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Osztály és osztályfőnök a gyermekközpontú iskolában 
(Gondolatok a Bolyai Nyári Akadémia osztályfőnöki szekciójának 

munkája kapcsán) 
 
 

I. Bevezető gondolatok 
 
  Nagy megtiszteltetésként éltem meg, amikor tavasszal az Akadémia szervezői 
megkerestek azzal a kívánsággal, hogy az osztályfőnöki munkáról, a munkafolya-
matokról, a módszertani kérdésekről állítsak össze továbbképzési programot. Noha az 
iskolai gyakorlattól már évekkel korábban elszakadtam, mégis napi munkám részének 
tekintem ezt a feladatot, ugyanis Budapesten az általános- és középiskolai osztály-
főnököknek a folyamatos továbbképzését szervezem. Magam is átélem, hallom azokat 
a gondokat, illetve örömöket, amelyeket az osztályfőnökök sűrűn emlegetnek. Ugyan-
akkor azt is tapasztalom, hogy a mai oktatási rendszer elsősorban a mérhető tudásra 
teszi a hangsúlyt. Ezzel a gyakorlattal a nevelés óhatatlanul a háttérbe szorul. Álljon itt 
Papp Sándor egy tanulmányának részlete:  
  „Az iskola mint szolgáltató intézmény – kényszerhelyzet kiváltotta szerep-
tévesztés. Iskolának csak az oktatás és nevelés műhelyei tekinthetők. A szolgáltató 
iskola – be kell látnunk – nem több, mint sajátos kiképzőhely, az éppen aktuális tár-
sadalmi-gazdasági viszonyok konzerválásának legjobb eszköze. Horizontja megreked a 
jelen síkján. Mély meggyőződésem, hogy a társadalom és a jövő számára az oktatás és 
nevelés műhelyei adják – a többiek mellett – a legmagasabb szintű „szolgáltatást” is. 
Az individuum korunkban tapasztalható mérhetetlen magányán és elesettségén a 
család mellett csak a valóságos ISKOLA „akolmelege” (Németh László) képes 
segíteni. Tudom, ez a gondolat sem nem új, sem nem eredeti. Az az iskola, amelynek 
feladata a gyermek morális és intellektuális képességeinek kibontakoztatása, horizont-
jának kiszélesítése abból a célból, hogy képes legyen társadalma természetének meg-
értésére, múltjának és jelenének befogadására, jövőjének formálására, továbbá arra, 
hogy átfogó képet tudjon kialakítani közösségéről, országáról és civilizációjáról.”1 
 
  Tehát van létjogosultsága az osztályfőnöki tevékenység segítésének, meg-
újításának. S hogy hasonlóan gondolkodnak a kollégáim is, arra jó példa, hogy néhány 
évvel ezelőtt Szekszárdi Júlia kezdeményezésére létrejött az Osztályfőnökök Országos 
Szakmai Egyesülete. Célkitűzéseiket pontosan rögzítették. Találóak azok a gondolatok, 
amelyeket egy pedagóguskolléga a honlapjukon így fogalmaz meg: 
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Országos Szakmai Egyesületének honlapja) 

 



 
  „A jó tanár a tanulókkal való hosszan tartó interakciós folyamatban azono-
sulási mintát nyújthat, és részben ennek alapján, részben a tanulók legalább egy 
részével való egyedi bánásmóddal erős érzelmi kapcsolatokat alakíthat ki, amelyekben 
ő a szabályozó fél, és ezek segítségével viszonylag kis energiával komoly nevelési ered-
ményeket érhet el. Ahhoz azonban, hogy azonosulási minta legyen, mernie kell 
önmagát adni, spontán, szabad módon kell viselkednie. A szervezeti szerep gyakran 
visszafejleszti ezt a képességet és készséget a pedagógusokban, faladatukat csak a 
tantárgyakra beszűkítve. Ezzel nagyon fontos nevelői hatásról mondanak le.”2 
 
   Mikor végezheti jól, azaz hatékonyan az osztályfőnök a munkáját? – ezt a 
kérdést már a programalkotás során feltettem magamnak. Meggyőződéssel vallom, 
hogy ebben a pedagógiai tevékenységben tisztázandó és erősítendő az a szerep, 
amelyet úgy fogalmazhatunk meg: a pedagógus vezető. Egy tanulói közösség – a leg-
demokratikusabb alapelvek működésével is – igényli a felnőtt felelősségteljes, pél-
damutató magatartását. Ezzel együtt az osztályfőnöknek lényeges szerepe jut a 
kapcsolattartásban. A programalkotás részeként felvázoltam azokat a viszonyrend-
szereket, amelyekben a pedagógusnak működnie szükséges.  
 
