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A fegyelmezés
nehézségei
A diák és a nevelő inte~ritásának és méltóságának
megőrzése a fegyelmezesi helyzetekben

Középiskolai tanárok állítása szerint a mai iskola legégetőbb gond
ja a fegyelmezés. Félig tréfásan, félig komolyan mondják, hogya
testi fenyítés tiltásával az egyetlen eredményesen alkalmazott ne
velési eszköz hullott ki a kezükből. Az elmúlt 10-15 évben felgyor
sult és nagyot változott a világ. Ez rányomja bélyegét a családokra
és az iskolára. A hagyományos kultúra felbomlásával a hagyomá
nyos fegyelmezési módszerek is eltűntek, és kérdésessé vált, ho
gyan tovább. Aki erre a sürgető kérdésre nem találja meg a maga
saját, egyéni válaszát, az nagyon nehezen tud tovább tanítani.

Előadásomban megkísérlem körüljárni az iskolai fegyelmezés
problémakörét: beszélek a mai társadalom és család nehézségei
ről, a fegyelmezésről általában, a különböző életkorok és helyszí
nek - család, általános iskola, középiskola - jellegzetességeiről,

végül a lehetséges utakról a lehetséges megoldások felé.

Mi változott?

A társadalom szinijén
végbement változások

Ahhoz, hogy világosan lássuk, mennyi minden sűrűsödhet össze
az iskolai fegyelmezés helyzeteiben, röviden át kell tekintenünk az
elmúlt időszak változásait, mert ezek nagyban befolyásolták
mindannyiunk életét.

Vegyük szemügyre először a idrsadalom szintjét. Az előbb az
elmúlt 10-15 éve t emlegettem. A hagyományokon alapuló társa
dalom felbomlása, a hagyományos értékek háttérbe szorulása
természetesen sokkal régebben kezdődött. A modern társadalom
válságjelenségei már régebben éreztették hatásukat. Az elmúlt
időszakban azonban ez a folyamat felgyorsulni látszik.

A magyar társadalom külön tehertétele volt a "létező szocializ
mus" több mint negyven éve, amely lassan, fokozatosan, nem
látványosan építette le az egyént és a közösséget. Hogy csak né
hány jellemzőjét említsem: hazugságra és félelemre épült, 1956
után még inkább. A közösen tudott, de ki nem mondható titok
romboló hatású, ezt tapasztaljuk nap mint nap a családterápiá
ban is. Az egyéni és közösségi felelősségérzethelyét szép lassan
elfoglalta a közöny. A lelkekben sokkal nagyobb kár keletkezett,
mint a gazdaságban és az intézményrendszerben.
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A rendszerváltozás

A fogyasztói szemlélet

A családokat érintó
változások

lCsak egy példa:
idős kolléganőm meséli,
hogy az 50-es években
le se írhatta azt a szót,
hogy család: az embe-

rek csak egyéni vagy
társadalmi formában

fordulhattak elő.

. Sokan és sokszor leírták már, hogya rendszerváltozás nemcsak
viszonylagos szabadságot, többpártrendszert és demokráciát ho
zott, hanem a szabadsággal együtt járó létbizonytalanságot, ki
élezett döntési helyzeteket, növekvő munkanélküliséget, a társa
dalom megosztottságát, a bűnözés terjedését, csupa olyan nehe
zen megemészthető dolgot, amelyre nem voltunk felkészülve.
Egy alapjában már szétmállott szövetű társadalomra rakódott rá
a rendszerváltozás sok terhe. A fizikai és szellemi határok meg
nyitásával pedig együtt jár, hogy a világméretű nehézségek sok
kal nagyobb mértékben befolyásolják életünket. A globalizáció,
az informatikai robbanás, a "lépést kell tartanom" kényszere
csupa olyan változás, amely még egy egészséges és szolidáris
társadalmat is megviselt volna. A nyugati tömegkultúra beáram
lása, az eddig is jelen lévő drogok gyors elterjedése, az erőszak

utcára kerülése, és hasonló folyamatok tovább koptatják a társa
dalom amúgy is gyenge alkalmazkodási képességét, megkönnyí
tik a stabil értékrenddel nem rendelkezők sodródását.

