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Mi az első dolog ami az iskoláról eszedbe jut? Légy őszinte! Az elmúlt napokban ezt a 
kérdést tettem fel a barátaimnak, kollégáimnak és bár a válaszok nagy többsége 
intenzitásában változó volt, a negatív asszociációk mindig ugyanazok voltak: unalom, kontroll, 
vizsgák, börtön.  Hatból egy ember a barátság öröméről, tízből egy pedig a tanulás csodájáról 
beszél. Te mit mondanál? 

És mi az, ami először eszedbe jut, amikor azt hallod, hogy ”korai iskolaelhagyó”?  
Bevallom, nekem voltak előítéleteim. Úgy képzeltem el a korai iskolaelhagyót, mint egy olyan 
diákot, aki szerencsétlen körülmények áldozata, mint a visszatartó társadalmi környezet, aki 
nem rendelkezik a megfelelő kulturális tőkével, és akinek a beilleszkedéshez vagy 
felzárkózáshoz további beavatkozásra van szüksége.  Ez a nézet a “deficitelméletet” tükrözi, 
amely azon az elven alapszik, hogy ezek a diákok valamilyen hiányossággal rendelkeznek, 
amelyet kompenzálni kell és a segítő erőfeszítéseknek magukra a diákokra kell irányulniuk 
(hogy megváltozannak). Ahogy haladtunk előre a projektben, hálát kezdtem érezni, hogy ezek 
a jelenlegi és volt diákok kivételes és pontos képet adtak nekünk arról, hogy valójában miről is 
szól az iskola.  A kivételezett diákok nem nyújtanak ilyen pontos képet: bármilyen szituációban 
helyt állnak, ezért az ő esetükben nem derülnek ki a rendszer hiányosságai. A hátrányos 
helyzetű diákok szituációi felfedik a rendszer rejtőzködő problémáit. És ahogy egyre inkább 
kezdtük felfedezni ezeket a problémákat, azon kezdtem töprengeni, hogy miért maradna bárki 
is az iskolában, amikor el is hagyhatja azt?  

A Youth4Youth projekt egyik fő célja volt, hogy megtudjuk, a fiatalok miként vélekednek 
a korai iskolaelhagyásról, milyen kulcsfontosságú tényezők állnak egy ilyen döntés mögött, 
vagy, hogy valójában ez tényleg saját választás-e. A mélyebb megértéshez megkértük a 
fiatalokat, hogy Fórum Színház / Közösségi Riportkészítés workshopokon osszák meg 
történeteiket. Ez a fejezet az összegyűjtött történetekkel kezdődik, amelyek a fiatalok szemén 
keresztül, elsőkézből nyújtanak rálátást az iskolára. Majd egy kicsit mélyebbre ásunk a 
történetekben és megnézzük, milyen problémákra hívták fel a figyelmet.  
 
Hogyan vizsgáltuk a témát? 

Az általunk szervezett öt workshop 
során megkértük a foglalkozásvezetőket, 
hogy jegyezzék fel az összes tényezőt, 

amelyek kapcsolatban állhatnak a korai 
iskolaelhagyással, vagyis amelyek a 
workshopok alatt a résztvevők 

A kötet tartalma és a fejezet helye 
1. Amin dolgoztunk: a workshopok felépítése és rövid leírások 
2. Tapasztalataink 

a) Elmesélt történetek  
b) El nem mesélt és hiányos történetek 
c) Következtetések: Mivel szolgálhat nekünk az iskola? 

3. Hogyan dolgoztunk: a Y4Y workshopok folyamatai 
a) Miért és hogyan összpontosítsunk a folyamatokra 
b) Jelentőség és folyamatok megvitatása 
c) A Közösségi Riportkészítés és Fórum Színház “aktív hatóanyagai” 
d) A két módszer együtt 

4. Mit javasolunk: 
Ajánlások: kompetenciák, melyekre érdemes hangsúlyt fektetni, módszerek, amelyek 
alkalmazása hatásos 
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elmeséléseiben bármikor felmerültek. 
Megkértük az összes partnert, hogy ezeket 
a tényezőket gyűjtsék össze egy 
egységesített táblázatban. Továbbá arra is 
megkértük őket, hogy ezeket a tényezőket 
sorolják kategóriákba. A partnerek ezután 
együtt megnézték az összegyűjtött 
kategóriákat és közös megegyezéssel 
abból kivonatoltak egy végleges listát, 
amelyben a tényezőket a megfelelő 
kategóriák alá sorolták. Ez a munka adta az 
alábbi, “Elmesélt történetek” rész alapját.  

Az elemzés során azonban 
észrevettük, hogy néhány látszólag fontos 
témát elhallgattak vagy kihagytak a 
résztvevők. Ezért azt javasoltuk a 
foglalkozásvezetőknek, hogy 
gondolkodjanak azon, hogy voltak-e olyan 
elemek, amelyeket nagyon fontosnak 
tartottak, de valahogy mindig "elhallgatva" 
maradtak. Ezeket mutatjuk be az “El nem 
mesélt történetek” részben.  