Az osztályfőnök szerepe 

 
Belső feladatkör Külső feladatkör 

 az iskola normarendszerének 
közvetítője 

 tájékoztatást ad a szülőknek 

 a belső szabályzatok 
kidolgozója és betartója 

 felkérésre (gyermekvédelemmel 
összefüggő esetekben) jellemzést ad 

 egy tanulói közösség 
irányítója 

 elősegíti a tanulók beiskolázását 

 kapcsolat a fogadó intézményekkel 

 kapcsolattartó a 
nevelőtestület és a diákok 
között 

 nyomon követ  a beiskolázottak 
továbbtanulásának figyelemmel 
kísérése 

 
 
  Érdemes azt is megvizsgálnunk, hogy a hierarchikus rendszerben hol helyez-
kedik el a pedagógus. 
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       teljes iskolai közösség 
       (tantestület, tanulói közösség) 
    
           
az osztályfőnök helye az 
iskolai hierarchiában 
           

     adott osztályközösség 
 

 
 
 
  Amennyiben a pedagógus nincs tisztában azzal, hogy az általa vezetett tanulói 
közösség csúcsán áll, tehát vezetői, irányítói felelősséggel tartozik, s a teljes nevelő-
testület hierarchiájában is a felső mezőben helyezkedik el, akkor bizonytalan belső 
helyzete magával hordozhatja az állandósuló konfliktushelyzeteket, vitássá teszi mind a 
nevelőtársak szerepét, mind a tanulók norma- és szabálytudatának kiépítését. 
 
  E feladatkörök is erősítik azt a meggyőződésemet, hogy az osztályfőnök 
vezető szerepe meghatározó. S ha azokat a tulajdonságokat is vizsgálni kívánjuk, ame-
lyekkel rendelkeznie szükséges, akkor igen érdekes skála áll össze. Hiszen napi tevé-
kenységét át kell hassa a tolerancia, a rugalmasság, a kompromisszumkészség, a 
megértés, a derű, a türelem, az elfogadó attitűd és még sorolható lenne tovább is. Egy 
tanfolyami program összeállítójának csak arra nyílik lehetősége, hogy a választott 
témák egy részére – s valljuk be – szívének kedvesebb témákra terelje a figyelmet. Így 
állt össze az a program, amely a kínálati listán szerepelt.  
 
  A program kialakítását követően – a szervező, Pöllnitz Ilona javaslatára – 
megkerestem Pusztai Katalint, a Budapest XIII. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató 
Központ munkatársát. Miután napi kommunikációs kapcsolatban vagyunk, és arra is 
volt már példa, hogy együtt adtunk le, gondolkodásmódunk hasonló, s mindketten 
nagy jelentőséget tulajdonítunk az osztályfőnöki tevékenységnek, a témafeldolgozást és 
a feladatelosztást megtettük. Örömteli volt az előkészület. Terveinkben az szerepelt, 
hogy az érdeklődőket olyan információkkal, módszerekkel lássuk el, amelyeket min-
dennapi pedagógiai munkájukban könnyen felhasználhatnak. Kolléganőm több – a 
tanórákon is használható – játékot kívánt bemutatni, megtanítani, míg magam az 
elméleti háttér felelevenítésére és néhány felmérési módszer elsajátítására fektettem a 
hangsúlyt. Mindezek mellett a kommunikációs készség fejlesztésére és a csoportmunka 

 



személyiségfejlesztő hatására is fókuszáltunk. A tanfolyam címének meghatározásában 
arra törekedtünk, hogy az érdeklődők figyelmét felkeltsük. 
 
