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Nanszákné Cserfalvi Ilona 
 

Az iskolai mai szemmel 
 

„Az iskola arra való, hogy 
az ember megtanuljon tanulni, 
hogy felébredjen a tudásvágya, 

megismerje a jól végzett munka örömét, 
megízlelje az alkotás izgalmát, 

megtanulja szeretni, amit eszmél, 
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog” 

(Szent-Györgyi Albert)  
 

Múlt és jövő: tanítási paradigma kontra tanulási paradigma 
 

A XX. század az iskoláztatás expanziója. A hangsúly áthelyeződik a taní-
tásközpontú szemléletről a tanulásközpontú szemléletre. Az új pedagógiai pa-
radigma megjelenése az egész világon az oktatási rendszernek válságjelenségeit 
eredményezi. Új elméleti orientációs pont és fogalom jelenik meg: piaci ver-
senyhelyzet (Halász 2001); nyitott képzés (Pordány 1999); távoktatás (Kovács 
1999); kompetencia (Csapó és munkatársai); felnőttképzés „résztvevő közpon-
túság” (Maróti 1995); a pedagógiai tevékenység újraértelmezése (Zrinszky 2000, 
Nahalka 2011). Átalakul az iskola idő-, cél- és feladatrendszere, a tanulók, pe-
dagógusok szerep együttese (Trencsényi 2002). Mindez beépül az Európai 
Unió oktatáspolitikájába. új kompetencia kialakítása válik szükségessé a peda-
gógia-andragógia paradigmaváltásából (Kelley 2002). Megjelenik a munkaerőpi-
ac változó szükséglete, az oktatás-képzés piaccá válásának folyamata, az alul-
képzett társadalmi csoportok oktatásba történő bevonása, a konstruktivista ta-
nulási szemlélet kialakítása, az együttműködő, innovációs készség uralkodóvá 
válása. 

Az Európa Tanács az oktatás-képzés prioritását a következőképpen jelölte ki: töb-
bet és hatékonyabban kell beruházni az emberi erőforrásokba, az élethosszig 
tartó tanulásnak kézzelfoghatóvá kell válnia, s meg kell teremteni a tanítás és 
képzés Európáját. 

Az oktatáspolitikai célok kiemelik a tanulás színvonalának emelését, a ta-
nuláshoz hozzáférés könnyebbé és szélesebbé tételét az egész élet során, a tu-
dástársadalomhoz szükséges képességek meghatározásának frissítése, az okta-
tás-képzés nyitottabbá tétele a helyi környezet és Európa felé, a minőségbizto-
sítása javítása, az iskolákkal való új partnerség fejlesztése. 
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Ehhez átfogó gondolkodásbeli változásra van szükség, egyrészt szükség 
van az oktatás időbeli elterjedésére, a formális, nonformális, informális tanulás 
összhangjának kialakulására, a tanuláshoz való jog újradefiniálására, a pedagó-
gus szerep átrendeződésére, az oktatás cél- és funkciórendszerének, módszeré-
nek megváltoztatására. 

Dieter Mertens (1989) bevezette a kulcsképességek fogalmát, és ezek a következők: 
problémamegoldó képesség és kreativitás, kooperációs és kommunikációs ké-
pesség, a felelősségvállalás képessége, és az önállóság és teljesítőképesség. A 
hazai gyakorlatban a fejlesztési modell döntő elemének tartjuk az életvezetési 
önfejlesztési készségeket, a kommunikációs készségeket, a szociális és állam-
polgári készségeket, a munkavállaláshoz és vállalkozáshoz kapcsolódó készsé-
geket, valamint a menedzsment és általános készségeket. 

Kutatások bizonyítják, ha a tudásalapú társadalomról gondolkodunk, ah-
hoz az egyén flexibilitása, adaptív képessége összekapcsolódik a technológiai 
tudással, a csapatban való együttműködési készséggel, az önfejlesztéssel, a nyi-
tottsággal, a rendszerteremtéssel, az alkotókészséggel. Ez lehet az útja a hátrá-
nyos helyzet és az esélyegyenlőség csökkentésének. 

Korunk legfontosabb pedagógiai feladata az interaktív dialóguson alapuló, 
önálló rendszeres tanulás módjának megtanítása, adekvát tanulási helyzet létre-
hozása, amely segítségével az emberek munkaerő-piaci társadalmi helyzete és 
életminősége javul. 

