s, ige ny valamilyen ce l vagy va gy ele re se re. A hia ny egy olyan inger, ami beindí tja 

azokat a dinamikus folyamatokat, melyek a viselkede shez vezetnek. Abraham Maslow 

amerikai pszicholo gus u gy ve lte, hogy a teljesí tme ny u gy motiva lhato , ha az embereket 

engedik az o nmegvalo sí tani. A munka gyakorlatilag az e letben marada st biztosí tja az 

                                                           
(Delta) „A gyerekek szeretik ezeket az órákat. Ügyesen, fegyelmezetten, egymásra figyelve dolgoznak. A 
visszahúzódóbb gyerekek is vállalják a beszámoló szerepét. Segítik és biztatják egymást.” (Alfa) 
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emberek sza ma ra. A fizete sbo l tudunk gondoskodni a napi mege lhete su nkro l, ele gí tju k ki 

a szu kse gleteinket. A megbecsu le s e s o nmegvalo sí ta s szintjeiben le vo  szu kse gleteinket a 

munka a ltal tudjuk kiele gí teni. (Szeles 2014)  

A H2O mo dszertana nak fele pí te se leheto se get biztosí tott a pedago gusok sza ma ra, 

hogy munka jukat az o nmegvalo sí ta s fele  vezeto  u ton, kreativita ssal, fanta zia val 

ve gezhesse k.26A motiva cio -va ltoza st ku lso  e s belso  te nyezo k befolya solja k, melyek vagy 

felero sí tik, vagy tompí tja k a va ltoza s folyamata t. Aza ltal, hogy a tantestu let nem su ppedt 

bele a tehetetlense gbe e s reflekta lt az iskola ko rnyezete ben to rte no  negatí v va ltoza sokra 

(tanulo i le tsza m cso kkene se, lee rte kelo do  iskolai presztí zs), elo segí tett egy olyan 

folyamatot, mely induka lt egy stabil a talakula st az iskola e lete ben. A pedago gusok elo tt u j 

perspektí va nyí lt, í gy to bb energia t e s munka t fektettek saja t maguk megu jula sa ba, a 

legto bben valamife le „belso  ke nyszert” e reztek arra, hogy mine l jobbak legyenek a H2O-s 

o ra ik. Egyre fontosabba  va lt sza mukra, hogy a gyerekek jobban e rezze k maguk az 

iskola ban, hiszen ezen keresztu l genera lo dik a stressz vagy a kiegyensu lyozott iskolai 

le gko r. Az o rai munka sora n tapasztalhato  volt a ko ze rzet javula sa. Aza ltal, hogy a 

gyerekek jo l e rezte k magukat, kommunikatí vabba , aktí vabba  va ltak. A csoportdinamika 

oda-vissza ira nyulo  hata sainak ko vetkezte ben a tanulo k a koopera cio ban is jobban tudtak 

re szt venni. (Juha sz 2000) Az í gy le trejo vo  o sszetarto  ero -va ltoza st, fejlo de st ide zett elo  a 

tanulo k szeme lyise ge ben, tuda sa ban, amely visszahatott a ko zo sse g fejlo de se re is. A 

gyerek re sze ro l tanu sí tott pozití v visszacsatola s megero sí tette a tana rok motiva cio ja t 

abban, hogy munka jukat a leheto  legjobb tuda suk szerint la ssa k el. A tana rok arro l 

sza moltak be, hogy tolera nsabbak, nyitottabbak, elfogado bbak, egyu ttmu ko do bbek, 

sikeresebbek lettek egyma ssal e s a gyerekekkel is. Motiva lhato bba  va ltak, to bbet dicse rik 

a gyerekeket, jo l e rzik magukat a munkahelyu ko n, „e lvezik” a taní ta st e s a tano ra kat.27 

A tantestu letre mint ege szre vonatkozo  va ltoza s to bb szakaszra bomlott, melyben 

a motiva cio  a kiindulo pontna l keve sbe  stabil intenzita ssal jelentkezett. A projekt 