 

II. A program kialakításáról 
 

1. A program megnevezése 
  Osztály és osztályfőnök a gyermekközpontú iskolában – az osztályfőnöki 
tevékenység szakmai, módszertani segítése a pedagógiai, illetve a pszichológiai 
ismeretek bővítésével. 
 

2. Milyen elvárásoknak felel meg?  

 A pedagógus tudatos nevelőmunkájának szakmai segítése; 

 Az elméleti és a gyakorlati ismeretek felelevenítése, az új eljárásokkal való 
megismertetés; 

 A fejlődéslélektani ismeretek áttekintése. 
 

3. A program általános célja  
  A gyakorló pedagógusok nevelőmunkájának, az osztályfőnöki tevékenységnek 
a rendszerben való elhelyezése. A nevelői közösségek egységes szemléletének for-
málása, a közösségi élet általános szabályainak közvetítése. Az osztályfőnök kiemelt 
szerepe a nevelői közösségben.  
 

4. A program specifikus célkitűzései: 

 a felnőtt- és tanulói közösségek együttműködésének alapszabályai; 

 a vezető és a vezetett kompetenciái; 

 a demokratikus légkör megteremtésének módszertani segítése; 

 a pedagógus szakmai megerősítése abban a tekintetben, hogy a nevelőmunka 
a tevékenységének középpontjában áll. 

 

5. Célcsoport: általános iskolai és középiskolai gyakorló osztályfőnökök. 
 

6. A tanfolyam célkitűzései: 
– a nevelés prioritásainak meghatározása;  

– esetelemzéseken keresztül szituációk feldolgozása; 

– a pszichológiai, a szakmódszertani ismeretek bővítése. 
 
 
 
 

III. A csoport megalakulásától a program megvalósításáig 



 

 

 
  A csoport korosztályi összetétele nagyon jó volt, jelen volt a pályakezdők 

köre, s a tapasztaltak is szép számmal képviseltették magukat, így a beszélgetések 
mindig tapasztalatcserévé váltak. Igen gyorsan megnyíltak a kollégák. A hall-
gatók mindegyike vállalkozott a csoportmunkából adódó beszámolóra. 
  A hallgatók az első napon a csoportszabályt alakították ki, s ennek egyik eleme 
a foglalkozások azonnali értékelése volt (tetszési barométer). Örömmel állapítható 
meg, hogy a kollégák a „tetszett – érdekes volt”, illetve „gondolatébresztő” kate-
góriákat jelölték meg a legmagasabb számban. A szünetekben egymás között is 
folytatták a felvetődő problémák megbeszélését.  
 
Kiemelten kezeltük az alábbi témákat: 

1. szabályalkotás, ítéletalkotás; 
2. az iskolában előforduló konfliktusok, azok kezelése és feloldása; 
3. az iskolai örömök, kudarcok, a kudarctűrésre nevelés problematikája; 
4. a szociometria és a szociogram alkalmazása, gyakorlati haszna az 

osztályfőnök napi tevékenységében; 
5. esetmegbeszélések. 

