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tanároknak kevés eszköz áll rendel-
kezésükre, ami a fegyelmezést illeti, 
a szakiskolákban pedig nehezebb 
a helyzet, mint egy gimnáziumban. 
Az is nehezíti a tanárok helyzetét, 
hogy nem büntethetnek jeggyel vagy 
pontlevonással, illetve óráról sem 
küldhetik ki a diákokat – magyarázta 
az igazgatónő. A vonatkozó jogszabá-
lyok szerint ugyanakkor nem állíthat-
ják sarokba, illetve nem alázhatják 
meg és nem diszkriminálhatják őket, 
nyilván emellett a testi fenyítés sem-
milyen formáját nem alkalmazhatják.

„A tenyeres néha elmenne”

„Lassan a tanár az utolsó ember lett 
az oktatási rendszerben. Sajnos nincs 
a kezében olyan eszköz, amellyel a 
fegyelmezetlen gyerekeket kordában 
tudná tartani. A tenyeres néha jól 
elmenne még, mivel a fegyelmezés-
re igenis szükség van a problémás 
gyerekeknél” – fogalmazott nemrég 
Albert Gábor Árpád, egy nagytusnádi 
általános iskola igazgatója a témáról. 
„Félreértés ne essék, nem azt mon-
dom, hogy erőszakosan kell bánni a 
gyerekkel, viszont ha egy kicsit a fe-
nekére lehetne csapni, biztosan job-

ban menne a szorzótábla, az olvasás, 
a fegyelemről nem is beszélve” – ér-
velt az igazgató.

Șaica Enikő 21 éve tanítónő, bár 
ma is imádja a munkáját, ő is úgy 
látja, egyre kevesebb eszköz van 
a pedagógusok kezében, ugyanis 
lassan teljesen tilos a fegyelmezés 
minden formája, ami bizonyos gye-
rekeknél nehéz helyzetet alakít ki. 
„Mivel évről-évre egyre kevesebb 
eljárás, eszköz van a kezünkben az 
iskolai fegyelmezést illetően, olyan 
módszereket kell keresnünk nekünk 
tanítóknak, amelyek a mai önálló, 
öntörvényű gyermekekre pozitívan 
hatnak. Nem könnyű feladat, de tü-
relemmel, következetességgel meg 
lehet találni az utat a problémás 
gyerekekhez is. 

Könnyebb eset, ha a szülő is társ-
ként, partnerként áll a pedagógus 
mellé, viszont ha nem, akkor kő-
kemény feladat megtörni a jeget. 
Személyes tapasztalatom szerint ha 
szeretettel fordulsz a gyermek felé, 
előbb-utóbb ő is szeretetet, kedvessé-
get fog nyújtani. Ez az egyetlen kulcs, 
ami még maradt a korszerű oktatás-
ban a pedagógus kezében, lelkében” 
– véli a tanítónő.

Tilosnak tilos, mégis 
megtörténik

Bár tilosnak tilos, megtörténni most 
is megtörténik időnként, hogy egy-
egy tanár agresszív, egyesek verbáli-
san, mások akár fi zikailag is bántják 
a diákokat. „Nem szeretnék nevesíte-
ni, de nálunk az iskolában van olyan 
tanár, akitől félünk. Történt olyan, 
hogy órán beleverte az osztálytársam 
fejét a padba, vagy elvette a cigaret-
tánkat és nem adta vissza. Tudom, 
hogy tilos az iskolában vagy mellet-
te dohányozni, de akkor sem veheti 
el. Mindamellett állandóan trágárul 
beszél velünk, szitkozódik, és akkor 
sem ad jó minősítést, ha tényleg ké-
szülünk. Nem tudom, mit tehetnénk. 
Gondoltunk rá, hogy jelentjük a veze-
tőségnek, de valahogy nem hisszük, 
hogy változna a helyzet, generációk 
óta így van” – ismeri el Márton Ló-
ránt. A 17 éves diák úgy véli, a diá-
koknak még mindig nehezebb, mint 
a tanároknak, mivel utóbbiak közül 
sokan visszaélnek azzal, hogy ők a 
felnőttek és hatalmuk van.

Ha minden iskolában nem is ép-
pen, azért számos intézmény folyosó-
in nyílt titok, hogy melyik az a tanár, 

A
z, hogy az iskolákban 
vannak fegyelmezé-
si problémák, nem 
újdonság. Viszont 
egyes tanárok arra is 
panaszkodnak: egy-

re nehezebb tanulásra, fi gyelemre 
ösztönözni a fi atalokat.

Szőke Annamária, egy sepsiszent-
györgyi szakiskola igazgatójaként 
úgy véli, leginkább a fi atalabb ta-
nárok esetében nehezebb a fegyel-
mezés, valahogy nehezebben vívják 
ki a fi atalok a gyerekek tiszteletét. 
Az igazgató szerint ugyanakkor a 
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Sokszor és sokat halljuk mostanában, hogy 
a mai pedagógusoknak mennyivel nehezebb 
dolguk van: a diákok egyre szemteleneb-
bek, öntörvényűek, a tanárok pedig sokszor 
visszasírják azokat az időket, amikor még 
legalább egy tenyeres belefért a pedagógus 
munkájába. A szakemberek szerint azonban 
a gyerek a verésből csak azt tanulja meg, 
hogy neki is testi fölénnyel, verekedéssel 
kell „megoldania” a konfliktusokat.
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Tényleg nincsenek eszközei 
a mai pedagógusnak?