Mondhatnánk, hogy a politikai helyzet változása az egyházi is
kolákat pozitívan érintette, hiszen visszakapták épületeiket, újra
szabadon működhettek. Csakhogy a gyerekek az egyházi isko
lákba is ugyanabból a rongyolt szövetű társadalomból érkeztek,
még ha rendezettebb családi körülmények közül is, mint az átlag.

Gyakran emlegetjük a modern társadalmat fogyasztói társada
lomként. Érdemes belegondolnunk lélektani szempontból, hogy
mit jelent ez. A fogyasztói szemlélet emberképe nem az érett sze
mélyiségű emberre épül, mert az nem ideális fogyasztó, nincs
szüksége pótszerekre. Sokkal inkább az éretlen, infantilis szemé
lyiségre, akinek jellemzői a bizalmatlanság, az ellenségesség, az
unalom, az öncélú izgalomkeresés, az erőszak mint szorongásol
dás. A modern társadalom hihetetlenül gyorsan változik, bonyo
lult, elidegenedett. Ebben a közegben az eddiginél is fontosabb az
az érzelmi biztonság, amit csak egy összetartó család adhat meg.

Mi történt a családokkal? Minden társadalmi léptékű változás a
családban csapódik le, mint végső lerakóhelyen. A családok
rossz lelkiállapota szintén nem új keletű probléma. A világmére
tű folyamatokkal párhuzamosan (szekularizáció, individualizá
ció, a fogyasztói társadalmak kialakulása) a Kádár-rendszerben
sem számított a család értéknek, sok mással egyetemben.'

Kőzismert, hogy a világ élvonalába tartozunk daganatos be
tegségekben, szív-és érrendszeri betegségekben, öngyilkosság
ban, alkoholizmusban. Arra, hogy a családban "termelődő" men
tális egészség és a társadalom működőképességemennyire össze
függ egymással, íme egy példa: WHO felmérés szerint a jóléti
társadalmakban a legnagyobb gazdasági veszteséget okozó be
tegségek listáján az első öt mentális betegség. A rendelőkben

dolgozó pszichológusok, pszichiáterek sokszor elmondták már,
hogy a lelki betegségek eloszlása megváltozott: a régi, elfojtott
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Mentális betegségek

2VÖ. Titokkal a lelkemben
éltem. Az. ölvenhatos

elítéltek gyermekeinek
sorsa. (Szerk. Kőrösi

Zsuzsanna és Molnár
Adrienne.) 1956-os

Intézet, Budapest, 2000.

traumákra épülő "klasszikus" neurózisok már alig fordulnak elő.

Korunk betegségei az én betegségei, elsősorban a borderline-szind
róma - ahogya berlini iskola kiváló pszichiátere megfogalmazta.
Ez pedig nem más, mint az énfejlődés súlyos zavara, amelyet az
elégtelen, destruktív családi környezet teremt meg. Következmé
nye a belső üresség, céltalanság, közömbösség, a feltörő agresszió,
a kapcsolatokra való képtelenség.

Megkockáztatom, hogya család elégtelen működéséből eredő

lelki betegségeket "túl lehet élni", jobbára kompenzálhatóak. De
amikor egy fentebb már említett destruktív társadalmi miliőben

él a család, amikor a betegítő történelmi helyzetre rakódik rá a
család működésképtelensége, egyéni problémái, az már olyan
súlyos traumákat okoz, amelyek a következő generációkat is
megbetegítik.2

Láthatjuk, hogy amire a hagyományos iskolai fegyelmezés
építeni tudna, az sokszor egyszerűen nem létezik. Például az
otthonról hozott önfegyelem, a felnőttben való bizalom, a fruszt
rációtűrő-képesség, a stressz elviselése. C.. )