 
  A témafeldolgozásokhoz feladatlapokat osztottunk ki a hallgatók között. 
Alkalmaztuk a filmrészletek bevetítését is, amely egy-egy nevelési probléma fel-
dolgozásához volt szükséges. A legyek ura című film teljes levetítése, melyet az 
Akadémia hallgatói körének is felajánlottunk, nagy siker volt. A csoport tagjai a mű 
megismerését követően sok kérdést tettek fel egymásnak. Előkerült az a probléma, 
hogy a szabályok megalkotásán túl meddig érvényes a betartás kötelezettsége. Egy 
másik igen érdekes pedagógiai kérdés volt, hogy törvényszerű-e szokatlan helyzetben a 
klikkesedés kérdése, s mindenkor az erőfölény teszi-e vezetővé a szabályszegőt. 
Amennyiben a film keletkezési dátumát nézzük – 1964. –, akkor egy „régi” mű-
alkotásról beszélhetünk. Erre utal a történet feldolgozásának lassúbb volta. Mégis 
megállapították a hallgatók, hogy a hosszabb jelenetek még hatásosabbá tették a 
történetet, volt idő az átélésre. Ezzel együtt megmutattuk azokat a részleteket, amelyek 
felhasználhatók az osztályfőnöki órákon. 
  Érdemes még egy gondolat erejéig visszatérnünk a csoport összetételére. 
A hallgatók jelentős része általános iskolából érkezett. Nem volt zavaró tényező az, 
hogy a kollégák egy jelentősebb csoportja már a pályán működik 10–25 éve, de jelen 
volt a pályakezdők köre is, az első tanévet maga mögött tudók csoportja. Ez segítette a 
probléma feldolgozást. A tapasztaltabb pedagógusok soha nem éltek vissza hely-
zetükkel. Inkább kérdés formájában vetették fel gondolataikat: „Jól csináltam-e 
eddig?” vagy „Van-e ennek létjogosultsága?” S a párbeszéd során elhangzottakat a 
pályakezdők beépíthetik munkájukba. A csoport tagja volt olyan pedagógus is, aki 
idősebb korosztályt nevel a fogyatékosok körében. Az általa ismertetett problémák 
minden hallgatónak tanulságként szolgáltak. Külön érték az, ha a sajátos nevelési 



igényű tanulókkal foglalkozó pedagógus mondja el napi munkafolyamatait, ugyanis ő 
igazán napról napra újrakezdi a nevelés hosszú folyamatát. Ez a pedagógiai módszer 
lényegesen türelmesebbé, ugyanakkor következetesebbé teszi az ott dolgozó tanárt.  
  A csoportvezető, a foglalkozásvezető szívéhez egy-egy téma közelebb áll. Az 
utóbbi időben legtöbbet a konfliktuskezeléssel, az esetleírással foglalkoztam. Álljon itt 
egy olyan történet, amely valós konfliktushelyzetet jelenít meg. A foglalkozásra 
magammal vittem, de éppen a csoport aktivitása, a különféle nézetek megismerése, a 
szakmai viták miatt nem került sor a feldolgozásukra. Talán az olvasók is végig-
gondolják a történet tanulságát, s napi munkájukban – a számukra hasznosnak ítélt 
tanári magatartást – képviselni fogják.  
 
 

IV. A történet 
 

Értékelünk, minősítünk1 
(Mérlegen a tanulói teljesítmények értékelése) 

 
  Ahogyan az már lenni szokott, február elején, a félévi értesítők kiosztásakor 
sokan fogalmazzák meg azon véleményüket, hogy valami nincs rendben. Nincs 
rendben az értékeléssel. Talán a tanítói követelmény nem tisztázott, vagy a korábbi 
szorgalma csökkent a gyereknek, esetleg a gondolkodásfejlődési folyamat lassult le, 
vagy a párbeszéd szakadt meg tanító és tanítvány között. Ennyi minden fut végig a 
szülő agyán, ugyanis ilyenkor szembesül azzal, hogy a havonta, hetente aláírt osztály-
zatok s a félévi eredmény között nem lelhető fel az összefüggés.  

