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GONDOLATOK A MIHÁLY ILDIKÓ ÁLTAL ÍRT, MOBIL ISKOLÁKRÓL SZÓLÓ CIKK 

SZOCIOLÓGIAI HÁTTERÉRŐL 

THOUGHTS ON MICHAEL ILDIKO WRITTEN BY MOBILE SOCIOLOGICAL BACKGROUND 

ARTICLE ON SCHOOLS 

Mihály Ildikó: „Mobil iskolák az oktatás szolgálatában” című cikkének szociológiai hátterét elemzi a 

cikk. Célja a lehetőségek szélesebb áttekintése, a jövőbeli lehetőségek elemzése, és az UNESCO 

szerepe a mozgó iskolák működtetésében. 

The article analysis the sociological background of Ildikó Mihály's article: "Mobile schools in the 

service of education". The main target is to make a wider view on the opportunities, to analyse the 

future opportunities, and the part of the UNESCO in the operation of mobile schools. 

Rögtön a bevezetőben kijelentem, hogy én még sohasem hallottam a mobil iskolákról, és nagyon hamar felkeltette a cikk 

az érdeklődésemet. Én voltam ENSZ-katona, vezettem buszt is, és tanító a főiskolai végzettségem. Akár lehetnék egy 

mobil iskola vezetője is. Szó szerint vagy átvitt értelemben egyaránt. Bár azt gondolom, hogy az afrikai mobil iskolákban 

dolgozók talán nem is pedagógusok vagy buszvezetők, leginkább segítőkész, elhivatott jótevők, akiknek sokat köszönhet 

egy-egy régió.  

Először annak néztem utána, hogy mennyit foglalkozik a média ezekkel a mobil iskolákkal, vagy egyáltalán a 

témával. Nos, azt kell mondanom, hogy igen keveset, alig többet a semminél. Ugyanakkor hozzáteszem, hogy érthetően, 

a minket konkrétabban érintő oktatáselméleti kérdések jóval hamarabb kerülnek a látótérbe. Mindez természetes. A 

mobil iskolák, számunkra csupán érdekességet jelentenek, gyakorlatilag nem tudunk mit kezdeni a témával. Néhány 

kalandvágyó pedagógus elképzeli, hogy „hú, ezt jó lenne csinálni” majd a napi gondok eltemetik őket. Tíz-húsz évente 

lesz egy olyan ember, de inkább ritkábban, aki kimegy és elkezdi csinálni. Vagy elkezd csinálni mást, de mindenképpen 

olyat, amivel segíti az elmaradottabb régió lakóit. Önkéntesség. Ez a szó sokaknak csak ingyenmunkát jelent. 

Jómódúnak, de sokkal inkább elhivatottnak kell lenni ahhoz, hogy az ember önként segítsen a rászorulóknak, gyakran 

veszélyes vagy egészségtelen környezetben, fillérekért.  

A cikk címét elolvasva, fogalmam sem volt, hogy mit is takar a „mobil iskola” kifejezés. Gyanítottam, hogy valami 

érdekes dolog lesz belőle, de nem számítottam rá, hogy ennyire érdekes. Ha nappali tagozatos hallgató lennék, 

kérvényezném, hogy Afrikába utazhassak ösztöndíjjal, egy mobil iskolában tanítani néhány hónapot. Ezt nagyon 

komolyan mondom. ENSZ katonaként átéltem egyet, s mást. Hihetetlen érzés, amikor a konvoj áthalad egy szétlőtt 

falun, és a gyerekek csapatostul szaladnak oda, hogy kapjanak valamit. Ilyenkor szétosztogattuk a szendvicseinket, 

pedig tudtuk, hogy estig nem kapunk mást. Örültek neki. Bármilyen ennivalónak örültek! Egy üres zsemlének is.  

Belegondol az ember, hogy Magyarországon, az iskolában mennyi mindent tanulhatnak a gyerekek, s aki nem járhat 

iskolába, az mennyi mindenről lemarad. Napról-napra egyre nagyobb hátrányba kerül. Afrikában pedig, ahol még iskola 

sincsen, eleve reménytelen, hogy a tanulás által emelkedjen az életszínvonal. Mennyire szomorú az, hogy az afrikai 

szegény régióban ma megszülető gyerek legjobb esélye az, hogy életben marad és felnő. A legrosszabb meg az, hogy 

éhen hal gyerekkorában.  

