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„Mindig csodáltam Eduard Claparède bölcsességét, aki a következőket mondta: »Minden 

jövendő pedagógusnak – és ez vonatkozik a szülőkre is – állatpszichológiai tanulmányokat 

is elő kellene írni, gyakorlatokkal, kutatásokkal, idomítással egybekapcsolva. Mert ha egy 

állat idomítása nem sikerül, az idomító mindig azt gondolja, hogy a hibát ő követte el, míg 

egy gyerek nevelésénél az eredménytelenség mindig a gyermek hibája«.” 

(J. Piaget) 

 

Könyvünk az Iskolai ártalmak címet viseli. Rosszat sejtető cím. Hogyan árthatna az iskola? És 

kinek árt, mivel? Túlterhelésre, nehezen érthető vagy éppen érthetetlen követelményekre, 

rikító nevelési hibákra gondolunk. 

 Nos, a következő oldalak valóban az iskolai ártalmakról szólnak. Léteznek ilyen 

ártalmak, s ha írunk ezekről, meg kell fogalmaznunk, mit értünk e fogalmon. 

 Az iskola akkor árt, ha nem tölti be tökéletesen feladatait, ha nem használja ki azokat 

a lehetőségeket, melyekre a felnövekvő nemzedék személyiségformálásában módja van, ha 

nevelési módszereiben sablonokhoz ragaszkodik, ha nem alkalmazza az újabb ismeretek adta 

eljárásokat, ha konzervál meggyökeresedett, túlhaladott elveket, s gyanakvással vagy 

közömbösen tekint az újra. 

 E könyv szerzője klinikus pszichológus, aki különböző magatartászavarokat mutató 

gyerekekkel foglalkozik. Szorongó, agresszív, nehezen kezelhető, „ideges” gyerekekkel, 

makacs, engedetlen vagy éppen a gyermekbűnözés kezdeti formáit próbálgató fiatalokkal. 

Olyanokkal tehát, akikkel „valami nincs rendben”, s akiket a klinikus lélektan 

„személyiségzavarban szenvedő gyerekek”-nek nevez. 

 A klinikus pszichológus munkája azonban a legszorosabban összefügg az iskolai 

élettel, a nevelői tevékenységgel, s ezektől el sem választható. Természetes ez, hiszen a 

gyerekek iskolába járnak. 

 Tudatában vagyok annak, hogy e „bemutatkozással” nem kerültem kedvezőbb 

megvilágításba minden pedagógus előtt, s hogy miért, arról néhány szót írni kell. 
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Aki klinikus pszichológusként gyermek-pszichoterápiás jellegű munkát végez, tudja, hogy a 

nevelők és a pszichológusok közötti viszony nem tekinthető kiegyensúlyozottnak, sőt, ha 

nyíltan fogalmazunk, azt is mondhatjuk, hogy gyakran ez a kapcsolat az ellenségességig 

kiélezett. 

 Ennek a sajátos, az első pillanatra különösnek tűnő helyzetnek az okai közül néhányat 

meg kell említeni. 

 Az egyik ilyen oknak tekinthetjük azt az alapvetően eltérő helyzetet, melyben a nevelő 

és a klinikus pszichológus kapcsolatba lép a gyerekekkel. Míg a nevelő gyerekcsoportokkal 

áll kapcsolatban, addig a pszichológus csaknem mindig egy gyerekkel. Aki valaha 

gyerekekkel foglalkozott, jól tudja, hogy a gyerekek – és nem csak a gyerekek! – magatartása 

csoportban és négyszemközti beszélgetés során teljesen megváltozik. Így a nevelő munkáját 

csaknem lehetetlenné tevő agresszív gyerek, négyszemközt ülve egy fehérköpenyes, 

barátságos férfival vagy nővel, ártatlan báránynak, sőt, méltatlanul és igazságtalanul 

meghurcolt áldozatnak tűnhet. 

 A klinikai lélektanban kevéssé járatos nevelőben jogosan merülhet fel a kétség, vajon 

megfelelő képet lehet-e alkotni ilyen módon a gyerekről, s a fegyelmi kötöttségekkel, 

követelményekkel terhelt iskolai környezettől eltérő, négyszemközti helyzet nem vezeti-e 

félre a pszichológust. 

 A kétség nem teljesen indokolatlan. Mert bár a megfelelő felkészültségű és gyakorlatú 

klinikus pszichológus nem eshet e négyszemközti helyzet „csapdájába”, mégis találkozhatunk 

olyan pszichológus beállítottságával, mely értetlenül áll az iskola panaszaival szemben, s igen 

leegyszerűsített magyarázatát adja a gyerekkel kapcsolatos nehézségeknek: mindennek a 

nevelő, az iskola az oka. 

 Nem kétséges, akadnak olyan esetek, ahol a panaszok oka, magyarázata a helytelen 

nevelői magatartás, eljárásmód. De az ilyen eseteket általánosítani és a nevelőket eleve 

előítélettel figyelni egyike a legsúlyosabb hibáknak, melyet klinikus pszichológus elkövethet. 