A következő történet főszereplője egy negyedik osztályos kisfiú, gondoskodó 
család két gyermeke közül az idősebbik. (Kislány testvére még az óvoda nagy-
csoportosa, aki alig várja, hogy maga is az iskolai elvárásoknak eleget tegyen.) De 
térjünk vissza Kristófhoz, aki hagyományos általános iskolába jár. A szülők az 
iskolaválasztáskor semmiféle különlegességre nem vágytak. Felismerték, hogy fiuknak 
jók a zenei képességei. Azt tervezték, hogy a gyerek kiemelkedő adottságait ezen e 
területen fejlesztik. Pontos stratégiájuk volt. Első osztályban a kerületi zeneiskolában 
szolfézs előképzőre íratják a gyereket, majd elkezdődik a hangszertanulás, nevezetesen 
a hegedűvel való megismerkedés, majd a zenei pályára való felkészítés. Mindezek 
mellett a gyerek iskolai előmenetelével a szülők sokat törődtek, segítettek a fel-
készülésben, ellenőrizték a feladatokat. Szóval minden zökkenőmentesen zajlott a 
negyedik osztály kezdetéig. Egy-egy négyes becsúszott az év végi bizonyítványba, de 
azt nem ítélték meg tragikusan, s valljuk meg az érdemjegy a jó teljesítményre utal. Így 
Kristóf legrosszabb esetben is jeles tanulónak számított. Tanítója is, társai is elismerték 
szorgalmát, kötelességtudatát. Jól érezte magát az osztályban, barátaival az iskolán 
kívül is összejárt. A negyedik osztály – hasonlóan a korábbiakhoz – zökkenőmentesen 
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indult. A korábbi egy tanítós rendszert felváltotta a tanító mellett működő szaktanári 
oktatás. Klári néni eddigi tevékenységét kiegészítették a német, az ének és a testnevelés 
szakos tanárok. A gyerekek örömmel fogadták az új pedagógusokat. Klári néni 
követelményrendszerét a gyerekek pontosan ismerték, tudták, hogy leginkább akkor 
mérges, ha a munkaeszközök otthon maradnak. Az új tanárok a tanév elején – igaz 
kissé felnőttes módon – elmondták: fekete pontot akkor adnak, ha nincs felszerelés, 
nem figyelnek, beszélgetnek, a helyüket elhagyják, közbekiabálnak stb. A gyerekek 
érezték, hogy itt más az értékelés, talán Klári néni elvárásai „gyerekesek” voltak, s 
most már itt az igazi, a felnőttes minősítés. Az osztály tanulói azt nem tudták meg-
fogalmazni, hogy itt a teljesítmény, a fegyelmezettség, az önuralom, illetve a szorgalom 
kategóriáit összemosták az új tanárok. Az értékeket is meghatározták a pedagógusok, 
tehát három darab fekete pont egy darab elégtelen osztályzatot jelent.  
  Kristóf továbbra is rendesen, szorgalmasan dolgozott. A szülők elégedettek 
voltak egészen addig, ameddig a következő értesítést nem kapták az ellenőrzőben: 
„Kristóf az órámat rendszeresen zavarja közbeszólásaival. Éva néni – énektanár”. Ez 
tragédiát okozott a családban! Sírt Kristóf, mert még elmarasztaló bejegyzést sohasem 
kapott, mérges volt az anyuka, mert éppen azon az órán nem viselkedett a fia az 
elvárásnak megfelelően, amelyiket szeretett, s szabadidejének jelentős részét is – igaz 
magasabb szinten de – zenéléssel töltötte fia. Az édesapa megvonta a vállát, nagyobb 
jelentőséget a bejegyzésnek nem tulajdonított. Az az este a család életében emléke-
zetessé vált. A szülők törték a fejüket, hogy ilyen esetben mit is kell tenni. Büntessék 
meg fiukat, vagy beszélgessenek vele? Abban maradtak, hogy talán az az egy el-
marasztalás, amit az énektanár szabott ki, elegendő lesz okulásul Kristófnak. A napok 
teltek, Kristóf többször is jelezte, hogy az énekórákat különösen nem kedveli. Azzal a 
magyarázattal szolgált, hogy az órákon Éva néni semmi érdekeset nem csináltat velük: 
„Minden óra azonos módon zajlik le – mesélte Kristóf –, énekelgetünk, irogatunk, 
zenét hallgatunk, és a tanár néni sokat fegyelmez. Elég rosszak szoktunk lenni.” Ez a 
beszámoló már nagyon nem tetszett az anyukának. Úgy döntött, hogy a novemberi 
fogadóórán Klári nénivel történt beszélgetés után megkeresi az énektanárt. Időben 
érkezett. Sok jót hallott fiáról. A tanító néni dicsérte Kristófot gyorsaságáért, bátor 
versmondásáért, a rendesen elkészített feladataiért. Örömmel állt fel az anyuka, s ment 
át a másik teremhez, ahol Éva néni fogadta a szülőket. Meglepődött, ugyanis a terem 
előtt hosszú sor kígyózott. Találkozott a szülőtársakkal, akik ugyancsak Éva nénivel 
kívántak beszélni. Nem is gondolta volna, hogy az ének a gyerekeknek ennyi gondot 
okozhat. Az anyuka felmérte a helyzetet, ha ezt a sort kivárja, akkor a lánya nem kerül 
időben ágyba, fia feladatait nem tudja ellenőrizni, s a közös vacsorának is lőttek. Kiállt 
a sorból, s sietett haza.  
  A következő énekóra érdekesen indult. Amikor az osztály leülhetett, akkor 
Éva néni Kristófhoz a következő szavakat intézte: „Anyád nem keresett meg. A zene-
tanulásod az privát ügy. Egy ilyen gyerek nem is zenélhet jól, akinek a szülei még az 
alapvető illemet sem tudják. Elvártam volna, hogy egy ilyen problémás fiú anyja és apja 
is megkeressen!” Sem Kristóf, sem osztálytársai nem értették a tanár indulatos szavait. 
Szégyen, nem szégyen, az érintett elsírta magát. Alig várta, hogy az énekórának vége 