                                                           
26 „Folyton ötletelek, keresem az új oktatási technikákat. A fantáziánk, kreativitásunk szárnyalhat.” (Be ta); 
„Sokkal többet dolgozom, a sok munka meghozza gyümölcsét. Sikerélményem van.” (E ta); „Kreatívabban, 
játékosabban közelítem meg a tanítást.” (Nu ); „Nem, csak változatosabb, érdekesebb, és úgy gondolom 
hatékonyabb lett a munkám.” (E ta); „Az új lehetőség által színesebbé válhatnak az óráim.” (Io ta) 
27 „Elfogadóbbá váltam. Jobban tudom megfigyelni a gyerekek viselkedését és így másképpen kezelem a 
helyzeteket.” (The ta); „Közelebb kerültünk egymáshoz. Élveztük az órai munkát, ők is, és én is.” (Dze ta); 
„Közvetlenebbé vált a kapcsolatunk.” (Epszilon) „Felszabadult légkör uralkodott az óralátogatások 
alkalmával. Nőtt a kreativitásuk, megváltozott a gyermekekhez való hozzáállásuk. A régi tanítási órák 
»megtanítom, leadom az anyagot« átértékelődtek. Miután sikereket értek el, belátták, hogy lehet másként, 
jobban tanítani. A tanárok is és a diákok is jobban élvezték az órákat. Azt láttam, hogy egy tanév alatt 
közösséggé formálódtak.”(H2O mentor) 
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ko zvetlen bevezete se uta n ez a motiva cio  a taní to k esete ben egyenletesen tova bb 

ero so do tt, a tana rok esete ben – akiknek meg kellett birko znia a tanulo k ellena lla sa val – 

ne mike pp visszaese st mutatott a bevezete s a llapota hoz ke pest. A program bevezete se 

uta n 5-6 ho nappal – miuta n a felso s tana rok is megtapasztalta k a sikereket e s re szesu ltek 

azokbo l  – a ke t pedago gus csoport motiva cio ja kiegyenlí to do tt. A tantestu let egyse gge  

forma lo dott, a motiva cio -va ltoza s intenzita sa felero so do tt e s linea ris ira nyba fejlo do tt 

tova bb. A pedago gusok motiva cio ja ra belső e s külső te nyezo k hatottak. Belső „kényszer” – 

ige ny a va ltoza s ira nt. Belso  ellentmonda s, szakmaisa g megke rdo jeleze se – ige nyes 

munkave gze s ira nti va gy, ahogy az egyik pedago gus megfogalmazta, gyakran 

foglalkoztatta o ket a ke rde s, hogy: „Mit csinálunk rosszul, hogy nem megy?” (Delta) 

 Ku lso  e s belso  motiva cio s te nyezo k ko ze  tartoztak me g a megfelele si ke nyszer – elismere s 

ira nti va gy, ige nyek, belso  elva ra sok teljesí te se – ele gedettse g ira nti va gy, külső-, 

ko rnyezeti hata sok (cso kkeno  tanulo i le tsza m), a projekt mo dszere (u j perspektí va, 

szakmai megu jula s), a projekt jelenle te (megero sí te s, e rte kele s), a vezeto  (elismere s). 

Fontos volt tova bba  a ku lso  la togato ke s a sajto  (fontos volt sza mukra, hogy a la togato k 

elo tt a legjobban teljesí tse a munka ja t) szerepe e s a gyerekek viselkede se (siker, ko ze rzet 

javula s). 

A hipotézis a gyermekekre vonatkozo an csak re szben nyert igazolást. Az interju k, a 

H2O mentor e s a saja t megfigyele seim alapja n mega llapí thato , hogy tana rok gyerekekkel 

szembeni viszonya pozití v ira nyba va ltozott, azonban a ha tra nyos helyzetu  gyermekekre 

ira nyulo  ke rde sekre a tana rok egyo ntetu en azt va laszolta k, hogy „minden gyermeket 

egyformán tanítanak és egyformán kezelik a hátrányos és nem hátrányos helyzetűeket”. 

Ragaszkodtak ahhoz a kialakult pozití v ke phez, velu k szemben ta masztott elva ra shoz, 

hogy a pedago gusoknak egyforma n kell kezelnie a tanulo kat. Ebben ne mike pp 

ellentmonda st tala ltam, mivel a tana rok to bbse ge kifejezte, a HH-s gyermekeket nehezebb 

taní tani, motiva lni. Teha t arra ko vetkeztetek, hogy a HH-s tanulo k ira nya ban 

elfogado bbak, tu relmesebbek lettek, mint a mo dszer alkalmaza sa elo tt. Mivel ez a 

kapcsolat egye rtelmu en nem volt me rheto , í gy e ke rde sko rt nem bontottam ku lo n. Teha t 

a gyerekekre ira nyulo  viszonyokat egyse ges tanulo i csoportke nt, egyben e rte keltem. 

