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  Talán e mottó érzékelteti leginkább azt az igényét a társadalomnak, hogy a 
tanítás-tanulás folyamatának is változásokon kell átmennie. 
  Pályakezdő pedagógusként ezen gondolatokkal és „világmegváltó” tervekkel 
indultam én is; úgy éreztem, én majd képes leszek arra, hogy életképes, kihívásokkal 
teli világunkban érvényesülni tudó generáció nevelésében részt vállaljak. 
  Sajnos úgy tűnik, a még mindig merev, valamint szűkös anyagi erőforrásokkal 
rendelkező iskolarendszerünk minderre kevés lehetőséget nyújt. Ezért tartom igen 
kedvezőnek az új, alternatív pedagógiák megjelenését, melyek lehetőséget biztosítanak 
számomra, hogy egy-egy módszert, stratégiát becsempésszek tevékenységembe, és 
ezáltal érdekesebbé, ugyanakkor hatékonyabbá váljon a gyerekekkel közösen kifejtett 
munka. 
  Elsődleges szempontnak tartom a szervezés folyamatában azt a reform-
törekvést, hogy a gyerek szeressen iskolába járni, igyekszem olyan légkört kialakítani 
osztályomban, mely kedvezően hat a közösségi szellem kialakítására, formálására. 
Szeretném, ha minden gyerek felismerné, hogy mindenki kiváló valamiben, úgy 
próbálom kialakítani az iskolai tevékenységformákat, hogy mindenki bizonyíthassa 
azon képességeit és jellembeli tulajdonságait, melyekért érdemes rá felnézni, ugyan-
akkor segítse azon társait, akik az általa birtokolt műveltségi területen gyengébben 
teljesítenek. 
  A szervezés és megvalósítás kapcsán egyetértek a pedagógusszerep módo-
sulásával, ugyanakkor arra törekszem, hogy tanítványaim ne csak egy parancsolót, 
mindentudót vagy teljhatalmú személyt lássanak bennem, hanem azt a személyt, aki 
társként vesz részt velük együtt a nevelés folyamatában, aki velük közösen tesz szert 
újabb ismeretekre, vagy éppen tőlük tanul, akár pedig velük együtt reagál és felel meg 
az egyre több és nehezebb kihívásnak. Ennek érdekében nemcsak frontálisan 
tanulunk, hanem sok tevékenységet csoportosan vagy párban végzünk el, illetve ők is 
tarthatnak egy-egy rövid foglalkozást. 
  Ami magatartásomat illeti, igyekszem sokszínű kapcsolatot kialakítani 
tanítványaimmal, beszélgetéseink nemcsak tudományos ismeretekről, hanem magán-
életről, otthoni körülményekről, élményekről, érzésekről, vágyakról szólnak. El-
fogadom ötleteiket, javaslataikat közös tevékenységünkkel kapcsolatban, és a merev 
órakeretek között is igyekszünk olyan tevékenységformákat választani, melyek teret 
biztosítanak az aktivitásnak, a mozgásigény kielégítésének, az ünneplésnek és a 
játéknak. Szerepléseink, kirándulásaink hozzájárulnak a szülő–diák–tanító kapcsolat 
még erőteljesebb elmélyítéséhez és kiteljesítéséhez. 

                                                      
* A következő öt dolgozatot a Bolyai Nyári Akadémia Alternatív pedagógiai módszerek az alsó 
tagozatos oktatásban című tanfolyam hallgatói írták. 

 



  Fő törekvéseim közé tartozik az önállóságra való nevelés mind az ismeret-
szerzés, mind pedig a mindennapi élet gyakorlatában. Tudatosítom tanítványaimban, 
hogy mindenki felelősséggel tartozik tetteiért, felelősek vagyunk egymásért és mind-
azért, amit magunkra vállaltunk. 
  Eddigi gyakorlatom során elég sok olyan gyerekkel találkoztam, akiket mintha 
megbélyegzett volna a családi háttér, az a szociális közeg, amelyben élnek. Törekszem 
ezen gátlásaik feloldására, és annak tudatosítására, hogy nem az a fontos, ki honnan és 
hogyan indult el, hanem sokkal inkább az, hogy meddig sikerült eljutnia. 
  Végül a tanítási folyamat utolsó fázisáról, az értékelésről szólnék: szívem 
szerint I–IV osztályban nem is minősíteném konkrétan a tanulók teljesítményét, hisz 
tudjuk, hogy a motivációs bázis megteremtése más eszközök segítségével is elérhető.  
A jelenleg érvényben levő tanügyi törvények ezt ugyan nem teszik lehetővé, de így is 
lehetőség nyílik arra, hogy a gyerek teljesítményét több szempont szerint értékeljem, és 
azt vegyem figyelembe, hogy ki mennyit képes fejlődni saját magához képest. 
  Megállapíthatjuk tehát: anélkül, hogy megneveznénk, hogy éppen Waldorf, 
Jenaplan vagy a projektpedagógia módszereit, elveit alkalmaznánk, a hagyományos 
oktatásban is jelen vannak az alternatív módszerek egyes elemei. 
  Meggyőződésem, hogy nem annyira az a lényeges, hogy éppen milyen nevet 
vagy formát adunk tanítási-tanulási stílusunknak, mindaddig, amíg eredményképpen 
olyan kiegyensúlyozott, döntésképes, versenyképes, de főleg boldog embereket 
próbálunk nevelni, akik megtalálják önmagukat, és szeretettel emlékeznek az együtt 
töltött időszakra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meg lehet tanulni? A számítógépet a pedagógusoknak is tudniuk kell kezelni 

 

 