 
Elmesélt történetek 

Az iskolával kapcsolatos tényezőket 
öt nagyobb kategóriába csoportosítottuk: 
kapcsolat az diáktársakkal, tanárokkal, 
személyes tényezők, gazdasági háttér és 
maga az iskola. A kategóriák némelyike 
inkább az iskola életében jelenlévő 
tényezők, amelyek valószínűsíthetően az 

iskolán kívülre tolják a fiatalokat, míg más 
külső tényezők pedig kihúzzák őket az 
iskolából. Az egyes tényezők kifejtésével 
kezdjük, amelyeket a négy ország 
workshopjain készült közösségi 
riportinterjúk és fórum színházi előadások 
ábráival kísérünk. 

 
 

 Iskolától eltántorító tényezők Iskola mellett szóló tényezők 

Személyes 
tényezők 

Negatív érzések (kimerültség, bukás, 
fáradtság, depresszió) 
Kábítószerek, drogok 

 

Kapcsolat a 
diáktársakkal 

Pletykálás 
Előítéletek 
Rasszizmus 
Megfélemlítés 
Erőszak 
Osztályon belüli zavargás 
Nemi kérdések 

Barátságok 
Lehetőség a különbözőségek 
megismerésére és az azok 
megszokására 

Kapcsolat a 
tanárokkal 

Igazságtalan tanár 
Büntetés 

Segít, ha motivált egy tanár 

Család 
Támogatás hiánya 
Családi kötelezettségek 
Családon belüli nemi kérdések 

Segít, ha a család támogató 

Pénzügyi 
körülmények 

Elutasítás az alacsony társadalmi rétegből 
való származás miatt 
Dolgozni kell 

Tanulni a későbbi munkaszerzésért 

Milyen az 
iskola? 

Ritmus (túl korán kezdődik, túl sokáig tart) 
Méret (túl nagy) 
Vizsgák (túl stresszesek) 

Segítene, ha az osztályok kisebb 
létszámúak lennének 

1. táblázat. Az iskola ellen és mellett szóló tényezők, amelyek ott tartják vagy eltántorítják a diákokat 
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Személyes tényezők (érzelmek, egészségi állapot) 
Az érzelmeket és az egészséggel 
kapcsolatos kérdéseket a “Személyes 
tényezők” pont alá csoportosítottuk. Ez a 
kategória torzít, mivel a magyar 
workshopok egy függőségekkel foglalkozó 
egyesülettel közösen kerültek 
megszervezésre. A kábítószerek témája 
ennél fogva itt sokkal gyakrabban került 
szóba, mint a többi ország workshopjain. 
Mindemellett kevésszer merült fel az 
egészség témája. Többször kerültek szóba 
az érzelmek, de gyakoriságukat tekintve 
még mindig nem a legfontosabb tényezők 
közé tartoznak.  Az érzelmek azonban 
nagyon érdekesek, mivel mutatóként 
szolgálhatnak: jelzik, ha valami fontos 
történik, rámutatnak a helytelenül működő 
dolgokra és rejtett problémákra. Éppen 
ezért hasznos, ha az összegyűjtött 

érzelmeket részletesebben megvizsgáljuk. 
Az általunk összegyűjtött érzelmek 
meglehetősen negatívak: “fáradtság”, 
“kimerültség”, “lustaság”, “bukás”, 
“motiváció hiánya”, “elkeseredettség”, 
“lehangoltság”, “stressz” stb. Mi több, ezek 
az érzelmek összekapcsolódhatnak a 
“tanult tehetetlenség” jelenségével, amely 
az elutasítással és kudarccal teli 
epizódokat és a helyzet megváltozásába 
vetett hit teljes hiányát jelenti.  A tanult 
tehetetlenség azt jelenti, hogy valaki 
annyira belefárad egy ilyen helyzetbe, hogy 
egyszerűen feladja.  
Néhány példa: “Az emberek egyszerűen 
feladják, mert azt hiszik, hogy képtelenek 
megcsinálni.” (UK) 
“Aggódom a vizsgák miatt, mindig 
megbukom.” (UK) 

 
“Egyszerűen nem bírják már elviselni” 
 

"Szerintem azért van, hogy néhányan korán elhagyják az iskolát, mert egyszerűen vagy nem 
bírják már elviselni, vagy nem tudják kezelni a stresszt, amit okoz számukra. Ezért úgy gondolják, hogy 
egyszerűbb nélküle, mint vállalni a sok stresszt valamiért, ami nem biztos, hogy sikerül." 

