
Rel ax 6ci 6, k1Pzelet'i 6t6k

A teljes testrc kiterjedri jr{t6kok abban segitenek a

sverekelinek, hogy feilessz,6k szavakon 6s mozg6son ke-

iesztiili kifejezci-li6szi6gtit et. A relaxici6s 6s k6pzelct-

jdt6kok tov6bb bdvitik ezt a k6szs6get a tcst belsci 6rzeke-

i6s6nek 6s az elme ellazult 6sszpontositdsdnak fcjleszt6-

s6vel. Ezek a gyakorlatok a belsci nyugalom' vil6goss6g 6s

a k6pzelet v6[ielen szabads6ginak6lm6ny6t adjrik a gye-

rekeknck. Aielaxirci6s gyakorlatok cgy r6szc rendkiviil
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alkalmas pilr perces kikapcsol6disra: megnyugtat6 hat6-

sf , 6s egyben energi6val ttilt el' Mdsok egy-egy 6ra vagy

gyakoriitsor v6g6n alkalmazhat6k, 6s a gyakorlatb6l me-

iitett 6tm6nyek vagy az eg6sz tanul6si folyarnat belsci 6t-

tekint6s6t segitik. N6ha ezeket a belsci utaz6sokat a gye-

rekek a csoport kor6ben megosztjak egym6ssal' Elm6-

nyiiket igazAn akkor 6pitik be magukba, amikor l6tjek.

mennyire egy6ni 6s m6gis milyen harmonikusan iisszc-

cr"ng.i, amii 6t6ttet . Fzck a gyakorlatok harm6ni6t 6s

nyugalmat hoznak a csoport dinamik6j6ba.

Kisiskoliisok itthon 6s Angl iiiban
Hogyan l6tja a sziil6

Ott n6gy6ves korban kezdik. En is szirrnyiilkiidtcm'

mikor megiudtam. R6ad6sul augusztus v6g6n sziiletett

kisl6nyom m6g6vhalasztdsra scmvolt jogosult,s igy mirrt

ar- osrtirly legkiscbbj6nck, rcngetcg ol;-an fcladattal kel-

lett megiiizdlnie, amibcn a t<lbbick miir rutinosakvoltak
(kab6t:cipz,lrr beakaszt6sa, cipti bel'iiz6sc, ruha gombol6-

sa stb.). Sierencs6re, gondoltam, a l2l6sc>szLtalyllan lesz

ideje a tanit6 n6ninck odafigyclni. Dc a g19Tk ncm na-

gyon kapott scgits6get. Az ncm jir.ia ott. Kiizd.iiin csak

mcg a probl6m6val, nc r'6rjon mindig misra, tanulja meg

mag6t6l!
Vietcitt az alacsony l6tsz6mon b6rki is cs<xl6lkozna,

hadd jegyezzem meg, hogy koziins6gcs 6llami iskol6r6l

van si6, iot< gycrekkcl, nagy l6tszimfr oszt6lyokkal, vi-

szont mdr az ejsri 6vbcn az a c6l, hogy az 6vodfb6l j<ivcik

(m6r akivolt olyan szercncs6s,6sbcjutott a mcgyc4 6vo-

dij6nakvalamctyit<6Uc1 t<is csoportokban kczdjcnck' Ha

soi a kczdri, frg-v idciglcnescn is szcrziidlctnck tanit6t

(van cl6g rnunkanOlkiili tanilrl. hogy a lctszfnt alacsotly

lcgycn.
Hogyan oldj6k rncg? Ott sincs ttitrb oszt6lylrclyis6g,

mint i i i  si jt!Hirhcdtck az angol iskolfk otcsfi an.vagb6l

g,yorsan elk6szitctt f'akunvh6s tantcrttrei,amclyck a fcic-

fiilet mellett 6sszevissza hclyczkctlnck sl. Viszorrt cl[o-

gatlott az osztatlan iskola, amit nti nritr csak hirbii l  isrnc-

iiint nogyupdink idcj6lxSl, ntiszcrirtt c8y osztiilyban k6t'

h6rom 6vfolyam tanul cgy tan6rt6l' Tanul? Ebbcn

elcisz6r 6n is k6tclkcdtem. Hogyan? Ellent6tbcn a mi

mcgkiitiitt, szigorfi tantcn'iinkkel, az angolokndl csak

irfnyelveket adnak, 6s nrcghat6rort{tk a minirnumot.