Fegyelmezés és iskola

A hat-hétéves
korosztály

Mi történik az iskolában? A 6-7 éves gyerekek spontán fejlődéssel

jutnak el odáig, hogy kinyílik számukra a világ, kifelé keresik az ér
tékeket, igazodási pontokat, nem befelé, a családban. Kialakul egy
fajta feladattudat, teljesítményigény. A tanítójuk kedvező esetben
abszolút tekintély, sokszor jobban hisznek neki, mint aszüleiknek:
"De az Éva néni azt mondta..." Ilyenkor a bizalom és a szeretet a
meghatározó a tanár-diák kapcsolatban, az első két osztályban a di
ákok azért csinálják meg a leckét és viselkednek jól, mert - szeren

.esés esetben - szeretik a tanítójukat. A 9 éves kortól már egyre fon
tosabbá válik a szabálytudat és a közösségtudat: ez a csoportos játé
kok kora, amelyben véresen komolyan kell venni a játékszabályo
kat. A tanító inkább tekintélyszemély, mint pótmama, vezető szere
pét a tudása, tapasztaltsága, határozottsága révén tudja megőrizni.

Az iskolák és a pedagógusok nem mindig tudnak élni ezzel a
gyermeklélektani tapasztalattal. Van olyan elsős tanító néni, aki
az első nap, az első órán beírást ad a rendetlenkedő gyereknek.
Vagy olyan nagyot csap az asztalra, hogy eltörik a gyűrűje.

(Megtörtént esetl) A félénkebb kislányok, akikkel sosem volt
semmi baj, ebben az osztályban több hónapig gyomorfájással in
dultak iskolába. Másik eset: az izgő-mozgó, közbekiabáló, sajt
kukac fiúk büntetése, hogy nem mozdulhatnak el a tanító néni
mellől, a szüneteket ülve kell tölteniük, sem az udvaron, sem a
játszótéren nem mozoghatják ki magukat. Ugye mondanom se
kell, hogy ettől a problémák csak sokasodnak. Régi módszer a
megszégyenítés: kiállítani a gyereket, papírsüveget a fejébe, fel
iratot a nyakába.
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A serdülőkor

Fegyelmezés a
középiskolában

De jártam olyan iskolában is, ahol a fegyelmezés sokkal jobban
támaszkodott ennek a korosztálynak a sajátosságaira. Például az első

tíz perc tanulás után, amikor a gyerekek elkezdtek izegni-mozogni,
vakarózni, a tanító tudta, hogy ez nem a rosszaság jele, hanem
életkori sajátosság: ez a korosztály még nem képes 10 percnél to
vább erősen koncentrálni. Kinyittatta az ablakokat, felállította a
gyerekeket, és mondókáztak, játszottak: olyanokat, amelyekben kia
bálni, toporzékolni, hadonászni kellett. Az ötperces közjáték után
újult erővel, friss oxigénnel folytatódhatott a tanulás. Amikor már
hosszabb ideje tartott, és jobban elfáradtak a gyerekek, átmentek a
tanteremmel szomszédos "szőnyeges szobába", ahol körbeültek a
szőnyegen, vagy leheveredtek, kinyújtóztatták magukat, körjáté
koztak, mesét hallgattak. Ebben a rendszerben a máshol általános
fegyelmezési problémák szinte elő sem fordultak.

A 12-13 éves korban több folyamat indul el: a testi serdülés,
természetesen nagy egyéni eltérésekkel, a gondolkodás fejlődése,

melynek során a konkrét műveletektől eljutunk a formális, logi
kai műveletekig, és nem utolsósorban elkezdődik egy hosszú,
konfliktusokkal terhes folyamat: önálló személyiség születik. A
serdülőkor természetes velejárója az érzelmi labilitás, az azono
suláshoz használható modellek keresése, a kortárscsoport felérté
kelődése. Ezzel együtt jár az is, hogy hirtelen kínzó élességgel
veszik észre - szinte felnagyítva - a környezetük hibáit, az
igazságtalanságokat, a visszásságokat. A pedagógus nagyon ne
héz helyzetbe kerül, ha pusztán hatalmi szóval akar eljárni: ez a
korosztály már nem fogadja el, minél nagyobbak, annál kevésbé.

