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Javaslatok 

Hogyan hozzunk létre egy olyan 

iskolát, amit nem akarnak majd a 
diákok elhagyni? 

A projekt csapatának célja az általuk szervezett helyi workshopok 

tapasztalataiból – mind a folyamatokról, mind az összegyűjtött történetekről – 

következtetéseket levonni, melyek gondolkodásra ösztönöznek egy jobb iskola 

megteremtéséért. A javaslataink hat pont köré csoportosulnak.  

 

 Az iskola hatásköre és céljai: melyek az iskolák valós célkitűzései és 

sikerének kritériumai? 

 Az iskolákban használt módszerek 

 Tanárok képzése 

 Hatalmi viszonyok és önállóság 

 A helyes működés kialakítása és együttműködési hálózat kiépítése 

 Az iskola szerepe a társadalomban és a helyi közösségekben  

 



 
 

 Javasoljuk az iskola céljának és a sikerek 

értékelésének rendszerének átgondolását. 

Ennek magában kell foglalnia a dolgozatok és 

vizsgák helyszíneinek felülvizsgálását. Kutatások 

kimutatták, hogy ezek miatt a diákok gyakran 

inkább a teljesítéskényszert tartják szem elő tt, 

mint a tudás elsajátítását (adatok memorizálása), 

csökkentik a belső  motivációt és kevésbé 

rugalmas tanulási formákat eredményeznek.   

 A célok egyik része lehetne annak felmérése, 

hogy vajon az iskola milyen mértékben képes a 

kezdő dő  egyenlő tlenségeket csökkenteni? 

Ehhez az iskolának fel kell térképeznie a már 

meglévő  egyenlő tlenségeket, határozottnak kell 

lennie a megoldás megtalálásában. 

 Javasoljuk az iskola pedagógiai céljainak és 

kompetenciáinak hatáskörének felülvizsgálását, 

amelyekre az iskola hangsúlyt fektet. Olyan 

kompetencia fejlesztéseket is vonjon be az 

oktatásba, mint például a társadalmi, kapcsolati 

készségek, amelyek a diákok számára – és a 

társadalmi élet szempontjából is – jelentő sek 

lehetnek. 

 Az iskolák közösségek, és a demokratikus 

közösség modelljeiként kéne mű ködniük. 

Tegyük az iskolát egy olyan hellyé, ahol a 

demokráciát gyakorolhatjuk: a sokszínű  

társadalomban való együttéléshez szükséges 

készségek elsajátítása, a megkülönböztetés 

összes formájának megakadályozása és az 

egyenlő  részvétel biztosítása, párbeszéd 

kialakítása, amely teret ad minden 

véleménynek. 

 Tegyük az iskolát a diákokban rejlő  kíváncsiság 

alapjává, használjuk a belső  motivációt 

felfedezésre, alakítsuk a tanulást pozitív 

élménnyé (amely jelenleg nem az). Segítsünk a 

diákoknak erő sségeikre összpontosítani, 

felfedezni saját magukat és hogy mit szeretnek 
igazán. 

 Tegyük az iskolát élettelivé, hogy össze tudjon 

kapcsolódni az öröm érzésével, teremtsük meg a 

tanulás örömét és a tanulás megtanulásának 
képességét. 
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 Az általunk alkalmazott módszerek (pl. 

közösségi riportkészítés, fórum színház) 

hatásos módszereknek bizonyultak a diákok 

értelmezéseinek, véleményeinek, 

történeteinek megragadásához, valamint 

olyan folyamatok kialakításához, amelyek 

elő segítik a jobb együttmű ködést, valamint 

kulturális határokon és megosztottságokon 

túlmutató kölcsönös tiszteletet hoznak létre 

(rasszizmus, nemi egyenlő tlenségek és 

társadalmi különbségek leküzdése).   

 Megfigyeltük, hogy a diákok értékelik az 

interaktív és kreatív módszereket szemben 

azokkal, amelyek monotonok, valamint a 

passzív befogadáson és ismétlődésen 

alapszanak. Az együttmű ködésen alapuló 

módszerek segítik a társakat, hogy a tanulási 

folyamatban egymás erő forrásaivá váljanak. 

Ez ellentétes a versenyszellemű  tanulási 

módszerrel, amely csökkenti a hátrányos 

helyzetbő l induló fiatalok teljesítményét.  

