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– Mennyire van tisztában Szé-

kelyföld lakossága az otthonok-

tatás fogalmával?

– Amikor az állam által újabban 
létrehozott online oktatásról beszé-
lünk, akkor sokan úgy gondolják, 
hogy az a „home schooling”, vagyis 
az otthonoktatás. Ez nem így van, 
teljesen más a kettő. Mivel azonban 
tévesztik, széles körben úgy csapó-
dott le, hogy mennyire rossz. Ami 

valóban otthonoktatás és 
jól is működik, azt egyelőre 
kevesen ismerik. A legtöbb 
szülőt nem is érdekli, hogy 
pluszban foglalkozzon a 
gyermekével, rábízza a ta-
nárra, a tanítóra, és azzal 
el van intézve. Kényelme-

sebb rájuk ruházni a felelős-
séget, és majd szidni a pedagógust, 
hogy nem nevelte meg a gyermekét. 
De már több tucat otthonoktató csa-
lád van, akik tényleg jól csinálják.

– Akkor hogyan működik az 

otthonoktatás, mik a feltételei?

– A gyermekkel együtt több is jár, 
mint a puszta tény, hogy bevállaltuk 
őt: nemcsak az etetése-itatása, ha-
nem a nevelése is. A legtöbb szülő azt 
mondja, majd megneveli az iskola, 
hiszen ez a dolga. Aki viszont elgon-
dolkodik az otthonoktatáson, az úgy 
tervezi meg az életét, olyan szakmát 
választ, olyan munkahelyet keres, 
hogy az egyik szülő jórészt együtt 
tudjon lenni a gyerekével, közben 
pedig párhuzamosan dolgozhasson. 
Magyarán a körülményeket kell a 
gyermeknevelés igényeihez igazíta-
ni, nem fordítva. Alapvetően több 
tévhit, probléma is van. Az első ta-
lán az, hogy legtöbben úgy gondol-
ják – mint már mondtam –, hogy a 
tanulási és tanítási folyamat a peda-
gógus felelőssége, az ő dolga, majd őt 
szidják, rajta kérik számon. A másik 
probléma a téves felfogás, misze-
rint az oktatás egyenlő azzal, hogy 

akadémiai ismereteket, tankönyve-
ket tömünk a gyermek fejébe, hogy 
egyetemre mehessen. Holott annyi a 
dolgunk, hogy segítsünk neki felké-
szülni az életre, megkeresni a hiva-
tását, hogy azzal foglalkozhasson, 
ami a legjobban megy neki – lehet 

kiváló cukrász, nyelv- vagy számí-
tógépzseni, lovardai alkalmazott, és 
így tovább –, vagyis nem pazarolunk 
időt. Másrészt nem szégyen saját 
szakmánkat, amit már megtanultunk 
és nap mint nap gyakorlunk, otthon 
megtanítani neki. Sajnos a mi társa-
dalmunkban nagyon sok szakmát 
a többség lenéz, holott például egy 
varrónő nagyon értékes, kreativitás 
és sok más szerzett készség kell hoz-
zá. Egyébként nagyon kevés olyan 
szülő van, aki ne tudná felfogni a 12 

iskolai év tananyagát és az alapján 
együtt tanulni a gyermekével, csak 
időt kell rá szakítani. Ez nehéz, mert 
a sorozatok, a közösségi média korát 
éljük, ami elvonja a fi gyelmet ezektől. 
Nehéz, ha még a koronavírusról sem 
a tárgyilagos információkat nézzük, 
hanem innen-onnan összeszedett 
elméleteket. Sajnos legtöbbünk eleve 
olyan oktatási rendszerben tanult, 
ahol mindenre igyekeztek megtaníta-
ni, csak épp gondolkodni nem.

– Sokan viszont azért is félnek 

az otthonoktatástól, mert úgy tart-

ják, a közoktatás társas életmódra 

nevel, míg az otthon tanulónak 

nincs meg ez a közösségi élménye.