A cikk, bár említi, hogy a mobil iskola nyolcvan éves, mégsem lelkendezik, nem ujjong, nem magasztalja azt, csupán 

tárgyilagosan, lakonikus tömörséggel ír erről az érdekes oktatási formáról. A cikk első felében félreérthető kijelentésekkel 

is találkoztam. „A kanadai kormány hozta létre…” írja az író, de én még sokáig azt gondolom, hogy Afrikában. Később 
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derül ki, hogy ez Kanadára vonatkozik. Igen, Kanadában találták ki a „guruló iskolát”, mégpedig a városoktól távol élő 

gyerekek, és sok esetben azok szüleinek oktatására. Kiderül, hogy negyven év után vonták ki a járművek nagy 

többségét a forgalomból, de nem derül ki, hogy miért. Csak találgatok, hogy tönkrementek — ennyi idő alatt nem is 

csodálom, de, hogy építettek-e iskolákat közben, vagy onnantól a gyerekek nem tanultak, csak várták a „guruló iskolát” 

az út szélén, az megint nem derül ki. Gondoljuk végig a lehetőségeket! A busz elromlott, a kormány közölte a 

pedagógusokkal, hogy nincs busz, ennyi volt a tanítás. A gyerekeknek meg gondolom nem szólt senki, csak rájöttek, 

hogy nem jön a mobil iskola. Vagy kaptak egy levelet, hogy mostantól be kell járniuk a 25 km-re lévő városba tanulni. 

Elég furcsa ez az egész. Mindenképpen kivizsgálásra érdemes. 1966-ban már csak egy ilyen busz volt járóképes, és 

folytatta munkáját. Tehát az igény megvolt rá.  

Az UNESCO ismerte fel az utóbbi évtizedekben a mobil iskolák jelentőségét, és kezdte szorgalmazni az elmaradt 

régiókban, azok alkalmazását. Ezeket már nem mobil iskolának nevezik, hanem barátságos iskolának. A cikk szerzője 

megemlíti, hogy egy könyv is készült erről az oktatási módról, „Reményt mindenkinek” címmel, amit egy francia tanár 

házaspár írt, 42 nyugt-afrikai helyszínen átélt személyes tapasztalatairól. A könyv Párizsban jelent meg. Sajnos az 

Interneten nem találtam magyar fordítást. Több jel is arra mutat, hogy újra felismerték a mobil iskolák fontosságát. A cikk 

szerint, 2005-ben 10 ilyen iskolabuszt állítottak üzembe Egyiptomban. Ha belegondolunk, hogy remélhetően más 

országokban is újra elindultak a buszok, akkor bíztató a jövőkép. Nem baj, ha nincs pénz iskolát építeni, csak jöjjön a 

„guruló iskola”. Sok helyen egyébként a nomád pásztorok gyerekei tanulnak ezekben, akiknek nem is lehetne iskolát 

építeni, hiszen állataikkal folyamatosan vándorolnak. Emellett a huzamosabb ideig kórházban lévő gyerekek oktatására 

is használható, bár azt gondolom, hogy oda elég, ha kocsival elmegy a pedagógus, és felmegy a kórterembe. A buszt a 

nagyobb létszámú, sok gyermekes közösségekbe kell irányítani, ahol nincs lehetőség iskolát építeni. A cikk írója említi 

még azokat a gyerekeket, Rióban, Fokvárosban, Antwerpenben és számos más helyen, akik utcai munkából tengődnek 

napról-napra. Ha ők nem kapják meg a lehetőséget a tanulásra a mobil iskolák által, végleg elnyeli őket a nagyváros 

piszkos reménytelensége. A másik veszélyeztetett csoport a lányoké, hiszen sok helyütt egyszerűen eltiltják az iskolától, 

mondván, úgysem lesz szükségük arra, amit ott tanulhatnak, hiszen anyaként kell helytállniuk majd. A La Fondation 

Oranger alapítvány húsz éve kezdte meg működését Franciaországban, kifejezetten olyan pedagógusok toborzásával, 

akik a mobil iskolákban tanítottak később. Szenegál, Mali, Elefántcsontpart területén az utóbbi években 22.000 gyereket 

oktattak valamilyen formában. Azt gondolom ez nem kis teljesítmény, és szomorúsággal tölt el a gondolat, hogy nem 

vehetek részt ebben. Ma már Csádban, Kongóban, Tanzániában, Etiópiában, Argentínában, Bolíviában és Benin 

területén is működnek a „guruló iskolák” egyre több gyermeket segítve a tanítás által. Mennyire más ez a fajta oktatás, 

mint a nálunk megszokott hagyományos iskolarendszer! Reggel felkeltünk, elsétáltunk az iskolába, és tudtuk, hogy az 

mindig ott lesz. Főztek ránk, csak be kellett ülni az ebédlőbe. Afrikában meg előfordulhat, hogy meg sem érkezik az 

iskolabusz. Ha egyáltalán jár a környékre.  