  A fenti elemze s mente n az a ko vetkeztete s vonhato  le, hogy bevezetett innovatí v 

oktata si mo dszertan hata sa ra a pedago gusok:  

1) tolera nsabbak, nyitottabbak, elfogado bbak, egyu ttmu ko do bbek lettek a gyerekekkel e s 

a  kolle ga ikkal szemben is;  
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2) a tana rok e s a dia kok kommunika cio ja ko zvetlenebb lett;  

3) gondolkoda smo djuk, szemle letmo djuk pozití v ira nyu  va ltoza sa nak ko vetkezte ben a 

 taní ta si mo dszereik megu jultak;  

4) nyitotta , kreatí vva  va ltak a tananyag o sszea llí ta sa e s a tuda s a tada sa tekintete ben; 

5) a program bevezete se t szakmai identita s va ltoza sa is kí se rte; munka jukat o ro mmel, 

ige nyesebben, va ltozatosabban, hate konyabban hajtja k ve gre. 

A gyerekek viselkede se ben, magatarta sa ban beko vetkezett pozití v va ltoza s szoros 

o sszefu gge st mutatott a pedago gusok motiva cio ja nak megva ltoza sa val. A tana rok taní ta si 

mo dszereinek, gondolkoda smo dja ban beko vetkezett va ltoza soknak, egyenes 

ko vetkezme nye a gyerek kompetencia inak javula sa lett. E pozití v ira nyu  elmozdula sbo l 

arra ko vetkeztetek, hogy a pedago gusok munkakultu ra ja fejleszto  e s tanulo ko zpontu va  

va lt. 

Mega llapí thato , hogy a H2O Projektben alkalmazott mo dszer haszna lata nak 

ko vetkezte ben a vizsga lt budapesti iskola tana rainak motiva cio ja no tt. A tana rok re sze ro l 

tanu sí tott nyitottsa g, az u j ke szse gek elsaja tí ta sa motiva cio -va ltoza st felte telez. A 

pedago gusok motiva cio ja t pozití van befolya solta a tantestu let ko zo s ce lkitu ze se, a 

harmoniza lo do  munkahelyi le gko r, az o nmegvalo sí ta s leheto se ge, a siker, az ele gedettse g, 

az elismere s, a javulo , majd jo  kommunika cio  a kolle ga kkal/dia kokkal. A projekt 

folyamatos visszacsatola st biztosí tott a tana rok munka ja val kapcsolatban, mely szinte n 

pozití v ira nyba befolya solta a pedago gusok motiva cio ja t; megfigyelheto  volt a tana ri 

kompetencia k ero so de se. A tantestu let taní ta shoz valo  viszonya is mero ben va ltozott, 

amikor az eleinte ke tkedo k a gyakorlatban is megtapasztalta k a mo dszer hasznossa ga t. A 

program pozití van befolya solta a tana rok egyma shoz, gyerekekhez, munka jukhoz valo  

viszonya t, megero sí tette, o sszekova csolta a tantestu letet, no velte a tana rok motiva cio ja t. 

Eza ltal a gyerekeknek is megva ltozott a viszonya a tanula shoz, ismeretszerze shez, a tana r-

dia k kapcsolat a te rte kelo do tt. 

 

Egy szinergikus tantestület kialakulása 

 

A program bevezete se uta n ne ha ny ho napig eltartott, amí g a tantestu let megbirko zott a 

kezdeti nehe zse gekkel. A szeme lyes neheztele sek, ellena lla sok, fe lelmek, a 

reme nytelense g e s a kibesze letlen frusztra cio k uta n a mo dszer hata sa ra a pedago gusok 



Ács Tünde Fatima: Oktatási (sors) kérdések 

121 
 

elkezdtek egyu tt dolgozni, egyu tt gondolkodni, a kapcsolat szorosabba  va lt ko zo ttu k.28 A 

tana rok elmonda sa alapja n arra lehetett ko vetkeztetni, hogy a mo dszertan bevezete se 

elo tt a tantestu leten belu l egye nileg „mindenki tette a dolgát”. Nem besze lte k meg az 

o ravezete ssel kapcsolatos ke rde seket, a tantestu let „nem volt egy csapat, nem volt» igazi 

«közös munka”. Miuta n a mo dszertan viszonylag hamar ne pszeru  lett a gyerekek ko re ben, 

elindí tott egy biztato  va ltoza st az iskolai ko zo sse gben. A pedago gusok ennek pozití v 

hata sairo l, sikere lme nyekro l sza molnak be, melyek elo segí tette k a ko zo sse ge  forma lo da st. 

