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2018-ban egy több mint ezerfős mintán vizsgáltuk, hogy a szülők hogyan 
és milyen szempontok szerint választanak iskolát, oktatási formát 
általános iskolás korú gyermeküknek (Dobos & Pálinkás, 2019). A 
kutatásunk eredménye szerint a gyermek és a tanárok személyisége, 
illetve a tanulási közeg után a következő legfontosabb szempont a szülők 
számára oktatási formától függetlenül (hagyományos iskola, alternatív 
iskola, tanulócsoport és otthontanulás) a gyermek egyéni tanulási útjában 
való segítségnyújtás. Ebből az iskolaválasztási kutatásból derült ki az is, 
hogy a szülők szerint a fent említett intézményesült oktatási formák közül 
az alternatív iskola a hagyományos iskolához képest jobban magába 
foglalja az összes oda járó tanuló igényét. Ezért vizsgáltuk meg, hogy a 
Magyarországon működő alternatív iskoláknak milyen gyakorlatai vannak 
a személyre szabott figyelem és az egyéni utak biztosítására. 

 
Értelmezési keret 
 
Az alternatív iskola kifejezés jelentésváltozását Langerné Buchwald Judit 
(2010) a pedagógiai lexikonok alapján, e cikk szerzője pedig a gyakorlat 
és a jogi háttér alapján csoportosította az alternatív iskolákat (Dobos, 
2017). Jelen cikkünkhöz ezen értelmezések mindegyikét felhasználva 
tizenöt modern alternatív iskola programjait tekintettük át és ezekből 
válogattuk a példáinkat azzal a szándékkal, hogy ötleteket adjunk akár a 
hagyományos iskolákban dolgozó tanároknak is. 

 
Differenciálás mint szemlélet 
 
Ha végigtekintjük az alternatív iskolák gyakorlatát, akkor láthatjuk, hogy 
ezekben az iskolákban a differenciálás többet jelent a 
tanulásszervezésnél: értelmezésükben a differenciálás szemlélet, amely 
áthatja a tanítás-tanulás teljes folyamatát és a teljes iskolai működést. 
Báthory Zoltán (2005) is megkülönbözteti ezt a két értelmezést: szerinte 
a differenciálás mint szemlélet a tanár érzékenységét fejezi ki, mint 
gyakorlat pedig ennek a különbségekhez való adaptációját valósítja meg. 
Diane Heacox (2006) ugyanezt úgy fogalmazza meg, hogy a differenciálás 
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a tanulásról való gondolkodás egy lehetséges módja, emellett stratégiák 
gyűjteménye. 

„A könyv a differenciálásról” című könyv (Vojnitsné Kereszty & Kókayné 
Lányi, 2008) a szemléleti értelmezéshez illeszkedve végigvezet a 
tanárszerep alternatív felfogásán, a gyermek megismerésén keresztül a 
tanítás tartalmán és munkaformáin át az értékelésig. Ez a könyv 
elsősorban a Gyermekek Háza alapozó program tapasztalataira és 
gyakorlatára épülve készült; jelen cikkben ezt egészítjük ki további 
alternatív iskolák gyakorlataival. 

 
Alternatív tanárszerep 
 
Már a XX. század eleji reformpedagógiák és ezek előfutárai is 
megfogalmazták, hogy az iskola megújításához elengedhetetlen, hogy a 
tanár szerepéről máshogy gondolkodjunk, mint az addig megszokott. 
Czike Bernadett A pedagógusszerep változása című könyvében (Czike, 
2006) felhívja a figyelmet arra, hogy a különböző alternatív 
tanárfelfogások számos lényeges elemben eltérnek egymástól. A két 
végletet a „mester- vagy szakértő tanár” illetve a „facilitátor tanár” 
elnevezéssel és értelmezéssel tudjuk a leginkább szemléltetni. A „mester- 
vagy szakértő tanár” egy nagytudású, képzett szakértő, aki a gyermek 
jellemzőivel alaposan tisztában van, és ennek tudatában tervezi és 
szervezi meg a folyamatot, amelyen a gyermeket végigvezeti. Ilyen 
tanárképpel dolgozik például a Waldorf pedagógia. A másik véglet, a 
„facilitátor tanár”, aki a mestertanárhoz képest sokkal inkább az „itt és 
most”-ban képes reagálni a gyermek adott állapotára és helyzetére, őt 
nem vezeti, hanem követi a tanulásban. Nem feltétlenül tud többet az 
adott tartalomról, ha kell, a gyerekkel együtt tanul. Így gondolkodott a 
tanár szerepéről Carl Rogers személyközpontú pedagógiájában (Dobos, 
2019). Ez persze nem azt jelenti, hogy az alternatív iskolákban ez a két 
tanárkép feltétlenül tisztán lenne jelen: az iskolák leggyakrabban az ezek 
közötti különböző átmenetekkel dolgoznak, illetve az iskolák 
működésében és a tanítás folyamatában ezek keveredése jelenik meg. 
Például a Montessori pedagógus szakértő tanárként alakítja ki a tanulási 
környezetet és ekként kínálja fel az előre elkészített tanulássegítő 
eszközöket, viszont az eszközválasztást már a gyermekre bízza, és a 
tanulás folyamatát facilitátorként kíséri. Vagy gyakori az, hogy a tanulás 
folyamatát szakértőként indítja el a tanár (a gyermekek jellemzői 
fényében előre megtervezi a tanítás folyamatát), majd a megvalósulás 
során át-átlép facilitátori szerepbe, és a gyermekek által behozottaknak 
teret adva módosítja az előzetes terveit. Esetenként egy iskolán belül 
különböző tantárgyaknál más tanárszerep dominál: amíg a közismereti 
tárgyakat szakértő szerepből tanítják, a készségtárgyakat facilitátorként. 
Arra is van példa, hogy a tanulás folyamatát szakértőként irányítja ugyan, 
de a szociális helyzetekbe (pl. konfliktusok megoldásába) facilitátorként 
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lép be. Az, hogy egy iskolában milyen módon differenciálnak, függ attól, 
hogy hogyan gondolkodnak a tanár szerepéről. 