  
Megértés – törődés – felelősség 

 
Hogyan neveljük a gyermekeinket? A válasz lehet rövid: ösztönösen, kul-

túrájuknak megfelelően, intézményesen. De számunkra fontos a humánetológi-
ai nézete is, miszerint jelentős az ember rendszervező tulajdonsága, a gyermek 
az anyával és apával kialakult kapcsolata, valamint a három éves kor utáni szo-
cializáció. Nem nélkülözhetjük a család szerepét sem, mint alapvető közössé-
get. „A család olyan, mint a hamuban sült pogácsa, amit egész életünkben ma-
gunkkal visszük, s lehetőséget ad, hogy az élet viharában hazaérkezhessünk.” 
(Sütő András 1976) A család szociális konstrukció, ahol jelen van a közös meg-
beszélés, a vélemények cseréje, a különböző szerepek, cselekvések. De azt is 
érezzük az iskolában, hogy feszültségek vannak a családban, s kérdés, hogy fel-
készült-e egy iskola ezek kezelésére. 

A jó iskola személyiséget fejleszt, jobb eredményekre orientál, a tanulók 
pozitívumaira támaszkodik, fejleszti a tanár-diák együttműködését. Pedagógiai 
elvei között szerepel: a beavatás pedagógiája, a közös élmények, az együttes tevé-
kenység, és a magas követelménytámasztás. A kisiskolások életében megvalósul: a 
szeretet, a bizalom és a biztonságérzet, melyeket a pedagógus sugároz. 
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Igaz megállapítások: „A jó tanár egész életen át ható példát ad, egy olyan új vi-
lágot nyit meg emberségben és tudásban, amelyet a diák soha el nem felejt” 
(Csermely Péter 2009). „A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant em-
ber, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimiz-
musa” (Karácsony Sándor). „A pedagógus király lehet a gyermek birodalmá-
ban, ha nemcsak törvényeket talál ki, hanem figyelembe veszi a gyermek törvé-
nyeit is” (Ancsel Éva). 

Kérdés, hogyan szeressük a gyermeket? Nagyon okosan – megértően – 
együtt érzően – bizalommal.  

A gyermekek történetei „üzenik”  

o Mi van ott benn?  

o Szeretek, mert szeretnek. 

o Visszajelzést kaptam: szeretetre méltó vagyok. 

Látjuk a gyermekben a felszínt és a mélyt, az örömöt és bánatot, a segítést 
és a védelmet. „Nézz hosszan egy gyermekarcra és látni fogod, ha van sors, hát 
nagyon korán elkezdődik” (Ancsel Éva). Ez hívja fel a figyelmünket a törődésre. 
Többnyire alábecsüljük a mosoly, egy pillantás, egy kedves szó, egy figyelő te-
kintet, egy őszinte bók vagy csekély törődés ereje, mind képes rá, hogy új irányt 
szabjon életednek. Nem is gondolnánk, mily végtelen sok lehetőség adódik nap 
mint nap, hogy szeretetünket kimutassuk. Figyelmeztetők Popper Péter (1996) 
gondolatai: „Az embernek játszani, dolgozni, szeretni és imádkozni kell, hogy 
az életből a legtöbbet kapja.” 

„Ez a legnehezebb manapság, ugye, tudod? … Hogy hiányzik – nem is a 
szeretet –, hanem a jóság. – Ha valaki jó hozzánk, hirtelen melegünk lesz. Ér-
zed már? – hogy átsuhan rajtad valami megnevezhetetlenül kellemes érzés. Sőt, 
meg is lepődsz, hogy ilyesmi van még egyáltalán. Egy jó szó, egy jó tett – és 
szinte megszédülsz. … Érzed már?” (Müller Péter 2007) 

A kapcsolatkérdésünknek egyik tartópillére a felelősség. A tudatos ember 
mindig a jelen pillanatra felel, mert felelősségteljes, szó szerint, mert felelős 
azért, amit tesz. A felelősségvállalás nem kudarc, hanem a lelki érettség jele. 
Tanítványaimnak tudniuk kell, hogy a saját életünket mi irányítjuk, az elhibázott 
döntéseinkért csakis mi felelünk. Azt is érezniük kell, hogy aki erős, kiáll magá-
ért, aki erősebb, kiáll másokért. 