A gyerekek fegyelmezettebbe , e rdeklo do bbe , aktí vabba  va ltak, kifejezetten e lvezte k 

ezeket az o ra kat, kevesebb volt a hia nyza s. A tana rok do nto  to bbse ge azt tapasztalta, hogy 

a mo dszertan felkeltette a szu lo k e rdeklo de se t, kí va ncsiva  tette o ket az iskola ban folyo  – 

gyermekeiket e rinto  – va ltoza sok ira nt. A program bevezete se uta n a szakmai 

egyu ttmu ko de s eredme nyei ke zzelfoghato ak voltak, kialakí tottak egy „H2O-s szoba t”, 

melyet sza mí to ge pekkel e s a mo dszertan alkalmaza sa hoz szu kse ges eszko zo kkel 

szereltek fel. A tana rok í gy ko nnyebben tudtak informa cio t e s segí tse get kapni egyma sto l 

e s megvitathatta k a felmeru lt ke rde seiket is. A program haszna lata kapcsa n a 

pedago gusok ko zo tt to bb szakmai besze lgete s zajlott, mint az kora bban tapasztalhato  

volt. A tantestu leten belu li kommunika cio  kimagaslo an fejlo do tt, proble ma ikkal 

egyma shoz fordultak. Ezekre ko zo sen kerestek megolda sokat, segí tette k egyma st, jobban 

elfogadta k az e pí to  jellegu  kritika t. Igyekeztek megfogadni a mentorok tana csait, 

javaslatait. A ko zo s „teher” e s az u j kihí va sok ko vetkezte ben o sszetarto bba  va ltak, jobb lett 

a kapcsolatuk, tu relmesebbek lettek egyma ssal e s a gyerekekkel is.29 Kialakult egy 

szinergikus tantestu let. 

 

Kiégés szindróma visszafordítása 

 

                                                           
28 „A tanév kezdetén a pedagógusok birkóztak a feladatokkal; nehézkesen mentek az óravázlat írások; terhet 
jelentett számukra. Nem beszélték meg tapasztalataikat, nem érdeklődtek egymás munkája iránt. Szorongva 
várták az óralátogatásokat, frusztrálták őket az idegen látogatók. E módszer alkalmazása közben, a tanárok 
szerepe megváltozik; az előtérből a háttérbe szorulnak, ezt az új szituációt is meg kellett szokniuk. Azonban 
kétséget kizáróan pozitívan változott a tantestület, átalakult.” (H2O mentor) 
29  A gyerekek arro l mese ltek nekem, hogy a tana rok „lazábbak” lettek, „kevesebbet kiabálnak”, jobban 
mege rtik o ket e s szí vesebben fordulnak a tana rok fele  ha nem e rtik a tananyagot, de aka r a csala di 
proble ma k miatt is. A tana rok re sze ro l: „A gyerekekkel is és a kollégákkal is közelebb kerültünk egymáshoz. 
Élveztük az órai munkát, ők is, és én is.” (Kappa); „Mindig törekedtem az oldott légkörre, talán most még 
közvetlenebbé vált a kapcsolatunk.” (Lambda) 
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Az e rdekes, va ltozatos taní ta si technika „felrázta a beszürkült tantestületet”. Ennek 

ko szo nheto en a tana rok arro l is sza mot adtak, hogy megelo zhetik a „kie ge s” a llapota t. A 

„kie ge s” tu neteivel ma r rendelkezo  pedago gusok ko ze rzete javult, vagy visszate rt a 

„taní ta si kedvu k”. „Változatosságot, megújulást hozott a hétköznapokba.” (Io ta); „Újra 

frissnek érzem magam szellemileg.” (The ta); „Újra élvezem a tanítást!” (Nu ) Az interju kban 

gyakran e szlelheto  volt, hogy a pedago gusok mondataikat valamilyen negatí v – a kiindulo  

a llapotra utalo  – megnyilva nula ssal kezdte k. A mondat ma sodik fele ben, leginka bb ma r a 

jelenlegi pozití v va ltoza sokat a llí totta k szembe a re gi, negatí vumke nt mege lt helyzetu kkel. 

