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  Valószínűleg kevesünknek volt olyan olvasói élménye szakirodalmi, 
tudományos írások böngészése során, mint amelyre Gordon Győri János 
könyve nyújt lehetőséget a kelet- és délkelet-ázsiai régió két reprezentatív 
oktatási rendszerének bemutatása révén, nevezetesen a Japán, valamint a 
szingapúri – általunk leginkább hatékonyságukról és kulturális másságuk 
alapján számon tartott – képzési, továbbképzési rendszerek összetettségének 
és gyakorlatiasságának leírása révén. 

  A szerző már az előszóban jelzi az olvasó számára, hogy azért választotta ezt a 
címet, mert úgy érezte, megfelelően kifejezi, „hogy a könyvben azt vizsgálja, miképpen 
tükröződik az oktatás egész jelenlegi s némiképp talán jövőbeli világa is a kelet- és 
délkelet-ázsiai régióban, illetve azt, hogy önmagában ez is egy teljes oktatási világ” (15).  
  A személyes tapasztalat hitelességének hangját objektív kutatási adatokkal 
ötvözve a mű összehasonlító megközelítésében egy kultúra-közi perspektíva rendszerezői 
elvét tartja elsődlegesnek, amely a másság (idegenség) megtapasztalásának, 
megismerésének egy sajátos értelmezésére ad lehetőséget. Ebben a jelentés-
összefüggésben a szerző a sadleri fogalomtárra alapozva az iskola megértését a kontextus 
lényegének átlátásával kezdi (azaz: a társadalmi, szociális, gazdasági, antropológiai okok 
kölcsönhatásának, specifikumának megértésével) és így elkülönül a kulturális 
alapozottságú irányvonaltól, hiszen figyelembe veszi a kulturális különbségeket a másság 
vizsgálatában, nem a „kulturálisan mást”, hanem a „kulturálisan sajátot szemléli”. Ebben 
a kontextusban az összehasonlítás lényege nem a hatékonyan működő rendszerek pozitív 
tapasztalatainak transzferje, hanem „a specifikumból megérthető egyetemest keresi, és 
kíséreli meg értelmezni” (250).  
  Talán egyik legszemléletesebb példát ezen interkulturális megközelítés 
megértésére az Irodalomtanítás Japánban című fejezetben találjuk. Mivel a japán írás-olvasás 
elsajátítása erősen vizuális alapú, az írott szöveg megértésében elkerülhetetlenül fontos a 
szövegkontextus mint értelemmeghatározó elem, ezért a modern, európai kultúrában 
hatékonynak vélt beszédközpontú (kommunikatív) oktatás nem nevezhető sikeresnek a 
Japán iskolában. 
 A könyv, amely 2006-ban a budapesti Gondolat Kiadó gondozásában jelent meg, 
14 fejezetben, 439 oldalon át az említett két oktatási rendszer részelemeinek 
sokszínűségét mutatja be, például: a Japán oktatás rövid történetét és a jelenlegi oktatás 
alapvonásait, az iskolai klubok rendszerét és az árnyékoktatást, a szingapúri 
iskolarendszer tehetséggondozásra vonatkozó pedagógiai és kulturális meghatározóit, a 
gondolkodási készségek fejlesztésének szingapúri pedagógiáját, japán matematikatanítás 
kultúráját, a képességekről és az erőfeszítésről vallott elképzelések szerepét a japán 
oktatásban, a versengést a japán iskolában, az iskolák együttműködésének szingapúri 
modelljét, a tanárképzés és -továbbképzés japán, valamint szingapúri modelljét, a 
pedagógia kulturális alapjait Kelet-Ázsiában. 
  Ezen igen gazdag ismerettárból a tanárképzés és továbbképzés néhány – 
véleményem szerint nagyon tanulságos – sajátosságát kívánom kiemelni, azaz olyan 
elveket és szervezési koncepciókat, amelyek megfontolás tárgyát képezhetik a romániai 
oktatási rendszerben, a tanári önképzések és a továbbképzések során is. 
  Mind a szingapúri, mind a japán oktatási rendszer egyik alapvető sajátosságaként 
említhető a tanári továbbképzésre, állandó szakmai önfejlesztésre fektetett hangsúly. 
Ennek elsődleges forrása éppen a gazdasági világ azon elgondolásai, módszerei, melyek 
szerint nem kész szakembert látnak az ifjú diplomásban, hanem egy képezhető, 
továbbfejleszthető munkaerőt. Így a japán tanárképzésben, a munka előtti formális 
képzésben kevésbé hangsúlyos a gyakorlatias készség- és képességfejlesztés, mert a 