 
Alternatív iskolai differenciáló szemléletű gyakorlatok 
Differenciált gyermekmegismerés  
 
Az alternatív általános iskolák mindegyike valamilyen ismerkedés után 
dönt a gyermek felvételéről. Így a gyermekek megismerése induló 
csoportok esetében sem az első tanítási napon kezdődik: mire odajutnak, 
a pedagógus már sok ismerettel rendelkezik a gyerekekről, és a tanítás 
folyamatát ennek tudatában tervezi meg. A Meixner Iskolában a 
gyerekeket például az iskolát fenntartó alapítvány szakemberei vizsgálják 
meg, és róluk pedagógiai-pszichológiai vizsgálati szakvéleményt állítanak 
ki. Több alternatív iskolában az ismerkedés része valamilyen közös játék a 
jelentkező gyerekekkel. A Gyermekek Háza erre a célra játszó délelőttöt 
szervez; a Kincskereső Tagiskolában a jelentkezés lapok 
áttanulmányozását szintén egy közös játék követi (15-20 fős csoportban); 
a Színes Iskolában a szülőknek közös beszélgetéseket szerveznek, a 
gyerekeknek pedig több alkalmas játszócsoportokat. A Rogers Iskola 
ismerkedési folyamata részletesen kidolgozott: a nyílt napokon és az 
egyéni megkeresések nyomán zajló személyes találkozókkal kezdőnek; 
ezt követi a jelentkezési laphoz leadott szülői kérdőív kitöltése, amelyben 
rákérdeznek a gyermek fejlődésére, a család nevelési szemléletére, eddigi 
óvodai-iskolai tapasztalataikra és elvárásaikra; végül a gyermekeket 
csoportos helyzetben figyelik meg egy olyan ismerkedő-játék keretében, 
amit a nagyobb rogerses gyerekek tartanak. Már működő csoportokhoz, 
osztályokhoz való csatlakozás esetében több iskola kér a személyes 
beszélgetések után próbanapot vagy próbanapokat, amelyen a 
gyermekkel kölcsönösen megismerhetik egymást (Pl. Színes Iskola, 
Gyermekek Háza, Rogers Iskola). A középiskolák esetében más a helyzet, 
mivel a középfokú felvételi eljárás szerint a felvételi kérelmekről az iskola 
dönthet. Ez utóbbi eljárást kell követnie annak az alternatív 
középiskolának, amely a felvételi során figyelembe kívánja venni a 
személyes megismerkedés tapasztalatait is, hiszen csak így nyílik 
lehetősége arra, hogy a szóbeli vizsga keretében ismerkedjen. A 
Közgazdasági Politechnikum és a Kürt Gimnázium ismerkedése csoportos 
foglalkozásból és kötetlen egyéni beszélgetésből áll. Az Alternatív 
Közgazdasági Gimnázium (továbbiakban: Akg) ismerkedésének része a 
szülői elvárások meghallgatása, a szóbeli felvételi pedig egy olyan 
beszélgetést jelent, amely során megpróbálják minél alaposabban 
megismerni a tanulókat, az önállóságukat, együttműködési, logikai 
képességüket és a nyitottságukat. A személyes ismerkedéssel a 
magántanulókat fogadó tanulóközösségek mindegyik él. 
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A tanulási cél differenciált meghatározása 
 