Szakmailag fejlo dtek az iskola ban komoly tapasztalatcsere folyt. A mo dszer hata sa ra 

munka jukban, oktata si technika jukban megu jultak, eza ltal nagyobb elismere sben 

re szesu ltek a vezeto ju kto l, kolle ga ikto l, gyerekekto l e s a szu lo kto l is. 

 

Metamorfózis - Pedagógiai paradigmaváltás 

 

A pedago gusok szinte kive tel ne lku l azt a llí totta k, hogy a tantestu letet megero sí tette a 

mo dszertan a tve tele. Az egymásrautaltság és a cél elérésének érdekében tett közös 

erőfeszítések, illetve a mindenki számára új módszertan alkalmazása által, a tantestületen 

belüli egyenlőtlenségek (hierarchia) elsimultak. A rengeteg munka ellene re o ru ltek a 

ve gbement va ltoza soknak, jo l e rezte k magukat a taní ta s folyamata ban.30 Igazi, „jó 

csapattá” formálódott a testület, a munkahelyi légkör rendeződött. A tana ri kar 

szemle letva ltoza sa interakcio  u tja n ko vetkezett be, mely a ko vetkezo  le pe sekben zajlott:  

1) A proble ma felismere se, megolda s kerese se. 

2) A va ltoza s ira nti ige ny kifejezo de se, egye ni e s csoport szinten is. A tana rok va ltoza s 

ira nti ige nye megmutatkozott abban is, hogy ido t, energia t nem kí me lve va llalta k a nehe z 

to bbletmunka t. 

3) Do nte s a mo dszertan bevezete se mellett. 

4) A mo dszertan pozití v hata sainak, a benne rejlo  leheto se geknek a felfedeze se.  

5) Siker mege le se, motiva cio  ero so de se. 

                                                           
30  „Úgy érzem, jól tettük, hogy bevezettük iskolánkba. Főleg azért, mert másképpen tartom az óráimat, 
igyekszem változatosabbá, érdekesebbé tenni a gyerekek számára a tanítandó anyagot és persze szeretik a 
tanulók.” (Be ta); „Jó, hogy belevágtunk!” (Gamma); „Most már nagyon örülök neki, hogy elkezdtük!” (Nu ); „A 
kezdeti megakadások után nagyon jól beindult a módszer.” (Mu ); „Mindig frissülni kell ez a módszer a 
legjobbkor jött.” (Alfa) 
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A tanulma ny felvete seire va laszolva vizsga lataim arra mutattak ra , hogy az egyik 

legnehezebb dolog a tantestu let, mint ege sz a tforma la sa volt. A pedago gusoknak ido be 

telt az u j tana ri kompetencia k, attitu do k elsaja tí ta sa. A mo dszer bevezete se hosszu  

folyamat lett. A gyerekeknek e s a tana roknak is szokatlan volt az oktata s u j forma ja, mely 

sok ero t vett ige nybe, nagy kihí va st jelentett sza mukra. A ko zo sen mege lt proble ma k e s a 

megolda sok kerese se kapcsa n a ko zo s szakmai te r le trejo tte ko zelebb hozta a tana rokat 

egyma shoz. A mo dszertan hata sa ra kialakult a szakmai munkave gze s. Ennek 

ko vetkezte ben ero so dtek a szocia lis kompetencia k. A tana rok nyitotta , kommunikatí vva  

va ltak, melyek teret engedtek a ko zo sse gge  szervezo de s leheto se ge nek. 

A tantestu let o sszetarta sa ku lso  e s belso  megnyilva nula sai forma kkal is 

jelentkezett. Az iskola kialakí tott egy saja t ku lso  megjelene si forma t. A tantestu let 

uniformiza lt „munkaruha zatban”31 taní tott, mely egyse ges ku lso  arculatot eredme nyezett 

az iskola nak. Mindez ero sen befolya solta az o sszetartoza s, csapatszellem kialakula sa t. Az 

o sszeszokottsa g ma sik belso  megnyilva nula sa az interju k sora n volt megfigyelheto . A 

tana roknak a mo dszertan elemeiro l, alkalmaza sa ro l azonos szemle letmo dja alakult ki. Ez 

szinte n felte telezi a szemle letmo d-va ltoza s beko vetkezte t e s az ero s, egyse ges tantestu let 

megle te t. 