 
A manchesteri workshop egyik résztvevője 
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Kapcsolat a diáktársakkal  
 
A diáktársakkal kapcsolatos problémák az 
összes téma közül messze a legtöbbször 
említettek. A diáktársak három aspektusból 
jelennek meg. Egyrészt, mint az órákat zavaró 
tényezők: “nem figyelnek, viszont őrült módon 
üvöltöznek és sikítoznak” (HU), “Nem szeretem, 
mikor félbeszakítják az órákat” (UK). A diáktársak 
nem csak a tanulási folyamatot zavarhatják, de 
egyesek beilleszkedését is akadályozhatják. A 
zavaró, fenyegető tényezők az enyhébbektől - 
mint a másokról való pletykálás (ES) - a durvább 
erőszakig terjedhetnek - mint az előítéletesség, 
rasszizmus, fizikai erőszak (HU, ES, UK).  A 
multimédiás eszközök újabb teret adnak egymás 
bántalmazására, épp az elmúlt időkben 
különösen a lányok vannak kitéve az online 
bántalmazásnak.  A diákok a tanárok 
fegyelmezésének hiányában gátlástalanul 
kinevethetik egymást (ES, lásd a lenti, keretbe 
foglalt írást) és az attól való félelem, hogy a 
többiek zaklatni fognak (HU), az önmonitorozás 
részévé válik. 
 Mindazonáltal a diáktársak tűnnek a 
legfontosabb motivációnak az iskolába járás 
mellett. Valójában minden említett pozitívum a 
barátokkal kapcsolatos.  Az olyan vélemények, 
mint hogy “Az iskola néha nehéz, de ha a 
barátaiddal lehetsz, igazán vicces tud lenni”, “az 
iskola jó, mert együtt lehetsz a haverokkal” (UK) 
a barátokat, mint az iskolába bejárás motivációját 
(ES) tekinteni, a kapcsolati motiváció 
jelentőségét igazolja.  

 
 

 

 

 

Az iskolában volt két srác, akik a mosdóban 
drogoztak. Egy másik diák is tudott róla és 
végül elmondta az egyik tanárnak. Amikor 
ezt a két másik diák megtudta, megütötték a 
lányt, mondván: “ezt azért kapod, mert 
beköptél minket!”  
 

 

 
“Selfie” fórum Barcelonában 
 

Egy lány provokatív fotót készít magáról, 
amit aztán posztol saját profilján. Később 
találkozik a barátaival. Ketten leszídják, hogy 
feltette magáról ezt a képet, egy másik barát 
viszont azt mondja, hogy nagyon jól néz ki rajta, 
és ha meg akarja mutatni a testét, nyugodtan 
tegye csak. 

A lány bátyja is feltűnik a barátaival. Az 
egyik fiú megmutatja a bátynak húga feltöltött 
képét, és hozzáteszi: “Mi van a húgoddal? Úgy 
néz ki, mint egy szajha! Nézd már meg ezt a 
képet!” 

 
A báty nagyon megharagszik és üvöltözni kezd 

húgával, hogy nem kellett volna posztolnia azt a képet, és 
hogy viselkedjen normálisan, mert a lányoknak 
jólnevelten kell viselkedni, rendesen felöltözni és nem 
posztolhatnak provokatív fotókat a Facebookon. A lány 
vitába száll testvérével, hogy nem ért egyet azzal, hogy a 
fiúk bármilyen képet feltölthetnek magukról és a testükről, 
ami semmilyen következménnyel nem jár, de mikor ő 
ugyanezt teszi, mindenki szajhának hívja. 

Elkezdenek vitatkozni, hogy vajon a lányok 
feltölthetnek-e magukról provokatív képeket. Néhány 
barát mellette, néhány pedig ellene érvel. 
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Feltesszük a kérdést a közönségnek is: 

Megadhatjuk-e a lányoknak a szabadságot, hogy ilyen 
módon fejezzék ki magukat, és hogy ezt kedvük 
szerint megtehessék az interneten is? Ha igen, akkor 
miért nem kezeljük ugyanúgy, ha ezt egy lány teszi, 
mikor egy fiú? 
A közönség tagjai vegyesen gondolkodnak erről. A 
fiatalok, különösképp az idősebb lányok amellett 
érvelnek, hogy ez szabad választás kérdése: “A saját 
testünkről van szó, ezért lehetőleg minden esetben 
nekünk kéne szabadon rendelkeznünk felette.” Mások 
a közönségből viszont ellentétes véleménnyel vannak: 
“Ha valaki ilyen képet posztol, vállalnia kell, hogy 
később mit fognak róla mondani az iskolában.” Megint 
mások úgy gondolják, hogy nem jó szajhának nevezni 
a lányt csak azért, mert feltöltött magáról egy 
provokatív képet, de nincsenek teljesen meggyőződve 
arról, hogy a lányok szabadon dönthessenek a 
testükről és az internetre feltöltött képükről. 
 

 
 

Kapcsolat a tanárokkal 
A tanárokról kialakult kép, amely a 
workshopokon elhangzottak alapján 
rajzolódott ki, nem azt az ideális figurát írja 
le, aki inspiráló, vagy akivel azonosulni 
lehetne. Épp ellenkezőleg, ez egy olyan 
tanárkép, amely az inkorrekt viselkedéssel 
vagy akár az alkoholizmussal kapcsolódik 
össze. Egy olyan figura, aki nem értékeli az 
erőfeszítést, aki nem képes motiválni és nem 
tud megvédeni mások erőszakos 
viselkedésétől.  

Kifejezetten negatív kép rajzolódik ki abból a 
barcelonai esetből, amelyben néhány gyerek 
kinevetett több másikat, a tanár pedig nem 
tett ellene semmit. A tanár vagy az igazgató 
szörnyként jelennek meg.  
 
Mindazonáltal a résztvevők gyakran 
bevallották, hogy szerintük a saját 
viselkedésük generálta a konfliktust a tanár 
és köztük. 