amit a gyereknck produkilni kcll a hfronr szcmcsllcir

alatt (a tanitls j ir l ius v6g6ig tart, de mindcn szcmcsztcr

alatt van cgy-eg)'h6t vakfci6, mai<|2-2ht't a srcrncsztc-

rck kiizirtt).
Az elcjirt min itnttmot tcsztckkcl' irhsos vizsga l'orln[-

jiiban cllencjrzik rnegyci tesztlappal 6r'cntc kctszcr' dc

ennek ereclm6ny6t m6ga sziil(ivcl scm ktizlik.Sent sz6trc-

li ,,felclet", sem oszt6.lyoz6s, sem 6visrn6tl6si rcttdszer

nincs, dc ez nem jelcnti azt, trogy a g-Ycreket sose kcrdc-

zik. Csak arr6l van sz6, hogy azhlvctt t6mit kcitctlcn rn6-

don sajdtitjik el, min<len belsci stressz 6s szcrepl6si lfm-

pal6z ri6tt<iit. Megeriisit6st is kapnak, dc nrindig konst-

iuktiv m6clon, egyarAnt kcriilvc a korai krrtlarc6rz6s ki-

alakul6s6t a gyeng6bbckn6l, illctve a str6tlcrs6gct azoko-
sakn6l. Nincs, ami elrettentse' vagy 6ppcn iisztonozzc a

gycrekct, 6s m6gis, ennck ellen6re mcgtanulj ik' arnit

kell. Igaz, nem annyit, mint itthoni tf i l tcrhelt Sycrrne-

keink! Nem fektetnek hangsfilyt semmif6le lexik6lis tu-

dis-gyarapitdsra (cle kezdettcil tanulnak konyvtilrat 6s

lexik-ont hiszn6l ni l), kiviilrcjl se kell scmm i t bev6gn i a I 2-

es szorz6tiblfn kiviil (de 6vente k6tszer-h6romszor min-

dcn oszt6ly bcmutat egy r<ivid szindarabot, mes6t a tirb-

binck a reggeli "assembly"; <isszgyiilekezet alkalm6b6l)'

Hagycm6nyos nyelvtan6ra sincs, a hib6tlan helyesi-

rdst a t6isadalorn is csak nyelv6sztcil, ir6t6l v6rja el az an-

gol nyclv bonyolult irism6dja 6s kiejt6se k6z<itti kiil<inb-

169rriiatt. van ellenben teljcscn lcegyszeriisitett fizika 6s

t<6mia a lcgals6bb {'okon is, kis6rletek form6j6ban' Van

tort6nelcm, amit agyerekck "project" form6tnn dolgoz-

nak fel; nem I ine6risarr, hanem irgy' hogy a tanir kiv6laszt

egy-egy kort, 6s mindcn m6s t6rgyat is cbbe kapcsolnak

t,tr t-Jtict, hogy az 6vsz6mokat nem fogja kenni-viggni a

gycrek, de heiyettc kap egy korba val(r belc6rz6st, bclel6-

iist, aminek ietla a gycrurck tcljes-l6t6ktrrii fcilcid6se'

Mert Anglidban sern lchet az 6ra unaltnas rutinmunka'

Kcv6sb6 lijtott a tanir is:ak6r aszatladban,vagy a mf ze-

umban is tarthat 6rdt, aminek meghatdrozott idcje sincs'

mindig addig tart, mig a gyerckck tobbs6ge lc van kiitvc.

bir.ia f ig,.vclcrnmel. Nincs k6t cg1'forma nap.'Magvarorszdgon 
az iskol6ban nyolc6ves kisl6nyom

szinrira az clsci probl6ma az eg6sznaJxrs padbaniil6s volt'

