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Apró szelet Japán: 1
// Lady Marilyn

Folytatás a következő oldalon!

A Japán oktatási rendszer 
merőben eltér a hazaitól. Náluk a 
tanítás nem szeptember elsejével, 
hanem áprilisban kezdődik. Az első 
félévet július 20.-án zárják le. Csupán 
egy hónapnyi nyári szünetet követően 
szeptember elsején a második félévi 
tanítás kezdetét is veszi, ami március 
végéig tart. Egyébként minden egyes 
félév és év végén úgynevezett dolgo-
zathét van, mely kísértetiesen hason-
lít a hazai vizsgaidőszakra. Ekkor a ta-
nulók minden fontosabb tantárgyból 
dolgozatot írnak, melyek eredményeit 
általában az iskolai hirdetőtáblán köz-
lik.

Minden japán gyermek 6 évesen 
kezdi az elemi tanulmányait, ezen 
iskolák nagy része állami, és mind-
össze 1%-nyi a magániskola. Az osz-
tályok itt viszonylag nagy létszámúak, 
31 fő az átlag.

A diákok kisebb csoportokra vannak 
osztva, ez főként fegyelmi és tanul-
mányi okokból van így. A fegyelem 
tökéletes, és már itt elkezdődik a 
felelősségérzet fejlesztése, és az 
odaadásra való nevelés. A diákok 
az osztályteremért és az iskoláért 
képesek áldozatot vállalni, és ez a tu-
lajdonság a későbbiekben a munkahe-
lyükön is kitartást ad nekik.

A középiskolai oktatásnak két 
része van: az alsó tagozat és a felső 
tagozat. Előbbi a 12-15 éves korosz-
tályra terjed ki, míg utóbbit a 15-18 
évesek látogatják. Ebből az alsó tago-
zat (chugakkou) kijárása a kötelező. 
Tehát nem korhoz kötik a tanköteles-
séget, mint hazánkban, hanem a telje-
sítményhez. Mindenki köteles eljutni 
legalább a felső tagozatig. Így nem 
fordulhat elő az a helyzet, hogy valaki 
csak hat osztályt végez, mivel már 

betöltötte a 18. életévét, és például 
Magyarországon már nem tanköteles.
Az igazat megvallva Japánban még 
az is csak nagyon ritkán fordul elő, 
hogy valaki nem végzi el az egész 
középiskolát. A diákok több mint 90%-
a megteszi ezt, és 40%-uk diplomázik 
le egyetemen vagy főiskolán.

Japánban az érettségi bizonyít-
ványt diploma helyettesíti, melyben 
az intézmény igazolja, hogy a diák a 
gimnáziumban sikeresen teljesítette a 
követelményt. Egyetemre bejutni ott 
sem épp a legegyszerűbb és a legtöbb 
egyetemi képzés 4 éves.

Japánban a tanárok meg szokták 
látogatni diákjaikat. Ezt havi rendsze-
rességgel teszik meg. Céljuk, hogy 
jobban megértsék tanítványaikat és 
ezáltal hatékonyabban oktathassa-
nak.

Így a szülők is jobban megismerhetik 
az adott iskola oktatási rendszerét. 
Persze akad olyan intézmény is, ahol 
az ilyesmi nem szokás.

Japánban a tanárokat nagyon 
tisztelik, tudásukért sokkal reálisabb 
fizetést kapnak, mint hazánkban. 
Nem csoda, hogy nagyon népszerű 
ez az állás. Ahogy hazánkban is, náluk 
is vannak osztályfőnökök. Egyedül ők 
jegyzik fel az aznapi hiányzókat min-
den egyes nap elején, az osztályfőnöki 
óra keretén belül. Náluk évente más 
tanárt szokás kijelölni az osztályfőnöki 
posztra, ritkán fordul elő az, hogy egy 
tanár négy éven át végigkísérjen egy 
osztályt. Emellett az új tanév mindig új 
osztálytársakat jelent: az egy osztály-
ban tanuló diákok személye évről-évre 
változik.