Ezekhez a jelenségekhez a pedagógus szerepeknek is változniuk szükséges. 
A tanítói, tanári munka különbségeinek tagadása nélkül egylényegű mesterség-
ként írható le, amelynek egyetemes sajátossága az, hogy az emberi kapcsolatok 
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közepében, az emberi viszonyulások, a kommunikáció, a viselkedés szerepfor-
mái által is emberformáló hatásokat közvetít. A pedagógus szerepekre vonat-
kozó néhány hazai kutatás és nemzetközi dokumentum éttekintése után kísérle-
tet tehetünk egyfajta új, a pedagógusokra alkalmazható szerep együttes körvo-
nalazására. A szerep együttes tíz szerep eleme (tantárgyi, módszertani, tervezé-
si, iskolaszervező, vezető, innovációs, tanácsadó, gyermek- és ifjúságvédő, sza-
badidő-szervező) nevében megfelel a korábbi szerepfelosztásokban nevesített 
szerepelemek, nevében tartalmukat tekintve új elemek tekinthetők. A modell 
tulajdonsága azonban nem a szerepek és a hozzárendelt feladatok és kompe-
tenciák összeillesztésében van, hanem abban a szemléletben, amely feltételezi 
azt, hogy a pedagógusok szerepüket a gyorsan változó világ kihívásainak meg-
felelően, rugalmasan és gyorsan képesek változtatni. A szerepek átmennek 
egymásba, a feladattípusok és a megvalósításukhoz szükséges kompetenciák 
több szerep esetében jelennek meg követelményként. A kompetenciák pedig 
jellegüknél fogva jól átvihetők egy más szerep vagy más környezet feladatainak 
megvalósításához.  

Az új oktatási-képzési gyakorlatban a pedagógus legnagyobb kihívása a 
munkájának fő jellemzője: a változásokhoz való gyors alkalmazkodás, a folya-
matos reflexió, a társadalmi, szakmai környezetre és a folyamatos döntéshoza-
talra.  

 
Új jelenségek az iskola világában 

 
Mindenekelőtt szólunk a vezetésről. „A vezetés célja a munkaadók és a 

dolgozók együttes maximális boldogulásának elősegítése” Taylor). Mások sze-
rint: „Olyan sajátos munka, amelynek célja mások munkájának eredményessé 
tétele: közös cél érdekében elkötelezetten, együttműködve a vezetővel és egy-
mással, képességeik, energiák felhasználásával” (Klein). A vezetés: művészet (ve-
le született tehetség), tudomány (tanulható), szakma, irányítás (azt akarják csi-
nálni, amit ő akar) és politika (íratlan törvények felhasználása). (Watson 1986) 

Ma az iskolában a leadership vagy a személyes vezetés lép előtérbe, hidat 
kíván építeni az egyéni és a szervezeti célok közé, és a vezetői tevékenység 
olyan eleme, amely a szervezeti erőforrások kitüntetetten az emberi erőforrással 
foglalkozik (a vezető és beosztottai közötti kapcsolat módjára keresi a választ), 
és annak képességét jelenti, hogy hogyan tudja a vezető a szervezet tagjait a 
szervezeti célok megvalósítására befolyásolni, mozgósítani (Bakacsi 1996).  

A személyes vezetés kategóriájába három jelentős elemmel kell számolnunk: 
kommunikáció, vezetési stílus és motiválás. 
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Az eredményes vezetés alapja egy „érzelmi intelligencia”, melynek eleme: az 
önismeret (érzelmi önismeret, pontos önértékelés, önbizalom), önmenedzselés 
(önkontroll, megbízhatóság, lelkiismeretesség, alkalmazkodóképesség, teljesít-
ményorientáltság, kezdeményezőkészség), szociális tudatosság (empátia, a szer-
vezet ismerete, szolgáltatásorientáltság), készség (befolyásolás, mások fejleszté-
se, kommunikáció, konfliktuskezelés, kapcsolatok kiépítése, team-munka és 
együttműködés). (Goleman 2001) 

Egy vezető kívánatos tulajdonságai között tartjuk nyilván: a változások kö-
vetése, stratégiai szemléletmód, rendszergondolkodás, rugalmasság, nyitottság, 
folyamatos tanulás, demokratikus, rugalmas vezetési stílus, csapatépítés, értékek 
teremtése, konfliktuskezelő képesség, (meg)hallgatási készségek birtoklása, bi-
zalomépítés, a teljesítmény állandó fejlesztésére való törekvés. 