Mcg scnr tu(lta 6rtcni, hogy mi6rt nem ilkj k6nyelembc

tcnni rnagit, 6s tiiriikiil6sbcn iihri, ha elf6radt. Sem azt,

hogy mi6rt kcll betiiit vonalak koz6 beszorftania, sem azt'

hogy mi6rt nem hcgyezheti a ceruz6jit 6ra alatt, ha an-

na[-6ppen kitijrt a hcgye. (Angli6ban akkor sz6ltak volna

16, ha nem int6zkcdik azonnal on6ll6an!) Azt meg v6g-

k,1pp nern 6rtcttc, hogY rni6rt kell az cg6sz oszt6lynak ve-

z6nysz6ra kirrustran versct mondan i, amikor a vcrs az egy

lirai rlolog... Annll mrlr okosabb 6s I'iiggctlenebb jellcm'

hog)'azt vhlaszol.iam:az6rt' mcrt czt itt igy szokt6k.-igcn, 
6n is ig-t' szoktarn nrcg gycrekkoromtlatt. De mi-

drt igy?'? .
Ii-cnr akarom at. angolszlst. iskolam6clszcrekc t f el t6 -

tcl n6lktil clicsciitcni a mi6nkkel sz-emben. Pcdagirgus 16-

v6n l6tom, 6s magant is tapasztaltam, hogy mcnnyivel

tobbid6t kell egy rnagyarpcdag6gusnak olyanfajta mun-

kival cltiiltcnie, ami ncm sajdt krcativit6s6t szolg6lja'

hanctn - ha az angot koll6g6k6val osszchasonlitjuk -

csak ,,robot". De val6llan sziiks6g van errc? H6la a mun-

kati izcteknck6sa tcsztlapoknak' tal6n rnhr itt sc kellany.
nyi l'iizetct .iavitani, rnint r6gen. Es Angli6n kiviil is van-

uot t'".1t"tt irrsz6gok, ahol ezt egyiiltal6n nem csinill.i6k.
Nckik sokkal l'ontosatrb, hogy a gyerckct gondolkodni,
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m6gpdig <in6ll6an gondolkodni, m6rlegelni, ddnteni 6s
csclekedni tanitsilk meg. A tan6r ,,krcativ hiitt6rk6nt"
csak ir6nyit 6s persze fcgyelmez.

Fcgyelcm. Enn6l 6rdcmcs megillrri egy kicsit. Kint a
driiga mag6niskoldknak kiilon torv6n_yeik, szokisuk, ri-
turil6iuk virn erre, dc 6llanri iskoldban ugyanfrgy tilos a
testi fenyit6s, rnint itt. Viszont iskolakczd6skor mindcn
iskolfs kap egy h6zirendet, ami leirja, hogy nrit lchet 6s
mit nem lehct csin6.lni. Ha czt elfele.jti, erre figyelrnezte-
tik. Sohascm drdmai rn6don, nem r6rzelcgvc, hanem az 6r-
telemre hatnak. A t<ibbs6gn6l czel6,g is. Az otthon elha-
nyagolt vagy 6ppen tcstileg-lelkileg b6ntalmazott, s6riilt
gyerekn6l persrc cz ott sem hatisos, az viszon t igen, hogy
a rendszercscn ncm koopcr6lcl gycrcket kiz.ilrltatji,k az.
iskoli{b61. Ott a legkiizelebbi iskola sokkal rncsszebb es-
hel, mint mondjuk cgy magvar nagyvfrosban,6s a k<izle-
ked6s is sokkal dr6gdbb, trirmcnnyire is pr6b6lkozik or-
sz6gunk cbben is a nyugathoz [clz6,rk6tni. (Sok helyrc
nincs is tiimegkozlcked6s, a sziilcik 90o/o-a kocsiv'al I'uva-
rozza cscnlctcit iskoliiba, a szcg6n.ycknck pctlig taxit I'i-
zet erre a c6lra a hclyi tan6cs.)

