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Thomas Gordon a Csodaiskola víziója c. esszéjében azt fogalmazta meg, hogy a ma 

iskolája nagyon is hasonlítana a csodaiskolához, azonban mi, nevelők gyakorolnánk benne 

másképp a szakmát. Az ő gondolata is aláírja azt a tényt, hogy a nevelés szemléletváltást 

igényel. Segítő szakmánk van, és a szemléletmódosítás személyiségfüggő. Megpróbálkoztunk 

összegyűjteni azokat a ma már mítosznak számító nevelési szituációkat, amelyek értelmezése 

segíthet felvállalni az innovációt.  

A nevelésben többtényezős folyamatoknak vagyunk tanúi, jelentősek a kölcsönhatások, 

és nem mindegy, hogy ez a folyamat egymást erősítő, avagy romboló erőt fejt ki. Ezért tartjuk 

fontosnak megfogalmazni az egymás javára történő közös cselekvést. A nevelésben jelen 

vannak azok a mítoszok, azok a történések, amelyek fokozatosan mitizálódnak, jelezve, hogy 

a ma társadalma a tegnap értékeivel akarja a holnap emberét felkészíteni. Ha a pedagógiára 

gondolunk, akkor a ma pedagógusa a tegnap iskolájában készíti fel a holnap gyermekét... A 

társadalmi törekvés, a pedagógus készségtára nem változik olyan mértékben, ahogy a jelen 

gyermeke. Az idegen szavak szótárában lapozva a mítosz szóra a következő magyarázatot is 

találjuk: „...az egyén/közösség cselekvéseit természetfölöttivé nagyító elbeszélés, monda.“  

1.Fordított szocializáció: a fiatalabb generáció az idősebb generációtól tanul! 

Az utóbbi évtizedek információáradata, az elektronizáció egy olyan új tudásterületet generált, 

amiben a fiatalabb  generáció jobban eligazodik, rutinosabb, természetesebb számára 

a virtualitás. Képletesen azt is mondhatnánk, hogy azelőtt a szülő kézen fogta gyermekét és 

elkísérte az iskolába. Ma a gyermek kézen fogja a szülőt és az épp aktuális elektronikai csodát 

mutatja be neki. Elmondhatjuk, hogy a társadalom hagyományos szociális kapcsolatrendszere 

a hierarchikus alá-felé rendelt  szerepeivel, nem működik, nem működhet együttműködés 

nélkül. 

2.Rivalizáció versus kooperáció: a teljesítményorientált társadalom, a tudáscentrikus 

iskolarendszer vertikálisan ossza le a szerepeket. A horizontális, együttműködő, az egymásra 

odafigyelő, kapcsolatokat most tanuljuk, hiszen mindnyájan más és más tudásanyaggal, 

élményekkel rendelkezünk, ami szinergikusan többlettudáshoz segít minket. Az 

együttműködés, az együttgondolkodás a jövő zálogát jelenti! 

3.Győztes versus vesztes: Ha a hierarchikus kapcsolatrendszerből indulunk ki, akkor 

a győztes-vesztes szereposztással találkozunk. Az erősebb győzni akar, mindnyájan győzni 

akarunk. Ez a megosztás csupán addig működik, míg mi a győztes oldalon állunk. 

A problémamegoldás, a konfliktuskezelés ismeri azokat a módozatokat is, amelyek a győztes-

győztes pozíciót biztosítják, ilyenek a kompromisszum, konszenzus, integráció, mediáció, 

negociáció. Az alternatív megoldási módozatok készségei elsajátíthatóak, mint a pedagógus, 

mint a diák részéről. 

4.Paternalizmus versus felelősségvállalás: A rólunk való gondoskodás, a nélkülünk hozott 

döntések, a pontosan leosztott feladatok szubmisszivitást, túlzott alkalmazkodást okoztak, 

gyakran feladást/rezignációt idéztek elő. Manapság a felelősségvállalást erősíteni kell. 

A feladatokat ki kell, meg kell osztani, a követelményrendszer, a számonkérés visszajelzi 

azok teljesítését, a hatékonyságot, a színvonalat. A felelősséget először nekünk, nevelőknek 

kell felvállalni, csupán így tudjuk azokat a helyzeteket, technikákat, amelyekkel 



kondicionálhatók, átadni a következő generációnak. Elsősorban nekünk kell 

megtapasztalnunk, hogy a nevelésben milyen szerepet vállalunk fel... 

5.Inkongruencia versus kongruencia: Hitelesség vagy hiteltelenség – megtanultunk úgy 

viselkedni, ahogy elvárták tőlünk. Megélésünk nem mindig fedi a külső magatartásunkat. 