A sikeres vezető több vezetési stílust és eszközt tud mozgósítani, széle-
sebb a repertoárjuk. Rugalmasan, zökkenőmentesen képesek váltani egyik stí-
lusról a másikra, szükség szerint. Tudatosan alkalmazzák a stílusokat és eszkö-
zöket, pontosan el tudják magyarázni, hogy mikor melyik stílust alkalmaznák és 
miért: azaz mindig a helyzethez igazítják eszköztárukat. 

A másik jelentős kérdés az iskola világában a szociális kompetencia fej-
lesztése. Értelmezésük különböző:  

Argyle (1983): a szociális kompetencia olyan képesség, olyan készségek 
birtoklása, amelyek lehetővé teszik, hogy szociális kapcsolatainkban a kívánt 
hatást elő tudjuk idézni. 

Tower (1982): a szociális kompetencia a szociális viselkedés előidéző ké-
pesség birtoklása.  

Puttalaz és Gattman (1993): a szociális kompetencia a szociális viselkedés 
azon aspektusa, amely fontos szerepet játszik a fizikai és pszichikai betegségek 
megelőzésében 

Waters és Sroufe (1983): a szociális kompetenciát az egyén hatékonyan 
tudja használni környezeti és személyes adottságait, képes jó eredményeket el-
érni fejlődése során. 

B. H. Schneider (1993): a szociális kompetencia képessé teszi valakit meg-
felelő szociális viselkedések végrehajtására, elősegíti személyközi kapcsolatainak 
gazdagságát oly módin, hogy mások érdekét ez ne sértse. 
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A pedagógiai gyakorlatban nem nélkülözhetjük a szociális kompetencia 
összetevőinek vizsgálatát és fejlesztését. Stephens (2000) véleménye alapján: 

 Személyközi viselkedés: konfliktuskezelés (asszertivitás, mérsékelt hang-
nem), figyelemfelkeltés (kérdés alkalmával), üdvözlés (mosoly), segí-
tés másokon (önként, kérésre), viselkedés (játékszabályok betartása), 
pozitív attitűd mások iránt (sokszínűség elfogadása.  

 Önmagával szembeni viselkedés: következmények vállalása, etikus visel-
kedés, érzelmek kifejezése, önelfogadás, felelősség a tanulással kap-
csolatban. 

 Feladattal kapcsolatos viselkedés: kommunikáció feladatvégzés közben, 
figyelés feladatvégzés közben, csoporton belüli aktivitás, szívesen 
együttműködik, mások előtti szerepvállalás. 

A tanulók körében akkor jön létre hatékony együttműködés, ha alapszinten: kom-
munikatív ötleteket ad, aktív a csapatmunkában, és elfogadja a segítséget.  

Középszint: segít másoknak, ha kell, elfogadja a kritikát és tud változtatni, a 
feladat befejezéséig folytatja a munkát.  

Emelt szint: érzékeny a csoporttagok igényeire, korlátaira, vezetői készsé-
geket mutat, koordinál. 

A pedagógiai munkában fejlesztési lehetőségeink: a modellnyújtás, a szociá-
lis problémamegoldás, szerepjáték (szerepcsere), történetek megbeszélése. To-
vábbá a csapatban végzett munka, a kooperációs hajlandóság, versengés, 
együttműködés egyensúlya. Betartandó elvek a korrektség, tisztesség, felelős-
ségtudat, megbízhatóság, kötelességtudat, megbízhatóság, kötelességtudat, tole-
rancia, szolidaritás, megértés, segítőkészség. 

A szociális kompetencia fejlődését befolyásoló tényezők: egyrészt az egyén 
oldaláról a személyiségből fakadó tényezők, másrészt a család által képviselt 
tényezők és az iskolai környezetből fakadó tényezők köre. Kedvezően ható té-
nyezők: meleg, nyitott iskolai légkör, világosan megfogalmazott célok és szabá-
lyok, tanulóközpontú tanítás-tanulás, kooperatív tanulási formák, magas tanári 
elvárás, a tanulók pozitív elfogadása, tanári kontroll a tanulók felett, személy-
közi kapcsolatok sokasága. 