Az angol iskoldkban tehilt zaj van az 6r6kon, rnozgds
van, a folyos6n {lland6 jtjvcs-mcn6s - m6gsincs tirz.a-
var. Egycdiil vagy'kis csopxrrtokban mindcn gyerck a 16-
bizott dolgot tirrgyalja 6s v6gzi, vagy, ha ahhoz v6gk6pp
nincs kedve (megvan rii a joga, hisz ott senki nem k6ny-
szerithet akarata al6 mist, s czt nen) is lennc i l lcielt i jrnil),
akkor a kertbcn scgit, vagv a konptdrban olvasgat, ese t-
lcg iitmehet egy miisik oszt6lyba, aholcjt 6rdekl6 dolgok-
kal l'oglalkoznak. Ez ut6bbit mcllcslcg hat6korryan hasz-
n6lj6k fcg"vclmez6si nr6dk6nt is! (Hdt igen, cz rn6r tchct-
s6g, ahogy a vili4g legindividrrilisabb n61lc 6rt a kftrsz si-
m6n mcnci mcgszcn,ez6s6hez! De ha szcrcncs6tlen l.6rt6-
nelmi mfl tunkkal m6g ncm is 1 udjuk ezt a liitf snr&lot i{t-
venni 6s ell'ogadni, clgon<lolkod ni a ftr t t r demes raj ta !)

Az ott is egyre novckv6 szociiilis probl6m6kat persze
nem egyszerii rnegoldani, dc valahol az iskolarenrlszer-
bcn kell lcfcktetni cnnck alapjait.

Egy-k6t gyakorlati tcnr6ra visszat6rvc: vegyiik az
iriist 6s az olvasiist. A helyesir6sr6l besz6ltcm. dc ehhez
hozz.6,tcnn6,m m6g, hogy nrinclen gycrck rcndszeresen
haszn6l hclycsiriisi sz.6t6rt", ha ncnr biztos a dolgiban,
vagy ha erre sztiks6ge van, rigy, mint itthon is. Sz6piri{s,
mint fogalom sem l6tszik. Mindnydjan egyedick va-
gyunk, egycdi ir6ssal. A l6nycg csak az olvashat6sf,gorr 6s
az elfogadhat6 ktilalakon van.

C)lvasni korin tanulnak a gyerckek, de hangos olvasis
nincs. Ezt 6sszcriitlerrnek tartja az angol, nrivcl mindcn
emtrcr 6ltal6ban mag6ban olvas. Viszon t <lramatiz6l t t<ir-
t6neteket adnak elcj, hogy tanul.jdk a rnegl'elelci artiku16-
ci6t.

Zeneoktat6sukr6l nem sok j(rt tudok mondani, kiv6-
ve Sussex megy6t, ahol v6gre lrcvezett6k a szolf6zst. (A
tobbi angol gyerck, hacsak ncln zenci zseni, sokat ki.isz-
kridik, 6s dilcttiins zenc6lvez,(t marad. Ettcil I'iiggctlcniil
sokan jitszanak hangszeren halli4s utdn, de a diiikok l'cle
scm ismeri a kottiit.)

Az. 6v v6,gi z6r6jelent6st (nincs trizony,itvi4ny) - anr it
a tanfr a sziilriknck kiild t6jCkoztat6ul lev6l lbnndbarr -
elciszor a gycrekkcl bcsz6lik nreg. Az 6rt6kcrl6sn6l tiz Ib-
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kozat van ot helyett, ami r6szletesebb k6pet ad,6s fcileg
nem pillanatnyi tuddst, hanem a tanul6k egy6v alatti fej-
lcjd6s6t veszi alapul. Az 6ltal6nos m6rce figysem az, hogy
mit, hanem hogy mit ne tanitsanak - mi az, ami csak fe-
leslegesen terheln6 a gyerekct, 6s amirgy is el6rhetci in-
l'<lrm6ciir. Kimondatlanul is fontosabb a demokratikus
kozciss6gbe egycnjogri emberk6nt val6 beilleszked6s el-
cik6szit6se, az'6letre tanit6s - olyannyira, hogy a gyere-
keknek egymi{s kozti konfliktusaikat is maguknak kell
megoldaniuk. Sokkal tobb is ott a sziineti osszekap6s, ve-
reked6s, csfrfol6d6s, mint itthon,6s ezekbe csak draszti-
kus esetekben avatkozik be a tan5.r, mert. minden gyerek-
nek joga van magf t megv6denie, ha megt6madj6k, 6s ezt
is fontos megtanulnia!