 Az ellentétek másik okának tekinthetjük, hogy a két szakterület képviselői nem 

ismerik megfelelően egymás alapelveit, módszereit, ezért sok esetben nem tudnak egyetérteni 

a gyerekkel szemben támasztott igények és a velük szemben alkalmazott módszerek 

tekintetében. 
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Az egy gyerekkel foglalkozó pszichológus gyakran nem látja be, hogy a közösségi munka, a 

nevelő–oktató tevékenység bizonyos gyermeki megnyilatkozásokat nem tud elviselni.  

 

 

Olyanokat, melyek következtében az oktatás tervszerű, rendszeres, feszített tempójú munkája 

szinte lehetetlenné válik. 

 Ugyanakkor a nevelők részéről nemegyszer lehetünk tanúi olyan beállítottságnak, 

amely a szabályokat, a formális magatartási és egyéb követelményeket megingathatatlannak 

tekinti, elfogadhatatlannak tartva minden más nézetet. 

 A két szakterület képviselői közötti feszültségnek még egy okát említem. Gyakran 

adódik olyan helyzet, amikor hosszú – esetleg több évtizedes – nevelő gyakorlattal rendelkező 

pedagógus növendéke kerül pszichológus elé. Ilyen esetben, ha a nevelő és a pszichológus 

véleménye nem egyezik meg – ne adj’ isten, éppen ellentétes –, sajátságos, feszült állapot 

keletkezik. Az évtizedes tapasztalatokat háta mögött tudó nevelő – aki ráadásul igen gyakran 

nála sokkal fiatalabb szakemberrel kerül ellentétbe – ritkán fogadja szívesen az övétől eltérő 

véleményt. Gyakran úgy rézi – tizenöt év személyes tapasztalataira hivatkozom –, megítélik, s 

függetlenül az érintkezési stílus minőségétől, kioktatják. Így a véleményeltérésből nem 

véleménycsere, de személyes sérelem kerekedik, s ebből az érintett gyerek vajmi kevés 

hasznot húz. Ha pedig a két szakterület képviselői bármelyikéből hiányzik a kölcsönös, joggal 

elvárható megbecsülés is, az érdemleges együttműködés lehetetlenné válik. 

 Az itt elmondottaknak különös jelentőséget kell tulajdonítanunk, mert a következő 

oldalakon számos olyan nevelési eljárással, nézettel fogunk foglalkozni, melyek a múltban 

gyökereznek, a hagyomány szentesítette valamennyit. Ezzel kapcsolatban hangsúlyoznunk 

kell: a nevelői munkában – csakúgy, mint az élet valamennyi területén – a gyakorlat, a 

szakmai tapasztalat értéke felbecsülhetetlen, semmivel sem helyettesíthető. Önmagában a 

szakmában eltöltött idő azonban nem lehet hitelesítője egy-egy nevelő eljárásmódjának, 

nevelői felfogásának, csak akkor, ha azt megfelelő, korszerű elmélet is igazolja. 

 Létezik olyan nevelői mentalitás, melynek egyetlen érve a jól ismert „huszonöt éve 

tanítok, nekem ne magyarázzon senki”. Ez a könyv azonban nem ilyen nevelők számára 

íródott, mert ez a beállítottság aligha változtatható meg.  
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Olyan kollégáknak igyekszik segítségére lenni, akik nemcsak érzik munkájuk rendkívüli 

nehézségeit, de keresik a segítséget is. 

 E könyv az iskolai ártalmakról szól, tehát szükségképpen negatívumokat fog vizsgálni. 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy e negatívumok általánosítása teljesen jogosulatlan. A 

tárgyalt negatívumok elterjedtségére vonatkozóan nincsen adatunk. 

 Néhány szót a felhasznált illusztratív esetekről. Egy-két kivételtől eltekintve, az esetek 

a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. sz. Gyermekklinikája Pszichológiai Osztálya 

esetanyagából valók.  

A leírt példák tehát nem konstruáltak, és csak annyi változtatást tettünk az adatokban, 

amennyit a diszkréció szempontjai megkívántak. 

 Válaszolni kell még arra a kérdésre: lehet-e az iskolai ártalmak bemutatására anyagot 

választani oly szakrendelés tapasztalataiból, melyek rendellenességekkel jelentkező gyerekek 

terápiája közben gyűltek össze. A válasz: igen. Az ilyen rendeléseken ugyanis jelentős 

részben olyan gyerekek jelentkeznek, akik semmiben sem térnek el az ilyen rendelésre nem 

kerülő társaiktól. Rendelésre kerülésük oka gyakran nem a panasz súlyossága, hanem a szülői 

vagy nevelői gondosság. Míg igen sok olyan gyerekkel találkozhatunk, akik súlyos 

személyiségzavarukkal soha nem kerültek pszichológiai rendelésre, számos esetben intakt 

személyiségű, bár a szülők vagy a nevelők számára nevelési nehézségeket jelentő gyerekek 

keresik meg e szakrendeléseket. 

 Az illusztratív példákat az utóbbiak közül választottam. Szélsőséges, kóros 

személyiségvonásokat mutató esetet csak akkor közlök, ha annak külön célja van. 
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