Minél nagyobb a megélés és a viselkedés közötti különbség, annál nagyobb teret kap 

a neurózis. Manapság a neurózis statisztikája mind a felnőtt, mind a gyermekpopulációnál 

nagyon magas. Mint figyelmeztető jelként hirdette meg az UNESCO 2001-ben a lelki 

egészségvédelem évét! Feladatunk integráló szerepet vállalni a nevelésben, hiszen a gyermek 

mást tapasztal otthon a családban, mást a kortársai között, mást kap az iskolában és sok 

esetben más értékeket, információkat sugall felé a társadalom is. Ez a kettőség, gyakran 

ellentmondó külső minta, elbizonytalanít... 

6.Az iskola az egyetlen információforrás! – mára már ez az állítás csupán ámítás. A család, 

a kortárscsoportok, a médiák által ömlesztett információáradatban az iskola szerepe 

a „rendrakás“, az információk rendszerezése, az új típusú tanulási folyamatok segítése. 

A pedagógus új szerepet kap: pedagógus mint menedzser... 

7.Teljesítményorientált társadalom vagyunk – pedig, az értelmi intelligencia fejlesztése 

mellett az érzelmi intelligencia szerepe is nagyon fontos, főleg az életre való felkészítés 

területén. Az érzelmi intelligencia az egyén életképességet biztosítja. Sallovey az érzelmi 

intelligencia 5 tényezőjét fogalmazta meg, ezek az önismeret, önuralom, empátia, motiváció 

és a kapcsolatok készségét jelentik. Az emocionalizáció szerepére rámutatott az EU is, amely 

deklarálja az 5 E társadalmának építését: ekonomizáció, ekologizáció, esztetizáció, etizáció és 

emocionalizáció. 

8.Értékválság: értékkonfliktusaink vannak, családon belül, szűkebb – tágabb 

környezetünkben és sok esetben a munkahelyeken is. Az iskola mint nevelő intézmény 

köteles felvállalni olyan arculatot, amelyet magáévá tud tenni mindenki az intézményen belül!    

9.Olvasni kell sokat:  Mikor Platon idejében bevezették az írást, olvasást, akkor Platón ezt 

a folyamatot ellenezte, mondván, hogy ezt az emlékezet fogja megsínyleni, nem lesz rá 

szükség... Manapság a vizuális ingerek több mind 70 %-t teszik ki információinknak. A tévé, 

amint megjelent kultúránkban, a gyermekek intelligencia-struktúrája átrendeződött, mégpedig 

a figyelem és a memória kárára, a kutató-kereső készség javára. Tehát a hagyományos iskolai 

tanulás, amely a memorizációra és a fegyelemre/figyelemre épít, a cselekvő tanulással, az 

élményszerző megtapasztalással, az érzelmi emlékezet funkcionálásával hatékonyabb. Az 

ausztriai aktuális pedagógiai felmérések azt mutatják, hogy az átlag gyermek legtöbbet sms-t, 

reklámszövegeket olvas... A beszédben is kialakult az ún. audiovizuális nyelv, amely azt 

mutatja, hogy még eddig nem volt ilyen mérhető különbség a passzív és az aktív szókincs 

között, mint manapság... A beszéltető oktató-nevelő munka, a kommunikáló iskolai közeg 

sokat segíthet! 

10.Egyedül tanulni vagy együtt...: a PISA felmérés szerint a csoportos tanulás 

környezetünkben nem jellemző, mindenki igyekszik egyedül felkészülni a tudás elsajátítására. 

A kiscsoportos tanulás előnye, hogy kognitivizál, vagyis a közös információcsere egy 

magasabb szintű tanulást biztosít, több információhoz juttatja résztvevőit, és a közös 

gondolkodás élménye tartósabb...  

11.Hogyan tanulni? – a tanulási stratégiák, taktikák hatékonyan befolyásolják a tanulás 

minőségét. Az optimális tanulási modell alapján a motiváció és a tanulási készségek 35-34 %-

ban képviseltetik magukat, míg az értelem 17 %-ban és a külső tényezők a fennmaradó részt 

egészítik ki. Az együttműködés, a csoportmunka, a hitelesség, a felelősségvállalás és egy 

bevált tanulási technika mind hozzásegíti a tanulót ahhoz, hogy életképes tudással legyen 

felvértezve. Ha a pedagógus készségtárában a szakmafüggő kompetenciák mellett ezek az un. 

szakmafüggetlen kompetenciák is jelen vannak, a sikerélmény a közös munka eredménye 

lesz. 