legyen. Az osztályba visszatérő Klári nénitől Kristóf a következőt kérdezte: „Miért utál 
engem Éva néni?” Az osztálytanító hüledezett, amikor a gyerekek egymás szavába 
vágva elmesélték a történteket. Még a nyelvtanóra egy része is a történések fel-
elevenítésével telt. Nehezen volt az osztály lecsillapítható. Az óra végeztével Klári néni 
és Kristóf felkeresték az énektanárt. A tanító néni azt gondolta ugyanis, hogy talán az 
ő közbenjárásával a feszültség a felek között oldható lesz. Éva néni a kolléganőjét és 
Kristófot meglátva panaszáradatba kezdett. A mondandó lényege a következő volt: 
„Nem kell egy ilyen gyereket védeni! Nem a zenei tehetség a fontos, hanem az együtt-
működés. De egy ilyen család...” No, ekkor Klári néni türelmét vesztve közbevágott: 
„Negyedik éve tanítom az osztályt. Mindenki elvégzi a feladatát, együttműködők a 
tanítványaim. Kristóf különösen az. A szülők pedig törődnek a gyerekkel!” Éva néni 
válasza rövid volt: „Nincs miről beszélnünk, Te elfogult vagy!” – sarkon fordult, s el-
viharzott. Az események után Klári néni felhívta az édesanyát telefonon, s elmesélte a 
legfrissebb történéseket. A két felnőtt megbeszélte, Kristófra bízzák azt, hogy mit és 
mennyit mond otthon el az énekórán történtekből. A szokásos esti beszélgetés alatt 
Kristóf nagyokat hallgatott. A szülők érezték, hogy valami nyomja a lelkét, de nem 
akarták sürgetni a beszámoltatással fiukat.  
  Teltek-múltak a napok, amikor a hegedűtanár szólt az édesanyának, hogy 
néhány mondatot szeretne négyszemközt beszélgetni vele. Máskor is volt erre példa. 
Harmadik éve tanította a gyereket, az egyéni foglalkozás lehetővé tette, hogy egyszer-
egyszer iskolai örömökről beszélgessenek. Ám amit ekkor hallott az anyuka, az meg-
döbbentette. A tanárnak Kristóf mindent elmesélt töviről hegyire, amit az utóbbi 
időben az énektanártól elszenvedett. Középpontba az anyuka sértegetését, illetve a 
család minősítését állította a gyerek. A hegedűtanár a következőkkel fejezte be mondó-
káját: „Az ilyen Éva nénik miatt romlik meg a gyerekek kapcsolata a zenével.”  
  Mit tehet ilyenkor a szülő? Levélben kereste meg az édesanya az énektanárt, s 
egy időpontot kért, hogy a problémákat megbeszéljék. Szóbeli válasz érkezett, melyet 
Kristóffal közölt: „A második félévben, márciusban lesz ismét fogadóóra, akkor 
várom anyád.” 
  Az iskolában hagyománya van annak, hogy télköszöntő műsort rendeznek a 
szülőknek, vendégeknek az alsó tagozatosok. Az osztályt egy versmondó kislány és 
Kristóf képviselte a programban. A fiú nagyon szépen játszott hangszerén, még a 
zeneiskola egyik tanára is eljött, s ő kísérte zongorán az előadott darabot. Mindenki 
előtt világossá vált, szorgalma, adottságai kiválóak. A rendezvényen Kristóf családja 
jelen volt, Klári néni magához ölelte a gyereket, s a következőket mondta: „Ugye, ha 
már én nem is tanítalak, akkor is meghívsz a hangversenyedre?” Éva néni látta a 
jelenetet, talán hallotta is a szavakat. Alkalom lett volna a találkozásra, de ezt a felek 
talán nem is igen erőltették. A következő énekórán egy szó sem hangzott el a fiú 
sikeres szerepléséről, pedig Klári néni a versmondó teljesítményét osztályzattal is 
értékelte. Éva néni úgy tett, mintha Kristóf azon a decemberi délutánon meg sem 
jelent volna.  
  Közeledett a téli szünet. Kristóf ellenőrzőjében szaporodtak az osztályzatok. 
Énekből októberben volt egy négyese, más értékelésnek nyoma sem volt. A téli szü-