 

 

“Pofon a tanártól” (Magyarország) 
 
Történelem órán az osztály dolgozatot írt.  A fiú nem 
tanult a dolgozatra, ezért nem írt semmit a lapra. 
Szeretett volna kimenni az osztályteremből, de a tanár 
mondta neki, hogy mindenkinek bent kell maradnia az 
óra végéig, így a fiú bent maradt, és elkezdett rajzolni. 
A tanár mérges lett és pofon vágta a diákot.  
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Kapcsolat a családdal 
A család bizonyos esetekben mint 
visszahúzó tényező jelenik meg: az otthoni 
feladatok felelősségválallása miatt, vagy 
mikor nem engedik, hogy a gyerek iskolába 
járjon. Néha fizikai vagy lelki fájdalom 
forrása: például a szülők válása vagy családi 
bántalmazás esetén. A család viszont 

leggyakrabban a “szülők hiánya” miatt került 
szóba, vagy azért, mert a szülők nem tudják 
ellátni gyermekeik számára a támogató 
szerepet, mint hogy segítsék őket a 
tanulásban, vagy megvédjék őket az iskolai 
erőszak okozta nehézségektől, vagy az 
igazságtalan tanároktól. 

 
“A tökéletes nő” – fórum színházi előadás Barcelonában 

 
Egy családban az apának már egy éve nincs munkája. Felesége dolgozik, ő az egyetlen kereső ember a 
családban. Az apa elissza felesége megkeresett pénzét a bárban.  

  Egyik nap, mint mindig, az apa egy barátjával a bárban iszik. Azt mondja barátjának, hogy felesége 
semmilyen házimunkát nem végez otthon, nem látja el feleségi és háziasszonyi teendőit. A barát azt tanácsolja 
neki, hogy mutassa meg feleségének, hol a helye, mutassa meg neki, ki a férfi a háznál: “adhatnál neki pár pofont, 
abból majd megtanulja,” majd folytatják az ivászatot.  

Az apa reggel 7-kor, részegen érkezik haza. A feleség már ébren van és kiborul, mert elege van a 
helyzetből.  A férj elkezdi lökdösni a nőt és kiabálni vele, de a feleség nem hátrál meg. A pár gyermeke és a 
feleség bátyja is ott vannak a szobában, látják a veszekedést és próbálnak közbelépni, hogy segítsenek a nőnek, 
de a férj félrelöki őket.  
 
Az erőszak fokozódik, ekkor az előadás megáll és felteszik a kérdést a közönségnek: Mit lehet tenni ebben a 
helyzetben?  
 
A közönség fiataljai a következőket javasolják:  
- El kellene válniuk 
- A feleség segítséget kérhetne a család többi tagjától és a barátoktól 
- A feleségnek ki kéne hívnia a rendőrséget 
- A feleségnek ki kéne a férjet tennie otthonról 
- A felesének nem kéne visszaengednie a férjet a házba 
- A feleségnek le kéne cseréltetnie a zárat 
- A gyereknek nem szabadna belefolynia a veszekedésbe, mert különben az apa őt is megüti 
 

Pénzügyi körülmények 

A család pénzügyi helyzete visszahúzó 
tényező lehet abban az esetben, ha a 
fiatalokat arra kötelezik, hogy járuljanak 
hozzá a családi kiadásokhoz és váljanak 
pénzkeresővé, mégha az az iskola rovására 
megy. A szülők szegénysége lehet az 
iskolából kitoló faktor is, mivel ebből 

kifolyólag a fiatalnak nincsenek divatos ruhái 
és kiegészítői. A szegénység külsőleges 
jegyei – amennyiben a tanárok nem tesznek 
ellene – az elutasítás, diszkrimináció és a 
gyerekek egymás közötti megfélemlítésének 
okozójává válhat.

 
“Pénz ruhára” – riport egy barcelonai diáklánnyal 

 
“Az osztályomból az egyik lány szüleinek nem volt pénze, ezért nem tudtak ruhát venni neki… És azért, mert a 
lány ruhái nem tetszettek nekünk, amik nyilvánvalóan nem olyanok voltak, mint a mieink, elkezdtük lenézni őt… 
Majd aztán rájöttünk, hogy nem a lányt kell okolni azért, mert a szüleinek nem jó az anyagi helyzete… és 
ráadásul még barátai sincsenek, akikre támaszkodhatna, ezért még rosszabb a helyzete. Mikor erre rájöttünk, 
elkezdtünk barátkozni vele és támogatni őt.” 
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Az iskola  
 
"Az iskola gyakran elég nehéz, de ugyanakkor 
nagyon jól is érzed magad benne. Egy nagyon jó 
élmény.” (UK) hangzik az egyik a kevés pozitív 
vélemény közül. Az iskola úgy tűnik, nem egy 
ideális hely, ahol szívesen lennénk, jobb a 
bevásárlóközpontban lenni (ES). Túl korán 
kezdődik, túlságosan szabályozott rendszer, nem 
igazán szórakoztató. Összességében, “az iskola 
olyan, mint kizuhanni egy épületből, majd 
hamarosan földet érni” és “eléggé hülyeség.” (UK) 

Ráadásul túl elméleti és nem eléggé gyakorlatias 
(UK), amely ellentmond annak az alapvetésnek, 
hogy az iskola elengedhetelen a 
munkaszerzéshez, viszont nem éri meg sokat 
belefektetni, mert nem lesz tőle jobb munkád 
(ES).  