Témánk szempontjából kiemelendő a barátság mint a szociális készségek 
és a kötődés kifejeződése. Mérei (1948) azt mondta: „ha én varázsló lennék, ak-
kor azt kívánnám, hogy minden emberben alakuljon ki a barátkozás képessége. 
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Mitől barátok a barátok? 
1. táblázat. Jó vele lenni 

ELFOGADÁS ELUTASÍTÁS 

Humorérzék Agresszív, durva, közönséges 

Együttműködő Kötekedő, akadékoskodó 

Talpraesett, ügyes Főnökösködő 

Jó ötletei vannak Visszahúzódó, félénk 

Könnyű bevonni tevékenységekbe Alacsony intelligencia 

2. táblázat. Megbízható 

ELFOGADÁS ELUTASÍTÁS 

Lehet rá számítani Agresszív, durva 

Őszinte Hazudós, kétszínű 

Hűséges Kikotyogja a titkokat 
 

3. táblázat. Segít elérni céljaimat 

ELFOGADÁS ELUTASÍTÁS 

Hasonló értékek és érdeklődési kör Különböző értékek és érdeklődési kör 

A kortárscsoport értékeinek elfogadása Nonkonform, különc, a kortárs cso-
port értékeit elutasítja 

Ugyanolyan nemű, korú, etnikumú Nagyképűsködő, „felsőbbrendű” 
 

A barátsághoz szükséges néhány szociális készség: csatlakozás egy csoport-
hoz vagy játékhoz, konfliktuskezelés, siker és kudarckezelés, kiállni a barátunk 
mellett, a kérés teljesítése vagy visszautasítása, pozitív üzenet küldése a másik 
felé, a visszautasítás kezelése és beszélgetés. 

Preferált helyen kezeljük köznevelési céljaink között a halmozottan hátrá-
nyos helyzetű tanulókkal vezető foglakozók s az ezekhez kapcsolódó vezetői 
munkát. „Ahány ember, annyi megoldás vagy megoldatlanság. Ezért nem hi-
szek az egyre jobban elszaporodó bölcs tanácsokban. Az ember mégiscsak 
eléggé egyedi. Ennyit gondolom, a magunk javára talán elmondhatunk. Hogy a 
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legvégletesebb formációban – legyen az bűnöző vagy próféta – sem vagyunk 
akárkik. Az ember megérdemli, hogy odahajoljunk feléje” (Mészöly Miklós). 

Antoine de Saint-Exupéry kis hercegének invitálása ellenére sem játszik a 
róka, nem játszhat vele, mert nincs „megszelídítve”. Megszelídíteni pedig any-
nyit tesz, „mint köteléket teremteni”. 

Ezeket a motívumok idéződtek fel bennem, amikor vizsgálataim arra utal-
nak, hogy a rossz diákok széles körű integrációja nem megoldott, integrálódás 
hiányában nem motiváltak, és ezek kihatnak a tanulmányi eredményükre és to-
vábbtanulásukra, az oktatók módszertani, multikulturális ismerete hiányos, s a 
roma származású diákok hátrányos megkülönböztetése miatt érdeklődésünk az 
iskolai iktatás irányában meglehetősen alacsony. 

 
4. táblázat. Az iskolában alkalmazott, a tanulás sikeréhez  

és az iskolai kudarcok leküzdéséhez vezető megoldások, módszerek 
 

1. Speciális tanár-szülő kapcsolat o Hírlánc 

o Szülői értekezlet a tanulók bevoná-
sával 

2. Preventív intézkedések o Lelki egészség megőrzése 

3. Egyénre szabott tanulási útvonal 
kiépítése 

o Egyéni ütemű haladás 

o Speciális programok 

4. Tanári teamek kialakítása o Teamek közvetlen kapcsolata a 
tanulókkal 

5. Kiscsoportos oktatás  
 

A vezető szerepe a halmozottan hátrányos helyzetű  
tanulók segítésében 

 
o A tanulás iránti igényt ugyanúgy növelni, emelni kell, mint a kínálatot. 

o Tanulásszervezési, módszertani változásokra van szükség, amely min-
denki számára eredményes, hatékony tanulást biztosít, illetőleg minden-
fajta tanulást méltányolni szükséges és biztosítandó elismertségük is, le-
gyen szó formális vagy informális tanulásról. 
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o Fontos hangsúlyozni a komplex segítségnyújtást is, hiszen a tanulási 
alulmotiváltság okait vizsgálva a nyomort, az akut családi problémákat, 
a személyes problémákat is jelentős tényezőként kezeljük. 

o A hagyományos tantárgyakon alapuló elméleti oktatással szemben egyre 
nagyobb szerepet kapjon az integrált ismereteket közlő, a valós élet-
helyzeteken alapuló tanulásszervezés. 