 



szakmai szocializáció éppen a formális képzés befejeztével kezdődik. Mivel az iskola 
hatékony teret biztosít a permanens nevelésre, ezért egy iskolába való alkalmazás során az 
intézmény nem a legjobb tanárt kívánja kiválasztani, hanem a legjobban továbbképezhető 
személyeket (ugyanis a munkahely maga akarja képezni saját munkaerejét). Látható tehát, 
hogy a kelet-ázsiai oktatás világában egy súlyponteltolódásnak lehetünk tanúi, a 
tanulócentrikus szemléletről a „tanítva tanulni” szemlélet válik elsődlegessé, s így az 
iskola az a hely, ahol nemcsak a tanuló gazdagodik, „töltődik fel”, hanem a tanár 
önképzése, szakmai tapasztalatainak tökéletesítése legalább olyan lényeges szempont. 
  Az európai kultúrában a felsőoktatás különböző szintjeire leszűkített tanári 
képzés a japán oktatási rendszerben iskolaközpontú képzéssé és továbbképzéssé alakul át, 
és a tanári életpálya megalapozásában lényes szerepet kap a kollegiális szakmai párbeszéd, 
az egymástól való tanulás, valamint a mentor (irányító, koordinátor) tanárral folyatott 
tapasztalatcserék. „Ahhoz, hogy a tanárok úgy tudjanak tanítani, ahogyan őket korábban 
nem tanították (tehát amilyenként ők maguk sohasem tapasztalták meg a tanítás-tanulás 
folyamatát), el kellett sajátítaniuk, miképpen kell más tanárokkal együttműködni, tanulni 
tőlük és tanítani őket.” (214) 
  Lényegesnek tartom kiemelni azt a tényt is, hogy a tanári továbbképzésben a 
továbbképző programok más tartalmakkal és „másképpen didaktizálva” szerveződnek a 
kezdő, valamint a gyakorló tanárok számára. A munkahelyi képzés szintjei a bevezető 
oktatás, amelyet a karrier közben történő képzés és a speciális képzés egészít ki. 
  A kezdő tanárok képzésének első szakaszában a mentortanárral folytatott szakmai 
megbeszélések játszanak fontos szerepet, majd ezt egészíti ki a más iskolákban való 
látogatás (hospitálás), valamint a külső oktatási központokban zajló elméleti előadásokon 
és szemináriumokon való részvétel. 
  A gyakorló tanárok továbbképzése iskolán belüli, valamint iskolán kívüli 
tevékenységekből áll. Az előre alaposan megtervezett bemutató órák, szakmai 
megbeszélések, amelyek egy sajátos pedagógiai kérdés konkrét megvizsgálására 
irányulnak, hatékony keretet biztosítanak a szakmai fejlődésre. Ezen kollektív, kutatói 
munkára alapuló képzési lehetőségeket az iskolán kívüli ismeretszerzési formák egészítik 
ki, amelyeket a továbbiakban csak összegezve kívánunk felsorolni: 1-2 éves időtartamra 
való visszatérés az egyetemre; a tanári pálya 6., 10. és 20. évében kötelező a szervezett 
továbbképzésben való részvétel; az egy hónapos tapasztalatcsere: 2–4 hetes csereutak az 
országon belül, tanár-rotáció; szünidőben (párhetes, -napos, -hónapos) munkavállalás 
ipari nagyvállalatoknál (amely által fejlődik a tanár gazdasági gondolkodása és tágul 
látóköre stb.). A tanárképzés legösszetettebb formája a tanári tevékenység kutatása 
pedagógiai fejlesztés céljából, amely azonban ismeretes az angliai tanárképzési 
rendszerből is. 
  Természetesen a vázlatosan bemutatott szempontokat csakis kulturális 
másságukba ágyazva értelmezhetjük, értékelhetjük. Megismerésük azonban saját 
pedagógiai kultúránk reflektív szemléletére adhat lehetőséget. 
  E tudományos igényességgel elkészített munkát hasznos szakirodalomnak vélem 
mindazok számára, akik az oktatás és a tanárképzés fejlesztésében fontosnak tartják az 
iskola és a társadalom hatékony összjátékára való alapozást. Ugyanakkor a könyv olvasása 
gondolatébresztő szakmai elmélkedésre, valamint az önképzés tudatos szervezésének 
lehetőségére nyújt önelemző teret. 
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