Van még a mobil iskoláknak egy nagyon fontos funkciója. Nekünk talán eszünkbe sem jutna, de ahol szükséges, ott 

hihetetlenül sokat segíthet: étkezési és tisztálkodási lehetőséget is biztosít a tanulás mellett. Nem csak pedagógus, 

hanem szakképzett ápolónő is érkezik, segítve a gyerekek mindennapjait jelenlétével. A fejlett államokban ez mennyire 

természetes és mennyire megoldott. Az elmaradt területeken pedig sokszor nem is lehetne másként megoldani. 

Franciaországban és Belgiumban a vándorló roma családok gyerekeinek oktatását oldják meg a mobil iskolák 

segítségével. Nem vagyok benne biztos, de talán ez nálunk is segítene. Bár pénz biztosan nincs rá. Ideális esetben rá 

lehetne venni a szülőket, akik egy távolabbi iskolába nem engedik el a csemetét, hogy a faluba érkező mobil iskolában 

tanulhasson. Azt gondolom, hogy érdemes lenne foglalkozni a kérdéssel, de sajnos, amíg mentőautókra nincs pénz, 

meg a tűzoltók fizetésére, addig nem lesznek itthon mobil iskolák. A mentőautóról most eszembe jutott, hogy a 

Budapest-Bamakó rallyn egy mentőautó is indult, amit otthagytak valamelyik faluban ajándékként. Nos, a következő 
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versenyen indíthatnánk egy „guruló iskolát”, amit szintén odaajándékozhatnánk. Persze ez csak elmélkedés, először a 

saját oktatásunk háza táján kéne rendet tenni.  

A mentőautó és busz után, az érdekesség kedvéért megemlítem, hogy mobil iskola gyanánt elvileg bármilyen jármű 

felhasználható. A cikk szerzője kamiont és más szállító járműveket említ, de Beninben például egy NATO mentőautót is 

használnak ilyen célra. A legnagyobb, legcélszerűbb járművek többhelyiségesek, korszerűen felszereltek, de ebből igen 

kevés fut az utakon. Katonaként láttam sokféle hasonló járművet, amelyekben irodák, műtők, logisztikai központok voltak 

kialakítva. Hihetetlenül praktikusan működtethetők, bár költséges az elkészítésük és a működtetésük egyaránt, illetve 

minél bonyolultabb, annál kevésbé mozgékony. Az igazán elhivatott oktatók, ennél jóval egyszerűbb megoldásokkal is 

csodákra képesek. Nem ritka, hogy a járműben nincs hely az oktatásra, csupán a felszerelések férnek el benne. 

Megérkezvén a jármű mellett tartják meg az órákat a pedagógusok, vagy a pedagógus, aki egyben a vezető, a szerelő 

és még ki tudja mi minden.  

Azt gondolom, hogy pedagógusként vagy katonaként leélhetünk úgy egy konstruktív életet, hogy hírét sem halljuk a 

mobil iskoláknak, hiszen igen kevés az információ ezekről, illetve nem is igazán tudjuk beépíteni a mindennapi 

tudásunkba. Mégis úgy érzem, hogy fontos ismernünk a módszert, fontos ismernünk, hogy a világ más tájain élő 

kollégáink napról-napra hogyan küzdenek a körülményekkel, hogy hivatásukat gyakorolhassák. Bízom abban, hogy az 

UNICEF, az UNESCO és ezek példáját követve más szervezetek is előremozdítják a „guruló iskolák” ügyét, a világ 

elmaradott országaiban élő gyerekek tanulásának elősegítésére.                  

        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindig, amikor elvégeztem egy felsőfokú iskolát, azt hittem, hogy egészen más ember leszek, amikor befejezem. 

Okossá válok, tudni fogok „valamit”, ami megváltoztatja az életem. Ezzel szemben általában csalódás ért, mert úgy 

éreztem, nem történt semmi. Most már tudom, ezek az iskolák olyanok, mint a gyermeknek az általános iskola osztályai. 

Kicsit több lesz, kicsit gyarapszik a tudása, de csak annyira, hogy a következő osztályba léphessen, és az új ismereteket 

hozzá tudja kapcsolni a többihez.  
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Tanulunk, amíg meg nem halunk. Mindenki. Csak különböző intenzitással és különböző módon. Nekünk most ez a 

feladatunk. Ezért van rá időnk és energiánk. Van, aki erre azt mondja, hogy „szerencse, hogy tanulhatunk”. Nem hiszek 

a szerencsében.   