o Jellegzetes változást igényel, hogy a tanulásszervezési eljárások rugalma-
sabb, sokkal inkább az egyéni szükségletekhez igazodjanak. 

o Karakterisztikusan hangsúlyos és változásokat megélő elem a tanulók 
teljesítményének értékelése.  

o Szükséges visszaállítani a tanulók önbecsülését, olyan légkört biztosíta-
ni, ahol nem félnek a kudarctól. 

o A tanulók maguk is nyomon tudják követni önmaguk fejlődését. 

o Az iskolák fontosnak tartják, hogy a tanulók egyéni képességeihez il-
leszkedő, adaptív tanulásszervezési eljárásokat és megoldásokat alkal-
mazzunk. 

o Mindenütt az aktív, cselekedtető tanulásszervezési eljárásokat részesítik 
előnyben.  

o Azon képességek fejlődjenek, amelyekre a későbbiek során vagy mint 
munkavállalóknak, vagy mint állampolgároknak szükségük van. 

 

Szakirodalomban jelölt alapkészségek 

o elemi készségek, „kapunyitó készségek; 

o életmentési készségek / társas érintkezés, közösségi tevékenység; 

o kulcsfontosságú készségek / kommunikáció, problémamegoldás, má-
sokkal együttélés; 

o szociális és állampolgári készségek (kötelesség, jog, erkölcs, normák, ér-
tékek); 

o munkavállaláshoz kötődő készségek; 

o vállalkozói készségek / kapcsolattartás, önálló cselekvés, lehetőségek 
felismerése; 
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o menedzsmentkészség / csapatépítés, kreativitás, döntéskészség, önbiza-
lom; 

o általános készségek / elemzés, tervezés, problémafelvetés. 
 

Közös jellemzőként kiemelendő 
 

o tanárok jó felkészültsége; 
o kiemelkedő szociális kompetenciák / jellem, türelem, kommunikációs 

készségek és képességek, erős személyiségi, nyitott és rugalmas gon-
dolkodás, cselekvés; 

o a fiatalok megértő elfogadása; 
o a továbbképzéseken domináljon a csapatépítés, konfliktuskezelés, a fia-

talok tanulását segítő metodikák, új kommunikációs technikák alkal-
mazása. 

Hátrányos helyzetű tanulókkal eredményesen  
foglalkozó iskolák jellemzői 

o az iskola menedzsmentje ; 

o munkamegosztás, funkcionális; 

o a munkaközösségek, műhelyek; 

o fontos szerepet szánnak az információáramlásnak; 

o a párbeszédekre épülő kommunikációs rendszert részesítik előnyben; 

o a menedzsment fontos tevékenységi területe; 

o a társadalmi beágyazottság, partneri kapcsolat; 

o hagyományok, PR-tevékenység; 

o a barátságos személyiségközpontú légkör kedvez a személyközi kapcso-
latok kialakulásának, és megteremti a tanulók szocializálásának terepét; 

o a tanulói sikerek az iskolai munkában, a versenyen elért eredményhez, 
magatartási, fegyelmezési stílushoz, a tanulók motivációjának, a tanító-
tanítvány közötti bizalom kialakulásához kötődnek; 

o többen szükségesnek tartanák a „nyitottabb” iskola megvalósítását / 
sokféle szakember, taneszközök, tanítási módszerek, óraszervezési eljá-
rások, a tantestület önfejlesztése, szociális kompetencia jelenléte. 
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A szülők iskolával szembeni elvárásai – 
változások a szülő–iskola kapcsolatban 

 
A szülők lehetőséget kaptak arra, hogy saját jogokkal, kompetenciákkal 

rendelkező partnerekké váljanak. A jogokkal való élés gyakorlat azonban ko-
rántsem kihasznált. Az iskolával való együttműködésnek még mindig a fő célja 
a különböző tanügy-igazgatási teendők „elintézése”. A különböző jogok inkább 
papíron élnek, megvalósulásuk igencsak formális. Ezt mutatja a kapcsolattartás 
módszereinek statikussága, sőt a múlthoz képest – nem utolsósorban a szülők 
és pedagógusok túlterheltsége miatt – az intenzívebb formák bőségességének a 
beszűkülése. 

 
Mit tehet az iskola vezetése a szülők nevelőpartnerként 

való megnyerése érdekében? 
 