Mindazonáltal az iskolához pozitív 
asszociációk is kapcsolódnak, bár kevésbé 
gyakoriak, mint a negatívak, és mind a 
diáktársakkal való kapcsolatokhoz köthetőek.  

 

 
Szerintem az iskola kissé idegesítő 

 
Fogvatartás 

 
Az iskola rossz, de egyre jobb és jobb 

 

A gyurmafigurák a manchesteri workshopokon készültek. A fórum színház kép-színházi 
gyakorlatát szerettük volna velük pótolni, mivel a gyakorlatot hely és résztvevők hiányában 
nem tudtuk elvégezni. 
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Az el nem mesélt és a félig elmesélt történetek – mi van a fiatalok értelmezései 
mögött? 

 
Az egyik legszembetűnőbb dolog, amely az interjúk és a fórum színházi előadások 

során kiderült, az az iskolával kapcsolatos pozitív érzelmek hiánya volt. Ritka kivételekkel (két 
angliai interjú és a perugiai művészeti iskola diákjai) a fiatalok úgy tűnik, semmilyen 
pozitívumot nem kötnek se az iskolához, se a tanuláshoz. Mi több, a tanulás sem tűnik 
önmagában véve értéknek a szemükben. Ez azt jelenti, hogy nem csak hogy sok olyan 
tényező van, ami eltántorítja a fiatalokat az iskolábajárástól, de nagyon kevés olyan szubjektív 
tényező van, ami ott tartaná őket.  Ez a tény mélyrehatóbb vizsgálatra késztetett minket: 
megvizsgáltuk, vajon milyen napjainkban az iskola, és felfedeztük, hogy mi húzódik az 
elmesélt történetek mögött, valamint melyek azok a történetek, amelyek nem kerültek 
elmesélésre. 

Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az iskola, mint olyan, nem létezett mindig. Nem 
egy “természetes” jelenség, ami szükségszerűen jelenik meg az emberi fejlődés útján. 
Valójában a gyermekeket leválasztani a közösség felnőtt tagjainak tevékenységeitől és 
belekényszeríteni őket meghatározott intézményekbe, amelyek elméletileg az életre nevelnek, 
nem olyan nyilvánvaló lépés, amilyennek tűnik. Számos kultúrában nem a szükségszerű 
leválasztást tartják a közösségi életre való felkészülés legjobb módjának. Sok kultúrában a 
”fejlődési fülke” (az a fizikai és társadalmi környezet, amelyben a gyermek fejlődik és 
megszerzi a társadalomban való sikeres részvételhez a kulturális eszközkészletet) azt jelenti, 
mikor a gyermekek aktívan megfigyelik és együttműködnek a felnőttekkel, akik a mindennapi 
tevékenységeiket végzik.1 (Rogoff 2003, Rogoff et al 2007). 

Mikor levetkőzzük az egyetemesség és kulturális semlegesség illúzióját, látjuk, hogy a 
nyugati típusú iskolarendszer egy bizonyos történelmi-kulturális kontextusból ered: az európai 
iparosodás és a protestáns vallás terjedésének terméke. Ez a kontextus nyomokat hagyott az 
iskolán is, oly módon, hogy a kezdeti időszakban hatással volt az intézmény céljaira és eljárási 
módjára. Gray szerint a protestáns reformerek az iskolát, mint “javítóintézetet” képzelték el, 
amely abból a feltételezésből eredt, hogy a gyermek “eredendően bűnös" (Gray 2013: 68). 
Rogoff úgy gondolja, a nyugati típusú iskolarendszer a tömegoktatási paradigma példája, 
amelyet a gyárak felépítése inspirált, és amelyben a szakemberek a gyermeket 
nyersanyagként formálhatják, okíthatják, és kiválogathatják (Rogoff et al 2015: 481).  

Tényleg felkészíti a diákokat ez a típusú rendszer a kulturálisan sokszínű, technológiai 
társadalmainkban való részvételre? A kulturálisan sokszínű környezetben való élethez 
szükséges ismereteket nem feltétlenül sajátítjuk el ezekben az intézményekben. Valójában ez 
nem mindig történik meg, vagy pedig nem minden diák esetében. Bizonyos kutatók szerint 
éppen ilyen intézményekben a legnehezebb megteremteni a feltételeket az ilyen jellegű a 
tanuláshoz (lásd Gray 2009). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Rogoff a modellre « A megfigyelésen és a részvételen alapuló tanulásként » vagy « direkt közösségi 
részvételként » hivatkozik. Lásd Rogoff 2007 
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Az iskola tényleg a tanulásról szól? 
 