Természetesen nem csak a hét-
köznapokban, hanem az iskolai élet-
ben is fontos a pontosság: aki késik, az 
zárt ajtók előtt találhatja magát, ezál-
tal lemarad az egész napos oktatásról. 
Ugyanez vonatkozik az uniformitásra 
is: a diákoknak kötelező az iskolai e-
gyenruha viselése.

ladym.blog.hu

A japán tanár mentalitása

Oktatás

http://anipalace.hu
http://ladym.blog.hu/


AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-31-

Tudni kell, hogy a történelem-
könyvek egy kicsit ki vannak “kozme-
tikázva”. A tantárgyat kettébontják 
japán- és világtörténelemre. Elretten-
tésképpen a diákokkal rengeteg 
háborús és egyéb szörnyű filmeket 
nézetnek egészen kicsi koruktól 
fogva. Ezek a tantárgyakat csupán 1-1 
évig tanulják.

A tananyag nagy része angol és 
matematika. Leginkább a történelem 
kerül háttérbe a japán oktatási rend-
szerben.  A matematika óra teljesen 
máshogy épül fel, mint hazánkban, de 
a módszer hatásosnak bizonyul.

addig a japán nebulók a 46 hiragana és 
a 46 katajanajellel és a nagyjából 1000 
kandzsival ismerkednek meg csak 
az általános iskolai évek alatt. Ehhez 
hozzájön még egy extra adag kandzsi 
(körülbelül újabb 1000 darab). Ez a 
tudás pedig csupán arra elegendő, 
hogy egy nem szakmai jellegű újságot 
egyáltalán el tudjanak olvasni...

Tehát míg a magyar kisiskolások 
az általános iskola első osztályában 
“letudják a dolgot”, addig a japán 
tanulóknak hosszú évekbe telik saját 
nyelvük elsajátítása.

És ha ez nem lenne elég, a több 
ezer kandzsi mellett a latin betűkkel 
is megismerkednek, hiszen azt is 
használják.

Az írásoktatás már óvodás korban 
megkezdődik, de ez csakis otthon 
gyakorolható, ugyanis az oktatási 
törvény az óvodai direkt írás-olvasás 
tanítást tiltja.

Azonban a tiltás ellenére sokan 
mégis hatalmas előnnyel ülnek be az 
iskolapadba, ez az előny pedig nem 
más, mint hogy jól ismerik mind a két-
féle szótagírást.

Az igazi rémálom a kandzsik tanu-
lása, nemcsak az idegen nyelvet tanu-
lók számára, hanem bizony a japán 
diákoknak is. A nagy mennyiségű kínai 
írásjegyek egész életüket végigkísérik, 
így azok elsajátítása nagyon fontos 
szerepet tölt be.
Ezeket folyamatosan tanulják, gya-
korolják. Ha nem így tennének, azok 
hamar feledésbe merülnének.

A középiskolás tanulók bár 
rengeteg írásjelet ismernek, mégis 
beletörik a bicskájuk a szépirodalmi 
művek olvasásába. A klasszikus 
műveket mondatról-mondatra vagy 
akár szóról-szóra elemzik. Ezen kívül 
modern irodalmat is tanulnak, az 
irodalom két ágát pedig általában 
más-más tanár oktatja.

A felső középiskolában az iroda-
lom lomórákat lassú haladás jellemzi, 
hiszen egy rövidebb mű elemzésére 
akár több tanórát is szánnak. Nagyon 
odafigyelnek a mű által közvetített 
érzelmekre is.

A tananyag részét képzik a japán 
írók és költők, illetve a nyugati írók 
és költők.

A tankönyvek nem kronológiku-
san, hanem tematikusan haladnak. A 
műelemzések mellett pedig a diákok 
kommunikácós fejlesztése is fontos 
szerepet kap az iskolapadban.

A számonkérés írásban folyik, fele-
letválasztós teszt formájában, vagy 
esszét írnak.

Még abban vallhatjuk szerencsé-
sebbnek magunkat, hogy nálunk csak 
185 tanítási nap van, míg Japánban az 
éves tanítási napok száma 195.

Nos, a különböző írásjelek meg-
tanulása a japán diákok számára ko-
rántsem olyan egyszerű feladat, mint 
a mi írásjeleink elsajátítása a hazai 
gyerekeknek. 

Összehasonlításképp, míg a ma-
gyar diákok a 44 betűt tanulnak meg, 

Miben vagyunk szerencsé-
sebbek az ottani diákokhoz
képest?
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