Teha t az a kutata si hipote zisem igazolo dott, hogy a H2O hata sa ra a nevelo testu let 

megero so do tt, ko zo sse gge  szervezo do tt, nagyobb lett az o sszefoga s. A va ltoza sok sora n 

jobb munkako rnyezet alakult ki, azok o sszetarto bb ko zo sse get eredme nyeztek. Elindult 

egy szí nvonalas szakmai munka, a pedago gusok nyitottabbak lettek egyma s fele , a 

gyerekek e s a projekt munkata rsai fele  is.32 Ve gko vetkeztete sem, hogy a tana rok 

alapveto en jo  e rze ssel alkalmazta k (aja nlja k ma s pedago gusoknak is), e s fogja k a jo vo ben 

is alkalmazni a H2O Projekt elemit. Sza momra ez egye rtelmu en annyit jelent, hogy a 

szemle letu k pozití v ira nyba megva ltozott. A komplex pedago giai attitu dva lta s 

beko vetkezett, motiva ltabbak e s sikeresebbek lettek a munka jukban. 

                                                           
31A tantestu let 5 db ku lo nbo zo  szí nu  po lo t ke szí ttetett a he t o t munkanapja ra, minden napnak megvolt a 
saja t szí ne. A tana rok ennek megfelelo en o lto ztek fel e s í gy taní tottak. De az iskola nem csak a tana roknak, 
de a dia koknak is ke szí ttetett egyse ges po lo kat, melyeket az iskola ke pviselete ben, pl. versenyek alkalma val 
o lto ttek magukra a dia kok. (A po lo  logo ja t az iskola egyik dia kja tervezte.) 
32  „Felszabadult légkör uralkodott az óralátogatások alkalmával. Nőtt a kreativitásuk, megváltozott a 
gyermekekhez való hozzáállásuk. A régi tanítási órák „megtanítom, leadom az anyagot” átértékelődtek. 
Miután sikereket értek el, belátták, hogy lehet másként, jobban tanítani. A tanárok is és a diákok is jobban 
élvezték az órákat. Azt láttam, hogy egy tanév alatt közösséggé formálódtak.” (H2O mentor) 
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Mitől „jó” a „Hejőkeresztúri Modell-KIP” módszer? 

 

A H2O-ban tova bbadott „Hejőkeresztúri-KIP” mo dszer sza mszeru sí tett-, illetve az 

e rezheto , de nehezen kvantifika lhato  eredme nyeit, hate konysa ga t tekintve a ko vetkezo k 

vonhato k le: a projekt hejo keresztu ri ba zis iskola ja ban ve gzett to bb e ves vizsga latok 

eredme nyei33 azt mutatta k, hogy a gyermekek magatarta sa ban fe le ven belu l, a tanulma nyi 

eredme nyeikben, a tuda sban to rte no  elo rehalada sukban 3-4 e v mu lva javula s ko vetkezett 

be. A projekt a ltal kitu zo tt indika torok a ko vetkezo k voltak: igazolatlan iskolai hia nyza sok 

cso kkene se, no vekedjen a HHH-tanulo k tova bbtanula si ara nya az e rettse git ado  

ko ze pfoku  oktata si inte zme nyekben, cso kkenjen a HHH-tanulo k lemorzsolo da si ara nya.34 