 
Az olyan szerzők, mint Gray, azzal érvelnek, hogy a szabályozásra és a vizsgákra épülő 
iskolarendszer nem képes a célját, a tanulás ösztönzését teljesíteni, sőt inkább szembemegy a 
tanulással. Csak kevés jóeszű és kiváltságos diák tud ilyen körülmények között boldogulni, 
számukra a vizsga csak egy módja annak, hogy elismerjék őket, de nagy többség számára a 
vizsgák csak a belső motiváció elvesztését, a tanulás örömének elvesztését okozzák. 

A tanulás képessége, a megértés igénye az emberi viselkedés erőteljes motivációi. 
Ösztönösen szeretnénk megismerni a környezetünket, “hogy bizonytalanság esetén tudjuk, mi 
fog történni, és hogy megértsük, hogy éppen mi történik." (Fiske 2009: 18). Tanulmányunkból 
az derül ki, hogy a fiataloknak gyakran gondot okoz, hogy az iskolát olyan intézményként 
tekintsék, amely segít megérteni a világot. Sőt, az is problémát okoz nekik, hogy az iskolát 
vagy a tanulást magát megértsék.  
 
Tanítja vagy megöli az iskola a kreativitást? 
 
A vizsgákra és tesztekre való összpontosítás egyik hatása az, hogy a “hibák” kerülnek az 
iskolai folyamat középpontjába. Sir Ken Robinson úgy vélekedik, hogy az, amit mi hibaként 
bélyegzünk meg, azt okozza, hogy a hibát véljük a legrosszabbnak, ami történhet. Mintha 
hibákat véteni nem ugyanaz volna, mint kreatívnak lenni, “ha nem készültél fel arra, hogy 
hibázol, soha nem fogsz semmi eredetivel előrukkolni.” Végül, az a rendszer, amelyik a 
dolgozatokat és a vizsgákat helyezi középpontba, az “kineveli az embereket a kreatív 
képességeikből” (Sir Ken Robinson 2009). 

Az iskola nem rendelkezik jó eredményekkel a kreativitás ösztönzésében: a sikeres és 
kreatív emberekkel készített interjúkból álló tanulmányában Csíkszentmihályi (2009: 179) arra 
megállapításra jut, hogy az iskola igencsak kevés hatással van fejlődésükre, ráadásul a 
kíváncsiság és az érdeklődés megszűnése is fenáll. Ugyanakkor a kreativitás nem tekinthető 
másodlagos pedagógiai célnak. “Ugyanolyan fontos, mint az írni-olvasni tudás, épp ezért 
ugyanolyan jelentőséget kéne tulajdonítanunk neki” (Robinson 2009). Manapság az iskola már 
nem az ipar számára készíti fel a gyermekeket, hanem egy információs és tudásalapú 
gazdaságra, amelyben kulcsfontosságú az innováció. Ráadásul a kreativitás az, amely 
mindenekelőtt emberré tesz minket és a kreatív tevékenységek nyújták a leghatásosabb 
lehetőségeket a teljesség érzésének eléréséhez (Csíkszentmihályi 2009:11). Ezt tükrözik a 
foglalkozásokon megfigyeltek is. Az összes workshopot egybevéve a legpozitívabb hangvételű 
történeteket az olasz művészeti iskolába járó diákoktól sikerült összegyűjteni. Ezek a diákok 
úgy tűnt, hogy értékelik a kreatív folyamatokat, a közösségi riportkészítési és a színházi 
workshopokat, amelyeken részt vettek.  
 
 
 
 
 

“Tegyük fel, hogy egy középiskolai vagy főiskolai diák vagy, és a jó tündér teljesíti a 
következők közül az egyik lehetőséget, amit kívánsz: (1) Jól megtanulod a tananyagot, de 
gyengébb jegyet kapsz érte (egy 2-est).  Vagy (2) Egyáltalán nem tanulsz meg a 
tananyagból semmit, de jó jegyet kapsz (egy 5-öst). Melyiket választanád? Légy őszinte!” 

(Gray, 2013) 
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Felkészít-e az iskola minket arra, hogy a közösség tagjaivá váljunk? 
 

A valahova tartozás igénye talán a legerősebb társadalmi motiváció: egymáshoz 
kapcsolódni, kapcsolatokat alakítani és fenntartani, és a társadalmi csoportokban való 
tagságot ápolni. Az a tény, hogy a fiatalok a legtöbbet a másokkal való kapcsolatukról 
beszélnek, jól tükrözi ennek az alapvető szociális szükségletnek az elsőbbségét. A legtöbb 
összegyűjtött történet azonban meglehetősen negatív. Azt sugallják, hogy a fiatalok iskolai 
kapcsolatai – akár a diáktársakkal, akár a tanárokkal – feszültség, konfliktus és félelem forrása. 
Összességében úgy tűnik, hogy a fiatalok fejlődésének a legerősebb forrása az elutasításból, 
zaklatásból és erőszakból eredhet. 
 
Felkészít-e az iskola a sokféleségre? 

 
Az OECD2 megállapítása szerint, a heterogén csoportokban való interakció a három 

kulcskompetencia közül az egyik olyan tárgykör, amely szükséges a multikulturális 
társadalmakban a gazdasági részvételhez és személyes teljességérzéshez. Mindazonáltal az 
iskola nem e felé az irány felé törekszik: nem ritkák az előítéletek, diszkrimináció és a 
rasszizmus a diákok között, de még a tanárok részéről se. Az olyan diákok integrációja a 
tanulási folyamatban, akik nem sajátos nevelési igényűek, ám másfajta kulturális közegből 
jöttek, kivételesnek tűnik. 
 