 

 

netet követően Éva néni összeszedte a gyerekek énekkönyvét, hangjegyfüzetét, s a 
következőket mondta: „Most majd megállapítom, hogyan dolgoztatok!” Amikor 
Kristóf visszakapta a taneszközeit, a következőket látta: az énekkönyvben a tanult 
dalok egy részénél a tanár piros hiányjelei éktelenkedtek. Majd a 24. oldal alján „kö-
zepes” érdemjegy díszelgett, s egy rövid üzenet: „Sehol nem írtad a szolmizációt a 
hangjegyek alá!” A füzetre megjegyzés nélkül került a közepes minősítés. A szünetben 
Kristóf odament a tanárnőhöz, s elmondta, ő jól olvas kottát, nincs szüksége a hang-
jegyek felismeréséhez a betűjelekre. Sajnos a következő mondatot is hozzátette: „A 
szolfézsórán sohasem szabad ilyen megoldással élni!” Éva néni lángvörös lett, s 
ingerültségében többre nem futotta: „A szolfézs és az ének között nagy a különbség. 
Az éneken az én szabályaim az érvényesek!” Az érvelés hihetetlen! 
  A félévi eredmény a megszokott volt. Kristóf hozta a formáját: matematikából 
és németből négyest kapott, a többiből ötöse lett. A szülők tudomásul vették a telje-
sítményt, egy kis biztatással azért éltek. Csak az a fránya ének tárgy ne lett volna! 
Abból közepesre értékelte a tanár a gyerek teljesítményét. A szülők egy szót sem 
szóltak az iskolai minősítéshez, a zeneiskolában szolfézsból is és hangszerjátékból is 
jelesre értékelték teljesítményét. Ekkora lenne a két iskolatípus között az értékelésbeli 
különbség? – tette fel magában a kérdést az anyuka. Éva néni módszerei már kívül 
estek azon a körön, ami otthon szót érdemelt volna. Titkon megfogadta az anyuka, 
hogy a márciusi fogadóórára egészen biztos, hogy nem megy el. Nincs miről beszélni.  
  Miért is kapott Kristóf hármast? Nem teljesítette a tantervi követelményt? 
Nem, ez nem állja meg a helyét, hiszen előképzettsége is magasabb fokra juttatta 
társainál. Rosszalkodott, fegyelmezetlenkedett az órán? Akkor miért nem a maga-
tartásának minősítésében jelentkezett az elmarasztalás?  
  Sajnos a szaktanár és a szülő félreértésének áldozata lett Kristóf. Képtelenek 
voltak az egy nyelven beszélésre, ezért a hallgatásba menekültek. Miként élte át a 
gyerek a történteket? Az iskolai énekórákról még beszélni sem szeret. A lelke leg-
mélyén haragszik a tanárnőre, aki sem tudásának valós megítélését, sem a családjáról 
kialakított véleményét nem volt hajlandó felülbírálni. Csalódott Éva néniben. S valljuk 
meg, a hegedűtanár jövendölése a zeneszeretet megromlásáról – legalábbis az iskolai 
énekórák esetében – valós veszély. 
  Az édesanya meglehetősen rosszul élte meg a történteket, mert látta fia állan-
dósuló szorongásait az énekórák előtti napokon. S szemrehányást tett magának, azt 
képzelte, Éva nénit látszólagos közönyével megbántotta. Nem is értette igazán a tanár 
hiúságának okát. Míg Klári néni szakmája mesterévé vált az idők folyamán, addig Éva 
néni esetében türelmetlenséget, érdektelenséget, a profizmus hiányát vélte felfedezni. 
  Vonatkoztassunk el Kristóf történetétől! S most tegyük fel a kérdést, mit 
értékel a tanár! Különösen nehéz ezt meghatározni azon tantárgyak esetében, amelyek 
alapja hozott képességekre épül. Nem minden gyerek születik kiváló zenei hallási 
adottságokkal vagy kiemelkedő kézügyességgel, szín- és térlátással, illetve jó testi fel-
építéssel. De ezek mind fejleszthetők. Az általános iskolában tanítók felelőssége az, 
hogy az iskolán belül vagy más formában kibontsák az érdeklődést tehetséggé. Sok 
múlik azon, a tanár felfedezi-e ezeket az adottságokat, örömére szolgál, hogy növen-