Időnként viccesen azt szoktam kérdezni: „Tudod, hogy mi szeretnék lenni következő életemben? Buta.” Van, amikor 

komolyan is gondolom ezt. Mi pont azon a szinten vagyunk, ahol már feszít a tenni akarás, hogy csináljunk végre valami 

értelmeset, illetve a bizonyítási vágy, hogy megmutassuk, milyen nagyszerűek is vagyunk, de a környezetünk értetlenül, 

talán irigyen figyel bennünket, és nem érti, hogy mit is akarunk mi ezzel.  

Sajnos az emberek többsége beéri az evéssel, alvással és televízió nézéssel. Mi meg, a keresők, folyamatosan 

küzdünk. Bizonyos szempontból ezért jó igazán butának lenni. Nincs küzdés, nincs stressz. Egyfajta zen állapot.  

A magunkfajta meg inkább küzd, inkább teszi a dolgát, nem bír nyugton maradni. És valahol mélyen ez jó érzés. Itt 

bukkan a felszínre az a régi tézis, miszerint „a cél az út maga” és az ember hosszú évek alatt érti meg, hogy ez mennyire 

igaz. Elmentem busztanfolyamra. Másfél éve befejeztem és még nincs beíratva a jogsiba, mert „majd”. De vezetni a 

buszt a körúton, az valami fergeteges érzés volt. Az iskola is ugyanez. Hasznos lesz a diploma és szükséges is, de ott 

lenni az iskolában, az valami különleges, fura érzés. Mintha hazamenne az ember. Akkor érzem ezt igazán, amikor 

egyedül vagyok bent az osztályban. Akkor mesélnek a falak és a bútorok. Általában vizsga előtt másfél órával érkezem, 

és ráhangolódom az iskola hullámhosszára. Valami nagyon pozitív energiák lebegnek a levegőben. Sejtem, hogy a 

tanárok és a diákok hite, és pozitív energiái itatják át a falakat valamilyen módon. Ha néha bemegyek a főiskolára fülig ér 

a szám. Akik meg éppen oda járnak, nem értik, hogy mit vigyorgok. Ez valahonnan nagyon mélyről, lélekből jön. Az 

iskolában letisztul minden. Tudom, hogy miért vagyok ott. A tanár is tudja. Együtt mindannyian közös célokért dolgozunk. 

Ez milyen jól hangzik. Teljesen idealisztikus és rózsaszínű. Közben meg igaz.  

Másrészről nagyon szerettem olyan e-mailt kapni, ami úgy kezdődött, hogy „Tisztelt ELTE polgár!” Ilyenkor 

magamban nagyon büszke voltam magamra, és éreztem, hogy mennyire színvonalas iskolába járok. Én, aki sosem 

voltam egy osztályelső, egyetemre járok, ráadásul az ELTE-re. Nem sokan hittek ebben. 

Az egész úgy kezdődött, hogy valamikor 18 évvel ezelőtt, kalandvágyból katona lettem és sokat jártam külföldön, de 

nem is ez a lényeg. Huszonnyolc évesen egyik nap rájöttem, hogy jó lenne tanulni, kéne egy diploma. Közben még 

érettségim sem volt. Négy év esti gimnázium, majd tanítóképző következett, el is telt gyorsan tíz év.  

Miért választottam a tanítóképzőt? Sosem gondoltam, hogy valaha tanítani fogok. Még másodikban sem. Pedig 

mondták a lányok az osztályban, hogy „meglátod Mike, tetszeni fog”.  

Bevallom őszintén, gyermekkoromban nem tiszteltem tanáraimat. Barátommal együtt, csak, mint „az iskola rémei”-t 

emlegettek még nyolcadikban is. Szerettem rossz gyerek lenni. Ehhez képest már a szakmunkásképzőben is nagyot 

fordult velem a világ, nem is beszélve az esti gimnáziumról. Ott már kifejezetten éreztem, hogy a tanárok milyen 

jóindulattal viseltetnek irántunk, és kezdtem rájönni, hogy nem igazán van köztük rosszindulatú, maximum fásult. Persze 

ez valószínűleg emberfüggő is, hiszen még a főiskolán is hallottam olyat, hogy „milyen szemét” volt egy tanár. Miközben 

én mindegyikükkel kellemesen el tudtam beszélgetni. Előfordult, hogy egyest kaptam, de tudtam, hogy nem adtam más 

lehetőséget. Fura volt látni és rájönni, hogy a tanár nem diadalmasan írja be az egyest, és nem vág ki, hanem 

kellemetlenül érinti és sajnálja, hogy nem adhat mást, azaz én hoztam kellemetlen helyzetbe azzal, hogy nem tanultam.  