– Igen, ez is egy tévhit. Tény, hogy 
történik szocializáció az iskolában, 
de többnyire negatív értelemben. Ha 
infantilis embert akarunk nevelni, 
aki a másikat majmolja, neki akar 
imponálni, akkor elküldjük iskolá-
ba. Ha gondolkodó embert akarunk 
nevelni, aki értelmi fejlettsége mel-
lett érzelmileg is kiteljesedik, és fel-
készült a valós életre, akkor otthon 
oktatjuk őket. Ott ugyanis találkoz-
nak idősebbekkel, fi atalokkal, roko-
nokkal, ismerősökkel, akikkel meg 

kell tanuljanak együtt élni – ellen-
tétben az iskolai körülményekkel, 
ahol jórészt csak velük egykorúak-
kal találkoznak. Így nem lehet gon-
dolkodó felnőtté válni, kevés a kivé-
tel, aki céltudatos, tudja, mit akar, és 
azt egyedül véghez is viszi.

– Mi tehát az alapvető különb-

ség az iskolai, illetve az otthonok-

tatás között, ami a felkészültsé-

get, életrevalóságot illeti?

– Ott, ahol rendkívüli képességű 
diákról van szó, nem sok a különb-
ség. Rájuk a tanár is jobban fi gyel, 
kicsit úgy kezeli őt, mintha a saját 
gyermeke lenne. Az átlagos képes-
ségűeknél vannak gondok, közü-
lük kerül ki a legtöbb olyan fi atal 
felnőtt, aki a telefonját bújja, aki 
reklámokat néz, másolja kortársa-
it és téveszmékben hisz. Később a 
munkahelyén is így viselkedik, nem 
bölcsen, kreatívan teszi a dolgát. Az 
otthonoktatásban nevelkedett diák 

18 évesen már többnyire ismeri a 
hivatását, konkrét tervei és saját el-
képzelései vannak.

– Ez már a második tanév a jár-

vány kitörése óta, és tudjuk, hogy 

a közoktatásban tanulók nagyon 

megszenvedik. Hogyan élik meg 

ezt a periódust az otthonoktatás-

ban lévő diákok?

– Gyakorlatilag semmit nem 
érzékeltek belőle, mert a tanulási 
folyamat ugyanúgy folytatódott. A 
kicsik megtanulták, hogy a maszkot 
most viselni kell, de mögötte ott az 
ember. Ami a közoktatást illeti, os-
toba a rendszer hozzáállása, mert 
megköveteli a tanterv betartását, 
miközben nem jött segítő ötletekkel: 
például lehetett volna ezt úgy is csi-
nálni, hogy a tanár egyszerre csak 
tízfős csoportokkal foglalkozzon, 
még élvezetesebb is lehetett volna. 
Egyszóval a kreativitás, a gondol-
kodás masszívan el van taposva; a 
mai napig remekül szemlélteti A fal 
című album a Pink Floydtól, hogyan 
darálja be az oktatás a gyerekeket. 
Vannak kivételek, de a nagy átlag 
sajnos olyan rendszerből került ki, 
ahol senkit nem tanítottak meg gon-
dolkodni.

Kudelász Nóbel 

Otthonoktatás: tévhitek és tények
A tanügyi káoszt a magánúton tanuló gyermekek érzik a legkevésbé

Az otthonoktatás nem egyenlő 

az online oktatással: míg egyik 

fölépíthet, a másik lerombolhat 

személyiségeket 
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• Romániában jelentősen megnőtt az otthonoktatást 
választó családok száma. Ez a nevelési módszer Szé-
kelyföldön sem ismeretlen, de számos mítosz, félelem 
és rossz beidegződés övezi. Tény, hogy a járványidő-
szaknak a közoktatást érintő negatív vonatkozásait meg 
sem érezték az otthonoktatásban tanuló diákok. A téma 
kapcsán Curcubet Gáborral, a Romániai Otthonoktatók 
Egyesületének elnökével beszélgettünk.

Miként választható 
az otthonoktatás?

Curcubet Gábor presbiteriánus 

lelkész 2001-ben kezdett ottho-

noktatással foglalkozni, mind 

a négy gyermekét így nevelte. 

Az általa 2002-ben alapított Ro-

mániai Otthonoktatók Egyesü-

letének célja az otthonoktatás 

bevétele a tanügyi törvénybe. 

Eddig ez nem sikerült, de a ro-

mániai tanügyi törvény számta-

lan lehetőséget nyújt arra, hogy 

ezt a tanügyi formát válassza 

valaki, például gyermeke kül-

földi iskolába íratásával. Szinte 

minden székelyföldi nagyobb 

településen vannak otthonok-

tató csoportok, ahol érdeklődni 

lehet, de akár az egyesületnél 

is szívesen adnak útbaigazí-

tást, tanácsokat bárkinek, aki 

ebben a nevelési formában 

gondolkodna.




