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oggal mondják a taní-
tók, hogy eszköztelennek 
érzik magukat, ugyanis 
maga a pedagógusképzés 
nem készíti fel őket az 
olyan helyzetekre, ami-

kor az osztály nagy része hátrányos 
helyzetű: mélyszegénységben él, a 
legtöbb gyerek soha nem részesül 
otthon abban az érző és értő kommu-
nikációban, amelyre szüksége volna 
ahhoz, hogy érzelmileg és értelmileg 
is fejlődhessen. A pedagógusok ta-
nulmányaik végeztével bekerülnek 
egy iskolába, ahol vagy van lehe-
tőség segítséget kérni, vagy nincs. 
A pedagógusi pálya tehát nemcsak 
hivatás, de komoly felelősség és 
hatalmas teher is olykor, hiszen az 
oktatási-nevelési folyamatban a leg-
fontosabb eszköz a pedagógus saját 
személyisége. Bodoki Lili az idei tan-
évtől kezdődően tanít a marosvásár-
helyi Alexandru Ioan Cuza Általános 
Iskolához tartozó besei tanintézet-
ben, amelyben a magyar tagozaton 
két másik kollégával együtt foglal-
kozik az iskolai és óvodás csoportok-
kal. Eddig is volt mindig hátrányból 
induló tanulója, de ez az első olyan 
osztálya, amelyben szinte minden 
diákja hátrányos helyzetű roma csa-
ládban él.

A pedagógus mesélt nekünk a 
mindennapokról abban az osztály-
ban, ahol sok gyereknek az iskolai 
tej-kifl i jelenti a fő étkezést, legtöbb-
jük pedig az iskolában tanul meg 
kezet mosni, köszönni és megkö-
szönni valamit. Ebben az osztály-
ban a legnagyobb kihívást nem az 
jelenti, hogy betéve tudják az ábécét 
és elhozzák a legjobb jegyet a me-
gyei olimpiászról, hanem az, hogy 
megtanulják az alapvető higiéniai 
szabályokat, legyen jövőképük és 
elhiggyék, hogy ők is számítanak a 
társadalomban. A tanítónő beval-
lotta, nehéz ezt elérni napi négy 
órában, amikor a nap hátralévő ré-
szében mindent felülírnak az otthon 
uralkodó farkastörvények.
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A hazai pedagógus-
képzés nem készíti fel 
a tanítót arra, amikor 
egy olyan osztályba 
kerül, ahol a huszonöt 
diákból, mondjuk, tíz 
sajátos nevelési igényű, 
öt traumatizált, a többi 
pedig súlyosan elhanya-
golt, és talán kettővel 
haladhat a kerettanterv 
szerint. A megbélyegzett 
és hátrányból induló 
gyerekek, illetve a kevés 
érdeklődést mutató szü-
lők mellett egyáltalán 
nem könnyű a pedagó-
gusi pálya. Bodoki Lili, 
a besei iskola tanítója 
a mese gyógyító erejét 
választotta a valóság 
átkeretezéséhez.

A gyerek a palotában 
és a putriban is gyere

Ha a gyerekek 
jól érzik 
magukat az 
iskolában, 
sokszor észre 
sem veszik, 
hogy közben 
tanulnak.

A szegénység és nemtörődömség 

következménye

A pedagógus a legnagyobb különb-
séget a hátrányból induló gyerekek 
esetében a nevelés, a szülői fegyelem 
és a pozitív példa hiányában látja. 
„Rengeteg a súlyos magatartás-, va-
lamint tanulási zavarral küzdő gye-
rek. Nagyon sok esetben kimarad az 

óvodai oktatás a szegénység vagy 
épp a nemtörődömség miatt, és a 
szülők ritkán mutatnak érdeklődést 
az együttműködésre. A tízórai gyako-
ri hiánya is nehézséget okoz, sokan 
az iskolai tej-kifl ivel kell jóllakjanak 
egész napra. Az iskolai tanszerek 
hiánya sem segít, kapunk ugyan év 
elején támogatást, de az sajnos na-
gyon hamar elfogy, utánpótlást pedig 
más forrásból kapunk, vagy sokszor 
a saját anyagi keretünkből kell be-
szerezzük az alapvető tanszereket is. 
Ugyanakkor a motiváció teljes vagy 

részleges hiánya társul a mérhetetlen 
szemtelenséggel, ami néha a trágár 
kifejezéseken túl testi bántalmazás-
ba fordul. Gyakran a megalázottság 
érzése lesz úrrá rajtam, a szitkok és 
átkok, valamint a sikerélmény hiánya 
erre mindenképp rásegít” – vallja be 
nekünk a tanító.

Mint meséli, nehéz volt megértetni 
a gyerekekkel, hogy értük és a segítsé-
gükre van ott, hogy fontos együttmű-
ködniük ahhoz, hogy fejlődhessenek. 
Hozzáteszi, az első hetek sokkolók 
voltak számára. „Rá kellett jönnöm, 

Az iskola segíti a hátrányos 
helyzetű gyerekeket is abban, 
hogy legyen jövőképük
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Legtöbbnek nem segítenek 
a szülők a tanulásban, 
hiszen sokszor a szülők is 
írástudatlanok
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