Csupán néhány megfontolást említünk. Először is az ő felelősségük és felada-
tuk, hogy a szülők kellő információval rendelkezzenek az iskola terveiről, szán-
dékairól, az általa nyújtott, a gyermekeket szolgáló oktatási-nevelési célokról és 
lehetőségekről. Hogy biztosítsák a szülőknek javaslataik, véleményük, észrevé-
teleik elmondását, s arra érdemi választ is adjanak. Érezhessék, hogy rájuk va-
lóban szüksége van az iskolának. Ebben is mutasson az iskolavezetés példát a 
beosztott nevelőknek is, hiszen mégis csak ők találkoznak a leggyakrabban a 
szülőkkel. A tantestületi közösség építése elhanyagolhatatlan feltétele a szülők 
bekapcsolódásának a nevelők felelősségteljes együttesébe, s aktív részvevővé 
válásának. 

Rendkívül fontos lenne, hogy a szülők maguk is több pedagógiai, pszi-
chológiai ismerettel rendelkezzenek gyermekeik fejlesztésének teendőiről, mód-
szereiről. Rendkívül sekélyesek például az életkori vagy fejlődés-lélektani sajá-
tosságaikról való elképzeléseik. Keveset tudnak arról, hogy az ellenőrizetlen 
baráti kapcsolatok, a különböző iskolán és családon kívüli viszonyaik ismeret-
lensége, magára maradottságuk milyen veszélyeket hordoz, hogy súlyos pótcse-
lekvésekbe süllyedésüket idézheti elő, s a személyiségüket torzító devianciáknak 
tragédiákba torkolló következményük is lehet. Osztályonként, életkori csopor-
tokként, a sokszor csak egyes jegyekről vagy egy-egy iskolai magatartási prob-
léma körbejárásáról szóló szülői értekezleteket jó lenne olyan beszélgetésekké-
eszmecserékké tenni, ahol az életkori jellemzőkről, a családokat, emberi kap-
csolatokat fenyegető, mételyező veszélyekről, azok elkerülési, megelőzési lehe-
tőségeiről folyna a közös gondolkodás, vita a követelések együttes kialakítása. 
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Aktuális probléma a pedagógusokat is a jó irányba befolyásoló empati-
kusság erősítése a szülőkkel való kapcsolatban. Az iskolavezetés sose becsülje 
le, és ne hagyja megválaszolatlanul a szülői megkereséseket. Nagyon sok közöt-
tünk a tanácstalan, segítségre váró, a kétségektől és veszélyektől megfélemlített, 
a házasságok tönkremenetelével magára maradt anya, apa segélykérése. Olykor 
azért is, mert nem kapták meg az illetékes tanártól, osztályfőnöktől a remélt 
segítséget, s az elveszettség hangulatába süllyednek. Éppen a pedagógusok vé-
delmében nem szabad formálisan kezelni az ilyen megkereséseket vagy elutasí-
tani, hiszen ez hallatlanul fontos jelzés a vezetés számára, amin mindig érdemes 
elgondolkodni, és tanártársainkkal együtt az érdemi megoldást keresni. Érde-
kük annak teljesítése, amiért léteznek. Haláluk az üresjárat, a formalizmus, a 
kvázi cselekvések, az időrabló értekezletesdi. Rendkívül fontos, hogy az iskolai, 
nevelői partnerség és demokratizmus érdemi, cselekvő együttműködése hiva-
tott résztvevőinek érezzék magukat, hogy azokká válhassanak. 

Az utódok gondozásáról, neveléséről való gondolkodásnak, a sokoldalú 
biológiai, ismereti, érzelmi, gazdasági, családi reprodukciónak fő pillére maga a 
család, mely nélkül soha nem lehettek, és nem lesznek igazán eredményesek a 
modern korban sem, az intézményes nevelés hatékony és sikeres megoldására 
tett erőfeszítések.  

 
Epilógus 

 
„Az embernek nem kell mindig jól járnia! Nem kell minden helyzetből 

nyertesen kikerülnie! Aki ezt a kényszert nyertesen el tudja engedni, az belsőleg 
nagyon szabad lesz. 

Az élet hosszú, bele kell, hogy férjenek vereségek, összeomlások, újra-
kezdések is. És ennek során új aspektusai nyílnak meg a dolgoknak, olyanok, 
amelyeket csak alulnézetből lehet látni.” (Mérei Ferenc) 
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