Lehet azon isgondolkodni, mi tt jrt6nik, ha valaki fgy
nci f'el, hogy maga sem tudja, mit akar, hacsak valaki nem
mond ja ncki? Es hol a garancia, hogy a ,,valaki 

" nem lesz
egy [j generalisszimusz, Fiihrer vagy Ayatollah?!

Mindent osszevetve k6ts6gtclen, hogy magyar gyer-
mekcink sokkal ttibb trrdiissal rendelkeznek, mint angol
kortirsaik. K6ts6gtelen, hogy iskol6ink csendesebbek, a
gycrekck j6l viselkednek, kisl6nyom m6gis alig v6rja,
hogy visszamcnjiink. Mi6rt? - k6rdeztcm csod6lkozva,
hisz tanit6it szereti,6s j6l ki jon a gyerekckkcl, kint pedig
sokszor kicsirfolt6k, mert konnyen sir,6s mert hisza tiin-
<lcrekben. (Az angolok azibrfnd<>z6nak mrlg megbocs6-
tanak, de a tehetetlen, misra szoru16, sirfnkoz6 embert,
aki ncrn tud rnagdn uralkodni, megvetik.)Ezse nem prak-
tikus, se ncm racion6lis viselked6saz 6 mentalit6suksze-
rint, pedig az angol Eur6pa egyik lcgpraktikusabb, legra-
ciondlisabb n6pc. Nem hidcgv6rtiek, mint mondjdk 16-
luk, csak az angol ernber nern csik pfnikba, mert gycrek-
kora 6ta azt tanulja, hogy ura lcgycrr nrinden helyzetnck.
Ha protrl6m6ja van, a megold6st kercsi. Tud.ja, h<tgy az
6lettt 6irinyitja, ci a I'ci-l'clekjs. M6rlcgel, drinl., eg.yczke-
dik - egysz6val szabad.

"l want to bc lrce again!" (Megint szabad akarok len-
ni!) kaptam nyolc6vesgyerekern viiasz.6,t6n is. De a sza-
badsiig is tanult dolog. Ugyanirgy, mint azazzal jhr6ma-
gamert valtl felckiss6gvillali{s. Ha kiskorornt6l kezdvc,
scrdiilcjkorolnon 6t, katonak6nt, rnunkahelyemen min-
dig mls monrlja nckem, hogy mit 6s hogyan kell csin6lni,
ha kiveszik kczembljl a sokszor fil.idalmas, de tan it6 meg-
tapasztal6s 6s dont6s jo96t, rigy lehetek kiv6l6 szaktud6s=
sal is cilrmaganrban k6telkedci, mhsokra g.yanakvti, zakla-
tott idegrendszerii egy6n - csak szabad, tercmtci egy6ni-
s€g nem!

Mint sziil6, szdmomra t<ibbet 6r az, hogy l6nyom m6r
hat 6ves korlra rnegtanult siitni, sz6get beverni, gombot
varrni, szcini, tehenet fejni, szi4mit6g6pct kezelni, pal6n-
t6lni, egyiptomi hieroglifikat irni-olvasni, a maga igaz6t
ertelmes m6don rnegvitatni - mindezt iskolai 6rakere-
tcn trcliil (ott 9-kor kezdenek 6s 3-kor v6geznek az itterri
tt-4-ig hclyctt,6s hiizi feladat sincs), rnint az, hogy egye-
nesen, cscndben v6gig tud.ion iilni hdrorn cgymist krive-
t(i rnagyar(rrit nrindcn d6elcjtt az,6rt, hogy mcgtanulja a
kiilonbs6gct a l'rjn6v 6s mell6kn6v kozott...
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(Els6 kdzlds az Iskolakultrira 6. sz6m6ban)