 
Felkészít-e az iskola az önállóságra? Szabadságra? Demokráciára?  
 

Több szerző úgy vélekedik, hogy a tanulás legjobb feltételei a szabadság és önállóság. 
Ennek ellenére az iskola leginkább a szabadság hiányára épül – minden értelemben: kötelező 
bejárni, és mikor ott vagyunk, minden amit teszünk, az aprólékos ellenőrzés alatt áll és kevés a 
választási lehetőség. Ha közelebbről megnézzük, az iskolára legjobban emlékeztető 
intézmény a börtön, azzal a különbséggel, hogy a felnőttek azért kerülnek oda, mert bűnt 
követtek el, míg a gyerekek koruknál fogva járnak kötelezően az iskolába (Gray 2009). 

Az OECD DESECO projektjében a három kulcskompetencia közül az egyik tárgykör az 
önállóság. Elvárhatjuk-e az iskoláktól, hogy önállóságra neveljenek, amikor pontosan annak 
hiányára épülnek?  

Az önállóság szintén szorosan összekapcsolódik azzal az alapvető szükséglettel, hogy 
irányítani tudjuk életünket. A kontroll “arra ösztönzi az embereket, hogy hatékonynak érezzék 
magukat saját maguk és a társadalmi környezetük számára. A kontroll magában foglalja azt a 
kapcsolatot, amelyet az emberek maguk alakítanak ki, és amit kapnak” (Fiske 2009:20). 
A workshopjainkon kirajzolódott iskolakép olyan, amelyben a diákok semmilyen kontrollt nem 
gyakorolnak: az iskola nincs tekintettel az ő ritmusukra, érdeklődési köreikre és vizsgáknak 
vetik alá őket, amelyekhez nem kapják meg a számukra szükséges támogatást. A legrosszabb 
példa, amit hallottunk, az volt, mikor az iskolát a koncentrációs táborokhoz hasonlították, ami 
egy durva és eltúlzott metafora, de őszinte szenvedésről tanúskodik. 
 Az iskolák miért nem foglalják magukba a szabadságot? Kisebb szinteken nézve “Azok, 
akik félnek a tanulás szabadságának eszméjétől, általában úgy hiszik, hogy ha megengedjük a 
gyermekeknek, hogy szabadon válasszák meg, hogy mit tanuljanak, akkor majd úgy döntenek, 
hogy nem tanulnak semmit. Ez éppen az ellenkezője annak, ami valójában történik." (Gribble 
2012). Társadalmi szinteken nézve egy általános bizalmatlanságról van szó, amit a túl sok 
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szabadság okozhat, és az aggodalomról, hogy az iskolának engedelmes, funkcionális polgárok 
kinevelésére kell összpontosítania. Ahogy az a régóta fennálló kulturális paradigmákkal lenni 
szokott, ritkán engedjük meg azt a luxust, hogy az iskola alapfelvetéseinek igazsgáttartalmát 
megkérdőjelezük, vagy azt, hogy társadalmi-történelmi kontextusa megfelel-e a mai 
igényeknek. Ehelyett az általunk már ismert lehetőséget választjuk, és magától értetődőnek 
tartjuk, hogy rendben van, hogy az iskolában szenvedni szoktunk. De valóban szükségünk van 
erre? Az autoriter oktatási rendszer káros hatásainak összeállítását lásd: 
https://www.authoritarianschooling.co.uk/ 

Megfigyeléseink ellenére lehetséges, hogy az iskolaelhagyás azért történik, hogy a 
fiatalok megtartsák vagy elérjék a szabadság és önkontroll érzetét, elhagyva így azt a 
környezetet, amely hírhedten megtiltja az önrendelkezés bármely érzetét.  
 

Következtetések – mire való az iskola? 

 
A nyugati típusú iskolarendszer se nem egyetemes, se nem természetes jelenség. Egy 

olyan paradigma, amely a gyermekeknek az arra szakosodott intézményekbe történő kötelező 
elkülönítésén alapul, amelyek felkészítik őket az életre, ugyanakkor megtagadják számukra a 
közösség tényleges felnőtt életének megfigyelését, és az abban való részvételt (Rogoff et al., 
2015: 473). Napjaink iskolája egy olyan kulturális termék, amely az iparosodás sajátos 
társadalmi-történelmi kontextusából gyökeredzik, amely mind a kitűzött célokat, mind az általa 
megőrzött eljárásokat fenntartja. 

Éltünk a lehetőségekkel, amelyben olyan fiatalok szemén keresztül vizsgálhattuk meg 
ezt a típusú intézményt, akik “a korai iskolaelhagyás szélén álltak.” Azt vettük alapul, hogy a 
korai iskolaelhagyókat nem olyan gyerekeknek kell tekintenünk, akik nem akarnak tanulni, 
hanem olyanoknak, akiken keresztül mi tanulhatunk. Elmesélt és elhallgatott történeteik 
alapján feltérképeztük az iskolai problémáik kulcskérdéseit.  