Az eddigi nevelés hatása ekkor mutatkozik meg leginkább.
Serdülőkorban törnek elő sokszor azok a krízisek, amelyek csírá
jukban már megvoltak, de addig nem mutatkoztak.

Nehezebb-e ma a serdülőkkel, mint 10-15 éve? Sok gyakorló
tanár azt mondja, hogy igen. A serdülőkor eddig is nehéz kor
osztály volt. Most még inkább az. Az előbbiekben már emlege
tett társadalmi hatások nagyban befolyásolják ezt az érzékeny
életszakaszt. Például a fogyasztói társadalom modellje kifejezet
ten serdülő személyiségre van kidolgozva, de a továbblépést
nem teszi lehetővé. A család hatása ellensúlyozhatná ezt az ag
resszív hatást, de tudjuk, hogya család maga is meggyengült. A
diákok nem tudják otthon hagyni a problémáikat, hanem behoz
zák az osztályterembe, és ez akadályozza a tanulást. Ilyenkor a
tanításra irányuló kísérletek kudarcra vannak ítélve.

Hogyan történik a fegyelmezés a középiskolában? Csak nagyon
kevés tanárt készítenek fel a képzés során arra, hogy mit tegyen,
ha belép egy lármázó és rendetlenkedő gyerekekkel teli osztály
ba. Ha a tanárok bekerülnek az osztályukba, természetesen taní
tani akarnak, nem pedig fegyelmezni. A legtöbb tanár azt remé
li, hogy nem lesz majd szükség a fegyelmezésre, mert olyan le
bilincselően fog beszélni, hogya gyerekek szájtátva hallgatják. A
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Engedékeny vagy
tekintélyelvű iskola?

A tanári munka
néhány aspektusa

gyakorló tanárok azonban tapasztalják, hogy mégiscsak kell fe
gyelmezni. Sőt, az idő nagy részét a fegyelmezésre fordítják. A
többség a büntetéssel való fenyegetéssel, a tényleges büntetéssel
vagy szóbeli leszidással, megszégyenítéssel igyekszik rendet tar
tani. Ezek a módszerek használnak, de hosszú távon gyakran el
lenállást, makacsságot, visszavágást váltanak ki.

Általánosan elterjedt vita, hogy milyen legyen az iskola: enge
dékeny vagy tekintélyelvú? Ez a kérdés polarizálja a szülőket, a
tanárokat, az igazgatókat, a szakmai és szélesebb közvéleményt.
Igazgatók bevallják, hogy egyformán elégedetlenek velük olyan
szülők, akik szerint az iskola túl engedékeny, illetve olyanok,
akik szerint túl szigorú. A vita tehát eldönthetetlen.

Ebben a fogódzó nélküli világban az eddiginél is fontosabb a
hiteles személyiségek mint biztos pontok léte. Ez a tanárra hárul.
Nagyobb lehetőségei vannak tehát a modellnyújtásban, a kap
csolatteremtésben. Ugyanakkor kényszerei is egyre nőnek. A tan
tervek változásában csak egy a biztos: a bizonytalanság. A tan
tervet végre kell hajtani a gyereken (és a tanáron), nincs idő

megállni, gyakorolni, elmélyülni - pláne beszélgetni, vagy az
élet nagy kérdéseivel foglalkozni! Különösen az érettségire ké
szülő osztályok vannak kitéve ennek a hajszának: gyakorlatilag
az év kezdetétől erről szól minden. Tanár legyen a talpán, aki a
sokféle kényszer között képes időt hagyni egyéb dimenziókra is.
Vagy saját magára! A tanári identitás kimunkálása sok időt és
energiát kívánna, hogy a pedagógus ne rabszolgaként robotoljon
sokfelől érkező sokszor ellentétes elvárások között.