                                                           
33 Az oktata si modell hato te nyezo i: 1) ero sse gekre e pí to  taní ta s, 2) o ndifferencia la s e s differencia la s, 3) 
teljes ke pesse gta r haszna lata e s fejleszte se, 4) hate kony nyelvi fejleszte s, kommunika cio ra, ta rsas 
kapcsolatokra e pí to  taní ta s, 5) valamint a teljesí tme nye rt valo  felelo sse g felva llala sa nak kialakí ta sa, a 
szeme lyise g fejleszte se. A modell hate konysa ga nak vizsga lata ban a ko vetkezo  mo dszereket alkalmaztuk: 
ke rdo í veket, statisztikai adatokat, megfigyele si adatokat e s tesztvizsga latot. A H2O Projekt a mo dszer 
elterjeszte se sora n a Hejo keresztu ri A ltala nos Iskola vizsga latait haszna lta a beva la s ko vete se ben. A beva la s 
mellett ko veti a gyerekek ke pesse g-struktu ra ja nak alakula sa t is, erre a Kognití v Profil Tesztet haszna ltuk. A 
Kognití v Profil Teszt a ke pesse gek te rke pe t adja, vizsga lja az iskolai ke szse gek szintje t e s az informa cio k 
feldolgoza sa nak hate konysa ga t ku lo nbo zo  modalita sokban. A teszt haszna lata ra az iskola 
fejleszto pedago gusait ke szí tette fel a projekt. Vizsga ltuk tova bba  az igazolatlan hia nyza sok sza ma t, 
tova bbtanula si mutato kat, a tana r e s tanulo k tano rai besze dgyakorisa ga t, a versenyeken valo  re szve telt, az 
orsza gos kompetenciame re sek eredme nyei informa cio t szolga ltattak minden adott e vfolyam 
tuda sszintje ro l. 
34 A vizsga lt iskola ban szinte n megfigyelheto  volt, hogy a H2O mo dszertana nak rendszeres alkalmaza sa 
re ve n fe l e v uta n va ltoza s a llt be a tanulo i magatarta sban, cso kkent a tano rai fegyelmeze s, a projekt 
vezeto se ge megdo bbenve tapasztalta, azt a nem va rt eredme nyt, hogy a 2011/12-es tane vben nem volt 
fegyelmi ta rgyala s, megszu ntek az iskolai lopa sok, magatarta si proble ma miatt nem kellett a gyermekjo le ti 
ko zpont fele  jelze st tennie az iskola nak. „Nem kellett riasztani a gyermekjólétit, sem a rendőrséget lopás 
miatt. Sikerült megoldani házon belül a kisebb problémákat.” (I) Kevesebb lett a ke se sek sza ma. A de luta ni 
szabadido s foglalkoza soknak ko szo nheto en cso kkent a csavargo  gyerekek sza ma. A mo dszer alkalmaza sa 
a ltal a gyerekek-tana rok ko zo tti kommunika cio , ko zvetlenebbe , go rdu le kenyebbe  „fesztelenebbé, 
nyitottabbá” va lt. No tt a szu lo k ele gedettse ge, a tana rok-szu lo k kapcsolata bizalmasabb lett. A 
tantestu letben e rze kelheto en elindult a ko zo s gondolkoda s, a szakmai pa rbesze d, egyma s munka ja nak 
segí te se, ennek ko vetkezte ben tapasztalhato  volt a gyerekek iskolai ko ze rzete nek javula sa. A tanulo i 
sta tuszhelyzetben a talakula s ko vetkezett be. Jelento sen cso kkent az iskolai stressz e s a tano rai fegyelmeze s. 
A teszteredme nyek bizonyí totta k, hogy az iskola mutato iban jelento s pozití v va ltoza s ko vetkezett be: 
cso kkent a buka sok, az igazolatlan hia nyza sok sza ma, no vekedett az e rettse git ado  ko ze piskola ba valo  
tova bbtanula s. Ke t e v uta n a tanulma nyi eredme nyekben is megmutatkozott a pozití v va ltoza s. Jelento sen 
cso kkent az igazolatlan hia nyza sok (2009/10-es tane vben 672 nap, 2010/11-ben 200 nap) sza ma, 2011-
ben 12%-kal, 2012-ben 21% no tt az e rettse git ado  ko ze piskola ban valo  tova bbtanula s. Az e visme tlo k sza ma 
szinte n cso kkent, mí g 2009/10-es tane vben 4% volt, a 2011/12-es tane vben ma r csak 1% volt a 
lemorzsolo da s. A beiskola za si adatokban jelento s no vekede s a llt be, 2010-ben egy, 2011-ben ma r ha rom 
elso  oszta ly indult, az iskola le tsza ma folyamatosan no vekedett, mí g 2009-ben csak 230 fo , ma ma r o t elso  
oszta ly indult e s 571 dia k tanul az iskola ban. 
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A kutatás konklúziói 

 

A vizsga lat helyszí ne u l va lasztott budapesti iskola ban a H2O Projekt megjelene se nek e s a 

benne alkalmazott a tfogo  mo dszertan bevezete se nek ko szo nheto en a ha tra nyos helyzetu  

iskola bo l ma ra elo nyo s helyzetu  iskola va lt. A mo dszertan eredme nyes a tve tele t 

elso sorban az igazgato  szeme lyise ge, vezeto i ke pesse ge hata rozta meg. Emellett 

szu kse ges volt a tantestu let elsza ntsa ga, a pedago giai kultu ra- e s attitu dva lta s akarata ra 

e s beko vetkezte re tantestu leti szinten. A H2O me re seinek eredme nye (is) igazolja az 

iskola ban ve gbement komplex pedago giai kultu rava lta st. 