Megállapítottuk, hogy a fiatalok gondolatai leginkább a többiekkel való kapcsolataik 
körül forognak. A társaikhoz fűződő kapcsolat az iskolába járás melletti legerősebb motiváció 
(találkozhatnak barátaikkal), ugyanakkor ez a legbelsőbb félelmeik és szomorúságuk forrása is 
(nem ismerik el őket, vagy zaklatják, bántják őket stb.). A fejlődésnek az is az egyik 
kulcsfontosságú területe lenne, hogy felkészítsék a fiatalokat az OECD három 
kulcskompetenciájának egyikére: a heterogén csoportokban való interakcióra (OECD 2005). 
Az iskolák azonban ritkán helyeznek hangsúlyt a szociális interakciókhoz szükséges 
készségek fejlesztésére. Felfedtük, hogy a szülők és a családok nem csak hogy nem adják 
meg a fiataloknak a számukra szükséges támogatást, hanem ráadásul újfajta problémákat 
idéznek elő (esetleg cinkosokká válnak a zaklatásban, úgy, hogy szembenállnak a védőkkel, 
vagy a családon belüli felelősségvállalás kényszerítésável, ami megnehezíti az iskolába 
járást). Annak ellenére, hogy az önálló fellépési képesség a második kulcskompetencia (OECD 
2005), az iskolák nem oktatják. A leginkább szembeötlő, hogy nagyon kevés pozitív társítás 
kapcsolódik az iskolához és a tanuláshoz. A korai iskolaelhagyók történetei elkerülhetetlenül 
felvetik azt a kérdést, hogy az iskola napjainkban vajon tényleg felkészít-e a külvilágban való 
életre, mert ha nem, akkor igazuk van abban, hogy változtatnunk kell az iskolarendszeren. 
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A diákok tényleg nem társítják az iskolát a tanulással, akármennyire is meghökkentő ez a 
kijelentés. Az iskolát inkább a kötelességgel, feladatokkal kötik össze, – egy fontos dolog a jövőjük 
számára, hogy munkát találjanak, hogy átmenjenek a vizsgákon –, nem pedig önmagába véve a 
tanulással. 

Az olyan kérdésekre, mint “Honnan tudod, hogy mit szeretnél csinálni?” vagy “Honnan tudod, 
hogy mi az, amit szeretsz?” rövid és nem egyértelmű válaszokat kaptunk. A fiatalok elmagyarázták, 
hogy komoly nehézséget okoz nekik meghatározni önmagukat, hogy milyen tevékenységeket szeretnek 
egyáltalán, úgy tűnt, nem is igazán találkoznak ezzel a kérdéssel. 

Folytatásként megkérdeztük tőlük, hogy “Szerintetek a felnőttek olyan munkát csinálnak, amit 
szeretnek?” a válasz pedig egyöntetűen “Neeeem” volt. Úgy látják, hogy azért dolgoznak, mert 
kötelességük, ugyanúgy, mint nekik az iskolába járás – az élet ilyen. Semmit nem lehet tenni ez ellen. 
Az élet értelmét a családban és a kapcsolatokban látják, “a szüleink értünk teszik, és mi ugyanezt meg 
fogjuk tenni a mi gyerekeinkért.” 

A mi értelmezésünk szerint a fiatalok elfogadják azt a felfogást, amely szerint mindenki 
köteles valamilyen, számára nem kedvelt, de inkább kötelező tevékenységet folytatnia élete bizonyos 
szakaszaiban. 

Ez valahogyan a felnőttekről és a fiatalokról is egy enyhén depressziós emberi képet sugall. A 
kötelességen kívül nincs más motiváció ebben a többé-kevésbé tiszta rendszerben. 

Gondolhatnánk, hogy a felnőttek olyan munkát végeznek, amelyet nem szeretnek, és nem 
lelkesednek semmiért, mivel, mint a fiatalok, soha nem tanulták meg, hogy mit szeretnek csinálni, mi 
kelti fel bennük a kíváncsiságot, a motivációt és hogy ezeket kamatoztathassák, és hogy ezeket 
keressék, mint az élet mozgatórugóját. És ez egy olyan kör, amely újra és újra körbeér, ha nem 
változtatjuk meg aztáltal, hogy megértjük, mit és hogyan tanulhatunk az iskolában. 

A fiatalok olyan történeteket mesélnek, amelyekben nem kérdezik meg őket, hogy mit 
szeretnek, vagy mit akarnak, csak amelyben különbüző dolgokra kötelezik őket – vagy legalább is ők 
így látják. 

Ez azért veszélyes, mert ha nem tanulják meg, hogy mit szeretnek, hogyan tudjanak 
választani az életükben, hogyan tudják, hogy milyen embereket szeretnek, milyen barátok vannak jó 
hatással rájuk. 

 
A barcelonai workshopok foglalkozásvezetői 



Fókuszban a tartalom: Miért maradj az iskolában, 
amikor el is hagyhatod azt? 
A korai iskolaelhagyás tényezőinek feltárása a 
Közösségi Riport és a Fórum Színház segítésével 
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