Nézzük néhány aspektusát a tanári munkának.
1. A tanár beosztott. A legtöbb iskola valójában nem demokra

tikus intézmény, hanem hierarchikusan szerveződik. A tanárok
tól elvárják, hogy végrehajtsák a döntéseket, de azt kevésbé,
hogy részt vegyenek azok meghozatalában. Az értekezlet sok
szor az információcsere, a megbeszélések és a társadalmi élet
színhelye, nem pedig döntéshozó testület.

2. Az oktatásügy olyan kérdés, amelyben mindenki illetékes
nek érzi magát, hiszen saját bőrén mindenki tapasztalta legalább
egyszer az oktatást. Emellett gyakori a felelősség áthárítása: szű

lők az iskolára, iskola a családra mutogat. Az iskolán belül a ta
nárok esetleg az igazgatóra és viszont, vagy a szakfelügyelőre,

vagy a minisztériumra stb. De a tanár van az első vonalban! Min
den tanterv, rendelet, stb. mellett a tanár-diák kapcsolat az elsőd

leges. Ebben a minőségben a tanár az iskola csúcsán helyezkedik
el, mert vele kezdődik és végződik minden. A nevelés az osztályte
remben történik, illetve más színhelyeken, de a tanár és a diák kö
zött. Az épület, a program, a felszerelés, a tantárgyak, a könyvek, a
költségvetés csak kellékek. A tanári identitás fontos eleme kellene
hogy legyen az a meggyőződés, hogy a tanár szakértő, hinnie kell
szerepe fontosságában, ami most még inkább felértékelődik.
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A fegyelmezés
kudarcai

3. A tanár az osztályteremben: hatalom és tekintély - kellene
hogy legyen. Szakértelmen, tapasztalaton, érettségen alapuló te
kintély, akinek engedelmeskedni nem megaIázó, mert belátható
és elfogadható, hogy szükséges. A hatalmon vagy félelemkelté
sen alapuló tekintély is tekintély, de alattvalókat nevel, nem ön
fegyelemmel rendelkező embereket.

4. A tanár az osztálytermen kívül sokszor szerepzavarral küsz
ködik. Szeretne közvetlenebb, bizalmasabb lenni a tanítványai
val, de fél, hogy akkor kicsúszik a kezéből az irányítás, nem
tisztelik többé. Ezért kétféle viselkedésmódot alakít ki: egyet a
tanításhoz, egyet az irányításhoz. A tanításhoz használt szerep
összeegyeztethetetlen a rend fenntartásához használt szereppel.
Másik lehetősége, hogy inkább szigorúbb a tanítási időn kívül is,
hogy megtartsa a kontrollt.

Mindannyian ismerünk példákat a fegyelmezés kudarcairól. Itt
most egy szélsőségesnek tűnő, de sajnos egyre elterjedtebb hely
zetet hozok fel példaként. Ezt a levelet egy fiatal pedagógus
küldte el egy újságnak, "A pszichológus válaszol" rovatba. A
címe: Végső kétségbeesés. Idézem: "Végső elkeseredésemben for
dulok önhöz. Huszonnyolc éves tanárnő vagyok. Világéletemben
tanítani akartam, a főiskolát kiváló eredménnyel végeztem. Egy
városi általános iskolában tanítok, többségükben halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek tanulnak itt. A problémám, ami a
tantestület problémája is, a következő: a gyerekek magatartása
egyszeruen elviselhetetlen! A kollégáim és én tisztában vagyunk
a szociális háttérrel, mégis úgy gondolom, a gyerekek viselkedé
sére nincs mentség. Minden szünetben, amikor ügyeletes va
gyok, verekedő gyerekeket választok szét. Gyakran saját testi ép
ségem kerül veszélybe a hetedik, nyolcadik osztályos fiúk szét
választásakor... A tanári székre tett gombostűkről már nem is be
szélek. A múltkor egy ötödik osztályos fiú óra közben felállt a
helyéről, és a tanárát nagy erővel hátba ütötte... A szülők tehe
tetlenek. Beüzentek, hogy boldoguljunk, ahogy akarunk, hiszen
ők sem tudnak mit csinálni a gyerekükkel, rájuk sem hallgat.
Mostanában már, ha rágondolok a munkámra, görcsbe rándul a
gyomrom. Az idén két kiváló kolléga hagyta itt az iskolát, a fen
ti okok miatt. Ketten-hárman mindig betegek. .. A helyzet tartha
tatlan. Ön szerint létezhet megoldás?"