  A workshopjainkon használt módszereket 

(közösségi riportkészítés és fórum színház) 

erő sítik az önreflexió és tudatosság 

képességét, amelyek segítenek a diákoknak 

kapcsolatot teremteni egymással és 

segítenek ápolni is ezeket a kapcsolatokat. 

 Gondolkodjunk el a szegregált és integrált 

megközelítések szerepén! Bizonyos 

esetekben a hasonló problémákkal és 

gondokkal küzdő  diákokból egy csoportot 

alkotni, jelenthet számukra pozitív és 

biztonságot nyújtó közeget, de a szétválasztás 

fenntartása gátolhatja az együttmű ködés és 

együttélés készségének elsajátítását, 

akadályozhatja a fejlő dést és 
elkötelezettséget egy sokszínű  közösségben. 

Az iskola hatásköre és céljai: 

melyek az iskolák valós 

célkitűzései és sikerének 

kritériumai? 

Az iskolákban használt 

módszerek 



 
 

 Az önállóságra és irányításra nagy szüksége van mind a 

tanároknak, mind a diákoknak. Úgy láttuk, a diákok nagyra 

értékelik, ha számukra fontos kérdésekben döntéshozó 

pozícióban lehetnek. 

 Javasoljuk, hogy a tanárok (és az iskolavezető ség) gondolja 

át a hatalmi viszonyokat és a hierarchiát, de nem az utóbbi 

felszámolásáért, hanem hogy teljes mértékben tisztában 

lehessenek annak hatásaival.  

 Workshopjaink során a diákok értékelték a felelősségvállalás 

és döntéshozatal lehetőségét. Javasoljuk, hogy többször 

lehessen ilyen alkalom ezek megtapasztalására. 
 

 A tanároknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy együtt 

tudjanak működni és hálózatokat hozzanak létre a tapasztalatok 

megosztására és továbbfejlesztésére. 

 A miénkhez hasonló kísérleti projekteket bele lehetne építeni 

.az iskola életébe annak érdekében, hogy ne csak rövid, 

átmeneti élmények maradjanak a diákok számára. 
  

 A korai iskolaelhagyás egyik oka eredhet a 

kötelességvállalásból, családi konfliktusokból, valamint 

általánosságban véve az egész társadalmi– kulturális 

környezetbő l, amelyben élnek. Az iskola elő nyt szerezhet egy 

olyan rendszerszemléletű  megközelítésbő l, amely a korai 

iskolaelhagyást vagy a bukást nem feltétlenül a diák 

készségeinek vagy érdeklődésének hiányaként, hanem a 

családon belüli vagy társadalmi közegében jelentkező  

probléma jeleként fog fel.  

 Az iskoláknak összhangban kell lenniük a társadalmi közeggel, 

amelyben elhelyezkednek, és hidakat kell képezniük a helyi 

közösségekkel. Ez magában foglalná a célok és folyamatok 

meghatározásának rendszerszemléletű  megközelítését, a 

tanulási tapasztalatokba belevonva a közösséget, az 

egyesületeket, a helyi intézményeket is. Az iskolának tennie 

kell a környezet ösztönzéséért, oktatni a közösséget és azt az 

üzenetet közvetíteni, hogy az oktatás felelő ssége megosztott 

egy közösségen belül. 
 

 Több történetet is összegyűjtöttünk a diákok és tanárok, 

valamint a tanárok és tanárok közötti konfliktusokról. Ezek 

szemléltetik, hogy a tanárok nem feltétlenül rendelkeznek 

megfelelő készségekkel saját konfliktusaik megoldására és 

ebből kifolyólag a diákok konfliktusait se tudják 

megkönnyíteni. Javasoljuk a szociális kapcsolati készségek 

elsajátításának beillesztését a tanárképzésbe.   

  A diákok gyakran úgy érzik, hogy a képzés / oktatás nem 

eléggé gyakorlatias. Javasoljuk az aktív és gyakorlatias 

képzés / oktatási módszerek bevezetését a tanárképzésbe. 

  

Tanárok képzése 

Hatalmi viszonyok 

és önállóság 
újragondolása 

A helyes működés 

kialakítása és 

együttműködési 

hálózat kiépítése 

Az iskola szerepe a 

társadalomban és a 

helyi 
közösségekben 
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