dék bizonyos dolgokat jobban tud, mint ő. Az nem baj, ha Éva néni nem tud hege-
dülni, hiszen zenei tanulmányai során esetleg a zongora vagy a fuvola volt a hangszere. 
Az sem baj, ha tanítványa előadásmódja, szereplése nem nyeri meg a tetszését, annál 
nagyobb baj, sőt vétek, ha tanítványa tudását megkérdőjelezi, családját megbántja, 
sértegeti, sőt kollégái – az említett esetben Klári néni és áttételesen a zeneiskolai 
tanárok – tekintélyét rontja.  
  E sorok írója hadd áruljon el magáról annyit, hogy soha nem tudott rajzolni. 
Nem kedvelte a hagyományos értelemben vett rajzórákat. Ám egy tanárváltás meg-
hozta az eredményét. Amikor az új pedagógus felfedezte, hogy a rajzlap és alkotója 
között a viszony nem harmonikus, akkor egy hosszabb beszélgetésben kimondatta az 
érdeklődési területet, jelen esetben a zenei érdeklődést. A következő feladattal bízta 
meg a gyereket: „Gyűjts reprodukciókat a zongora fejlődéséről, magam is láttam 
múzeumokban csodálatos építményeket, amelyek a zongora elődei voltak. Néhány 
tudnivalót jegyezz fel, s erről három hét múlva az osztály előtt számolj be! Azt fogom 
értékelni. A kutatómunka meghozta gyümölcsét. Mondanom sem kell, hogy vi-
szonyom a tantárggyal rendeződött. S életemben először jeles osztályzatra értékelték 
teljesítményemet abból a tantárgyból, amelyből korábban ez elő sem fordulhatott.  
  Kristóf és Éva néni viszonya is csak akkor javulhat meg, ha a tanár felfedezi a 
differenciálás adta lehetőségeket. Szívből ajánlom ezt az utat. 
 
  Ennyi az esettanulmány. Megbeszélését, feldolgozását a nevelők körében 
feltétlenül szükségesnek tartom, hiszen sok olyan kérdést vet fel, amely az osztály-
főnöki szerepkör fontosságát kívánja hangsúlyozni. Klári néni a történet szerint 
betöltötte azt a nagyon fontos szerepet, amelyet az osztályfőnöki hivatás szabályai 
szerint meg kellett valósítania. Szeretetteljes, elfogadó magatartása szembekerült a 
szubjektív tanári attitűddel. A legnagyobb sebet a gyerek kapta. De lehet-e sebzetten, 
sértetten teljesíteni? 
  Ezt a problémakört is megbeszéltük volna, ha a hallgatók nem hoztak volna 
annyi példát, esetet a napi gyakorlatukból.  

 
 

V. Összegzés 

 
A meghirdetett tanfolyam betöltötte célját.  

 Bővültek a hallgatók pszichológiai ismeretei. 

 A hallottakat, a megismert játékokat a kollégák mindennapi munká-
jukban hasznosítani tudják.  
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