Lehetőségek a megoldásra

Mielőtt válaszolnék magamnak, megállok egy gondolatra.
Kell-e, lehet-e egységes megoldást találni a fegyelmezés problé

májára? Igen is, meg nem is. Könnyebb, ha egységben látjuk a
mai társadalom helyzetét, benne az iskoláét, a tanárok és diákok
kapcsolatának nehézségeit. Jó az összefüggéseket látni, mert
nem veszünk el az elkeserítő részletekben, hogy Ilma is dumál-
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Példa egy "lehetetlen"
helyzet megoldására

A fegyelmezetlenség
mint hiányok

következménye

A kreatív cselekvés
szerepe

tak az órán". Ugyanakkor, mint azt a bevezetőben is említettem,
tudatosan kell kidolgozni kinek-kinek az egyéni megoldását. Ré
gebben adottak voltak a keretek: a szabályok betartásával egy
gyengébb képességű pedagógus vagy kevésbé határozott szemé
lyiség is elboldogult az osztályával. Ma már ez nem megy ma
gától, nem használhatóak a régi módszerek. Az intellektuális is
meretek közlése, és azok befogadása olyan alapkészségeket kí
ván meg, amelyek egyre kevésbé vannak jelen: önkontrollt, ér
zelmi kiegyensúlyozottságot, tanulási motivációt.

De hát oktatni csak kell! Mondják a pedagógusok. Itt vissza
térnék az elóbb idézett "végső kétségbeesésre", illetve a kérdésre
adott válaszra. A válaszadó pszichológus először nem ad konk
rét tanácsot, ehelyett felidéz egy régi angol filmet, amely hason
ló problémát feszeget. Egy fiatal tanár első állásába utazik egy
távoli kisvárosba. Ott már epedve várják, mert a túlkorosok osz
tályát akarják neki adni, ahol egyszeruen lehetetlen tanítani. És
tényleg. A fiatal, jól képzett, tehetséges ember a lelkét is kiteszi,
de senki sem figyel rá. A lányok piros neccharisnyás lábukat ki
teszik a padra, lesik a hatást, a fiúk a padon ülve, a tanárnak
háttal, cigit sodornak, fecsegnek, marháskodnak, időnként verek
szenek. A fiatal kolléga néhány hetes elkeseredett próbálkozás
után feladja. Belátja: nem tud órát tartani, nem tud tanítani. Egy
musical előadást kezd szervezni. Először erre is alig van érdek
lődő, de aztán valaki behozza a gitárját, énekelni kezdenek, jele
neteket mutatnak be egymásnak. .. Egyre többen lépnek be, meg
írják a darabot, a dalokat, hozzáfognak jelmezeket szabni-varrni,
díszleteket építeni. Néhány hét, hónap után megszületik a ferge
teges előadás, óriási siker a gyerekek körében, botrány a tarites
tületben.A fiatal tanár fegyelmit kap, de megjelenik - happy
end ként - a szakfelügyelő, és neki ad igazat.

Természetesen ez csak egy film, de a történet valódi. Arra
utal, hogy néha a lehetetlennek tűnő helyzetekben is lehet
megoldást keresni, de ahhoz gyakran túl kell lépni a megszokott
és jól bevált rendszeren. A film felidézése után a pszichológus ar
ról beszélt, hogy ez a nagyfokú agresszió a gyerekekben nagyfo
kú szorongásra és hiányállapotra utal. Ez a generáció hiányokat
tapasztal meg, él át folyamatosan. A helyes értékrend hiányát, a
biztonság hiányát, az ősbizalom hiányát, a kapcsolatok hiányát. A
fegyelmezetlenség és az erőszak csak következmény, a hiányok
következménye. Amikor nagyon nagyfokú a szorongás, annak
egyik jele a kifelé csapó agresszió. Ebben a miliőben ismereteket
közölni hagyományos módon nagyon nehéz. Mit lehet itt tenni?