Az egyetemen megérinti az embert valami egészen különleges érzés, hiszen egészen más, mint az addigi iskolák és 

tanulmányok. Én az egyetemen elfelejtettem puskázni. Minden iskolában előfordult néha, de itt egyáltalán nem. És 

gondolkodtam rajta, hogy miért.  

A legtöbb iskolában lexikális tudást kérnek. Magolni kell, meg szó szerint visszaadni. Magolni mindenki utál. Ekkor 

jön a segítség, a „mini lexikon” a puska. Az egyetemen pedig úgy éreztem, hogy fontossá vált az egyén. Fontossá vált 

az, hogy mit gondolok. Azt meg tudom fejből. Persze tanulni is kell, de az is könnyebb így, hogy nem szó szerint kell 
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visszamondani az adatokat, illetve valahogy olyan „felnőtt” lett az egész. Vagy mi lettünk felnőttek? Lehet, hogy ez csak 

egy bennem lejátszódó folyamat? Részben talán igen, de biztos vagyok benne, hogy a gondolatmenetem nem jár 

messze az igazságtól.  

Szóval olyan „felnőtt” lett az egész. Nem magolni kell és megszégyenülten elkullogni, ha nem tudok egy szót. 

Partnerek lettünk, beszélgetünk, és ha nem úgy sikerül a vizsga, a tanár tudja, tapasztalatból, emberismeretből, tudása 

alapján, hogy attól még jó pedagógus lehetek, csak ma így alakult.  

Első szemeszter, első nap. Nem engedtek el a munkahelyemről. Írtam egy e-mailt a tanárnőnek, hogy baj van, 

kések. A válasz: „Kedves kolléga, jöjjön, amikor tud, várom!” A válasz lenyűgözött! Éreztem, hogy egyetemen vagyok. 

Valami megváltozott! Minden más. Szeretek bejönni. Nem bántanak. Hiszen reggel riaszt az ébresztőóra, futás, elkések. 

Ordít a másik autós, szirénázik egy mentő, lerobban a kocsi, bent meg morcos a főnök. Egyszerre csörög az asztali 

telefon meg a mobil, közben kopognak. Hazafelé lökdösnek a közértben, leordít a pénztáros. Ugat a kutya, sír a gyerek, 

jön a csekk, a számla, a bírság, beázik a lakás, éjjel meg buliznak a szomszédban.   

Bemegyek az iskolába, és mosolyognak a többiek! Mosolyognak a tanárok is! Nem, nem rajtunk, csak mert ők is jól 

érzik magukat. Főleg velünk, estisekkel. És ezt el is mondják. Áthat a lelkesedés. Az egyetem szelleme. A pozitív 

energia. Évtizedek óta csak nő bennem a hatása.  

Az iskolában persze izgulni is szoktunk. Sejthető, hogy mindig a vizsgák előtt. Pedig nem kellene. Mindig olyan 

egyértelmű a dolog! Aki azt mondja „nem tudok semmit” az ötössel jön ki. Aki azt mondja „bele se néztem” az is 

megkapja a négyest. Én meg csak ülök, és frankón azt érzem, hogy nem jut semmi az eszembe. Van egy trükk: h iszek 

benne, hogy a számomra legjobb tételt fogom húzni, és mivel az agyam tudja, hogy melyik az, nem is gondolok arra, 

hogy hányas is lenne az. Általában működik. Ha véletlenül mégis egyest kapok, mert persze ilyen is előfordult, akkor 

sem történt tragédia, csupán hatékonyabb tanulásra ösztönöz. Legközelebb úgyis sikerül.  

Elsősorban tehát nem a lexikális tudás az, amit itt kapunk, hanem egyfajta követendő példa, hogy hogyan is kell az 

emberekhez viszonyulni, tanítani, és hogyan lehet hatékonyan emelni a diákot ahhoz, hogy átlásson azon a kerítésen, 

ami mögött a tudás rejtőzik.  

Rengeteget tapasztaltam az életben, rengeteget tanultam és láttam, s mindezt feltétlenül át kell adni, legalább 

részben azoknak a fiataloknak, akik a jövőt fogják építeni. 

Még fontosnak tartom leszögezni, bár az eddigiekből is kiderült, hogy ha a diplomáimat a fiókba kellene raknom, és 

soha semmire nem használnám, akkor is úgy érezném, hogy megérte tanulni! Megérte annyit utazni, felkészülni, olvasni, 

kutatni, izgulni, mert sokkal többet kaptam a tanulástól, az iskoláktól, tanáraimtól, mint amire valaha is számítottam! 
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