A tana rok gyermekekhez (azok csala dja hoz), az oktata shoz, a munka jukhoz e s 

kolle ga ikhoz valo  viszonya nak va ltoza sa n keresztu l az iskolai stressz cso kkent, kialakult 

egy kiegyensu lyozottabb kapcsolat a pedago gusok e s a tanulo k ko zo tt, no tt a tanulo i 

aktivita s, oldottabb hangulatu ak lettek a taní ta si o ra k, eza ltal az iskolai le gko r javula sa 

ko vetkezett be. A tanulo k iskolai komforte rzete, o nbizalma ero so do tt, ez motiva ltta  tette 

o ket a tanula sban; e szrevette k sikereiket, ezen keresztu l a tanula si kedvu k, a jo vo be vetett 

bizalmuk megno tt. Ez az „o ngerjeszto ” egyma sbo l kiindulo  folyamat genera lta a tana rok 

motiva cio ja t, hogy elme leti ismereteiket a taní ta si gyakorlatuk sora n e rto en e s 

technikailag magas szinten ve gezze k. 

A mo dszerrel valo  korai tala lkoza s, illetve a 6 e ves korto l valo  alkalmaza sa 

eredme nyesebb, hiszen ma r kora bban kifejti pozití v hata sa t. Fontos, hogy a gyerekek 

mielo bb megismerkedjenek a mo dszertannal, í gy az e szreve tlenu l e pu lhet be iskolai 

mindennapi e letu kbe. Azok a gyerekek, akik elso  oszta lyto l fogva belenevelo dnek az olyan 

tano ra kba ahol csoportban tanulnak, o sszeszoknak, ero sebb oszta lyko zo sse get 

alkothatnak. Terme szetes e s elfogadott lesz sza mukra, hogy ily mo don dolgoznak. Rea lissa  

va lik sza mukra a tova bbtanula s ke rde se, ese lyeik megno nek, ez kito re si leheto se get 

biztosí t sza mukra. Eze rt teha t fel kell hí vni a tana rok figyelme t a tanulo k szocia lis 

kompetencia inak e s e rzelmi intelligencia fejleszte se nek fontossa ga ra.35A jelenkorban a 

pedago giai kultu rava lta s elkeru lhetetlen, emellett szu kse ges egy mo dszer, ami 

hosszu ta von, biztonsa ggal e s szila rdan garanta lja a me lta nyos oktata si ko rnyezet 

megvalo sula sa t. A Hejo keresztu ri Modell-KIP ko zelebb vitte a szakma t a megolda shoz, 

eza ltal a magyar iskola knak leheto se gu k van a mo dszerbeli megu jula sra.  

                                                           
35  A szocia lis kompetencia k fejleszte seinek leheto se geiro l la sd: Ne meth 2008; Radno ti 2006 
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Ezt a mo dszert nevezhetju k jo nak, mert viszonylag ro vid ido n belu l sikeru l pozití v 

va ltoza st ele rni egy iskola e lete ben a szervezetfejleszte si, ko zo sse gge  szervezo de s, a 

dia kok viselkede se, iskolai beilleszkede su k, tanulma nyi eredme nyeik javula sa tere n. 

Nevezhetju k, hata sosnak is, mert a sokfe lese g tiszteletben tarta sa nak elsaja tí ta sa mellett, 

egyszerre sokkal to bb gyermek felza rko ztata sa t, egyu ttnevele se t teszi leheto ve  u gy, hogy 

ko zben a mo dszertan reflexivita sa tapasztalhato  a tanulo k csala dja ra ne zve is.Mindezt a 

Komplex Instrukcio s Programot alkalmazo  iskola kba ja ro  (ha tra nyos helyzetu ) gyerekek36 

tanula si sikerei igazolja k. A bemutatott gyakorlati pe lda eredme nyesse ge oka n me lta n 

ko vetendo , eze rt szorgalmazni kell, hogy mine l to bb iskola ba37 eljusson, a tana rok 

megismerje k e s alkalmazza k, eza ltal jelento sen tompí tani lehetne a sta tuszproble ma 

jelense ge n – egyu ttal javí tani az oktata s szí nvonala n is – tova bba  to bb ha tra nyos helyzetu  

gyermeknek lehetne biztosí tani a mino se gi e s a szeme lyre szabott oktata shoz valo  

egyenlo  hozza fe re st. 
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