Például lehet a gyerekekkel beszélgetni. Nagyon valószínű,

hogy velük nem beszélget senki. Ahol a pedagógusok megpro
bálták, ott általános tapasztalat, hogy ha rendszeresen, minden
reggel beszélgetőkörrel kezdik a napot, és a gyerekek elmond
hatják, mi történt előző este, mit álmodtak, hogy érzik magukat,
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Egy katolikus
szakmunkásképző

példája

"Lelki labor"

ott nagyságrendekkel csökkent a feszültség, és később, de sokkal
hatékonyabban kezdték a tanulást. Másik eszköze ennek, ha
nem csak intellektuális úton fejezhetik ki magukat. A gyermeki
intelligencia - még a serdülőkre is igaz ez, a hátrányos helyze
tűekre még inkább - sokkal inkább cselekvésben nyilvánul
meg, mint verbalitásban. Ha a gyerek az iskolában lehetőséget

kap kreatív cselekvésre is, nem csak frontális oktatásra, az jelen
tősen javít a lelkiállapotán, csökkenti a szorongásait, ezzel az
erőszakos vagy nyugtalan viselkedés előfordulását.

Egy másik példa, ezúttal időben és térben közelibb. Nemrégi
ben, erre az előadásra készülve, arról faggattam egy újpesti kaio
likus szakmunkásképző hitoktatóját, hogy ő hogyan fegyelmezi a
közismerten nehéz társaságot. (Vallástalan szülők, kétharmad
részt egyszülős családok, éjszakázó életmód, 16 évesen már szin
te nevelhetetlen fiatalok. ..) Őszintén elmondta, hogy bizony az
első éve merő szenvedés volt. Mondhatott a gyerekeknek bármi
lyen érdekes dolgot, azok oda sem figyeltek, beszélgettek, egy
mást vagy őt piszkálták. Előfordult, hogy elkeseredésében óra
közben otthagyta az osztályt: csináljanak amit akarnak, de ezt
nem lehet kibírni. Próbált nekik külön programokat szervezni: a
misére járás helyett végiglátogatták a templomokat, kirándultak,
együtt játszottak. Ezt már jobban szerették a gyerekek, de az ok
tatás kínlódás maradt.

A második évben aztán az iskolában változtattak néhány dol
got. A nyári szünetben falakat húztak fel a nagy, hatvan négy
zetméteres osztálytermekben, kicsi, barátságos termekké alakítva
azokat. Egyik lett a nyelvi labor, másik a számítástechnikai la
bor, és mellettük ott volt - a "Lelki labor". A csoportbontás lehe
tővé tette, hogy ne egy nagy társasággal kelljen egyszerre foglal
kozni, hanem csak 10-12 fővel. A hittanórák így alakultak át
csoportbeszélgetéssé, lelki szervizzé. A hitoktató, mindenki Lojzi
bácsija minden órán őszintén beszélgetett ezekkel agyerekekkel
a legkülönbözőbb témákról, és ezzel megfogta őket. Ahogy egyi
kük mondta: így még nem beszélt velem senki. Hogy? Elfogadó
szeretettel, a véleménye teljes tiszteletben tartásával, nyitott, ba
rátságos légkörben. Hogy miről beszélgettek? Mindenről. Még a
legelvetemültebb, legrosszabb családból jövő gyerek érdeklődé

sét is fel lehetett kelteni az őt érintő kérdésekben. Megnéztek
olyan filmeket, mint a Néma sikoly az abortuszról, a Karesz vég
akarata a drogról. Ezek megdöbbentették a gyerekeket, minden
kinek volt róla véleménye, nagy beszélgetés lett belőle. Ki va
gyok? Milyen a világ? Mi a feladatom benne? Igaz-e, amit a
tv-ben látok? Ezek a kérdések mindenkit érdekelnek, és a gyere
kek szívesen vitatkoznak rajta, ha van, aki meghallgatja és irá
nyítja őket. Itt volt, a hitoktatójuk, méghozzá olyan pedagógus,
aki minden gyerekre pozitívan reagált, senkit sem szégyenített
meg vagy hallgattatott el, ezzel felébresztette a fiúkban az önér-
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téket, az önbecsülést, és a fegyelmezés, mint probléma, meg
szűnt létezni.

Azt hiszem, ebből a két példából sok minden általánosítható.
Oktatni természetesen továbbra is kell, a társadalom és a család
hiányait pedig az iskola nem tudja bepótolni. Azt azonban meg
teheti, hogy a nevelésben szélesebb teret nyit: az értelem mellett az
érzelmi intelligencia fejlesztése és közösségépítés nagyobb hang
súlyt kaphat. Sok középiskola nagyon elméletközpontú, miköz
ben a gyakorlati problémamegoldó készségekben, kommunikáci
ós készségekben, együttműködésben a gyerekek nem fejlődnek.

Ezek a készségek olyan tanórán kívüli iskolai tevékenységekben
alakíthatók, mint a színjátszó körök, a csoportfoglalkozások, a
művészeti szakkörök, a közös projektmunkák. Egyre több terüle
ten bizonyosodik be, hogy a megfelelő miliőben működő kiscso
portok azok, amelyekben hatékony nevelés és együttműködés

folyhat. Ebben a környezetben feloldhatóak az eltérő családi kör
nyezet okozta különbségek, amelyek a frontális oktatás kereté
ben sok gondot okoznak. A "Lelki labor" máshol is működik.

Az olyan iskolában, ahol a diákok bentlakók, és a tanórán kívül
is együtt vannak a tanáraikkal, erre több lehetőség adódik. Több
kreatív foglalkozás, több beszélgetés, több személyes kapcsolat
- kevesebb fegyelmezési konfliktussal jár együtt.

Nagyon fontos a tanári identitás fejlesztése. Már emlegettem,
hogy nehezebb ma tanítani, mint régebben. Ahogy II. János Pál
pápa leszögezte: tanúkra van szükség. Hiteles emberekre, akik tu
datosan élik az értékeiket. Ehhez a tanároknak minden segítséget
meg kellene adni, hogy ne legyenek kiszolgáltatva a szinte meg
oldhatatlannak tűnő helyzeteknek. A kiscsoportos modell rájuk is
érvényes: a jól vezetett beszélgetőcsoport,munkacsoport olyan tá
mogató közeget jelent, amely nemcsak a tapasztalatcserét teszi le
hetővé, hanem komoly lelki egészségvédő hatása van. Az eset
megbeszélés, az időnkénti szupervízió, a rekreációs idő biztosítása
olyan eszközök, amelyekkel fontos lenne élni, de sajnos a legtöbb
iskolában nincs rá lehetőség. Mivel a tanár a személyiségével dol
gozik, és munkájában elsődleges fontosságú a személyes példa
adás, kiemelt feladatként kellene kezelni az önismeret folyamatos
fejlesztését, a személyiség "érlelését". Az identitás nem statikus
valami: az identitás egy folyamat térben és időben, Ahhoz, hogy
fejlődhessen, folyamatos lelki munkára van szükség.

Az előadás gondolatébresztő alcímei között szerepelt az a kér
dés, hogya mai körülmények között van-e mód a fegyelmezés
szeretetteljes, ésszerű és gyógyító alkalmazására, melyben nem sé
rül sem a diák, sem a nevelő személyisége. Erre az az én egyéni,
saját magam számára kidolgozott válaszom, hogy ez akkor lehet
séges, ha nem a fegyelmezés mikéntje, módszere az elsődleges

kérdés, hanem az, hogy hogyan lehetek hiteles személyiség, olyan,
aki elfogadó szeretettel és elsősorban személyes példával nevel.
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