Az alternatív iskolák a magyar köznevelés részeként működnek, ezért 
céljuk egy részét a feladatellátásukhoz illeszkedő jogszabály írja elő. 
Eszerint az iskolák célja a nyolc évfolyamos általános iskolai képzés, 
illetve a középiskolai képzés biztosítása, középiskola esetében az 
érettségire való felkészítés. Az ezen belüli részcélokban viszont meg tud 
jelenni a differenciálás. A követelmények tekintetében például a Rogers 
Iskola első három évében a tanító dönthet úgy, hogy egy adott tanulót 
csak saját magához viszonyítja, vagy az adott évfolyamban meglévő 
követelményekhez. A programjukban évenként meghatározott 
követelmények a kerettantervi tantárgyi tematikákhoz társulnak, de az 
egyéni haladási ütem miatt a tanuló az egyes évfolyamok 
követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt is 
igénybe vehet (de legfeljebb 2 évet). Ehhez hasonló rugalmas időkerettel 
több alternatív általános iskola él, főleg az alapozó időszakban. Ennek 
magvalósításhoz a miniszter által elfogadott, rendeleti szintű alternatív 
kerettantervük adja a jogi hátteret. A Palánta Iskolában például az első 
négy évet mind az ismeretátadás, mind a követelmények szempontjából 
egy egységnek tekintik, ezért az egyes évfolyamokon nem szabnak meg 
határozott kimeneti követelményeket. A Gyermekek Háza a helyi 
tantervében írja elő a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó 
differenciált követelményeket. 

 
Differenciálás a tanulási folyamatban 
 
A tanulási folyamat számos differenciálásra ad lehetőséget. Ebben a 
folyamatban kiemelt jelentősége van annak, hogy milyen tanárszerepben 
gondolkodunk. Az ismert differenciáló tanulásszervezési módok szakértői 
szerepű tanár jelenlétét követelik meg. Ilyenek például az olyan irányított 
páros vagy csoportmunkák, amikor a tanár a diákok ismerete alapján 
különböző párokba/csoportokba sorolja őket, és a feladatot így kapják 
meg, differenciáltan. Az alternatív iskolák közül több használja a Kagan-
féle kooperatív csoportmunkát és a Komplex instrukciós program elemeit 
(Pl. Palánta Iskola, Rogers Iskola, Kürt Gimnázium). A Gyermekek 
Házában a leggyakrabban alkalmazott módszerek a kooperatív tanulás, a 
differenciált rétegmunka és az individualizált tanulás. Ehhez eszközként a 
differenciált tananyag-feldolgozások tankönyv formájában is elérhetőek: 
ezek egy-egy témakört differenciáltan dolgoznak fel. A Pentelei 
Mentálhigiénés Iskola diákjai három különféleképpen szerveződő 
csoportban tanulhatnak: minden diák tartozik egy un. identifikációs 
csoportba (ahol a legharmonikusabban „identifikálódik”); emellett tanulhat 
meghatározott időtartamra szervezett tanulócsoportokban (a diákok 
egyénileg veszik fel a tárgyaikat és csoportjaikat; ez teszi lehetővé, hogy 
egyes tantárgyakból visszamaradhassanak, másokból előre 
szaladhassanak); valamint projektcsoportokban. Ehhez hasonlók a Rogers 
Iskola un. sávos foglalkozásai, amikor az osztálycsoportokat megbontják, 
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és a foglalkozásokon két vagy több pedagógus foglalkozik egy osztállyal 
egy időben. A sávos foglalkozáson egyszerre több osztály is részt vehet 
oly módon, hogy az osztályokból a hasonló képességű (bár eltérő 
osztályfokú) tanulók vannak egy csoportban (ilyenkor zajlódhat az alapok 
gyakorlása vagy a tehetséggondozás). Tehetséggondozás terén az egyik 
érdekesebb, személyre szabott program a Lauder Iskoláiban zajlik 
Tehetség Ház néven. Ez egy sajátos tehetséggondozó műhely a 
középiskolában; tagja egyszerre mindig 12 diák, akiknek a bekerüléséről  
a tantestület minden tagjának bevonásával döntenek; a kiválasztott 
diákok egyéni projektjükön dolgoznakszemélyes mentorukkal bármilyen, 
őket érdeklő témában.  

A facilitáló tanár gondolkodása differenciálás szempontjából egészen 
más, mint az eddigiekben bemutatottak, hiszen a szempontváltásnak 
pontosan az a lényege, hogy nem ő dönt a tanulási folyamatról, hanem 
igyekszik minél több területen bevonni a döntésbe a diákokat, esetleg 
teljesen átadni nekik az irányítást. Ha ez a teljes iskolaműködésre 
kiterjed, demokratikus iskoláról beszélünk. Magyarországon minden 
tekintetben demokratikus iskola nem működik, viszont több olyan iskola 
van, ahol igyekeznek minden résztvevőt (tanár, diák, szülő) az őt érintő 
kérdésekbe bevonni (Pl. Kürt Gimnázium, Rogers Iskola, Színes Iskola). 
Tanulásszervezés terén viszont sok facilitáló szemléletű, már hosszabb 
ideje működő, kipróbált gyakorlat van.  

A Rogers Iskolában a kötelező foglalkozások egy része kötelezően vagy 
szabadon választható foglalkozás. A választás minden esetben a diákok 
valós döntése alapján történik, a téma vagy a pedagógus személye 
szerint; a döntés felelősségét a diáknak vállalnia kell, vagyis a vállalt 
foglalkozáson a foglalkozás szabályai szerint részt kell vennie. Az Akg-ban 
hasonló kötelezően választható foglalkozás a művészeti alkotókör: a diák 
maga döntheti el, milyen művészeti tevékenységben vesz részt. Sőt, a 
diák akár egy külsős művészeti alkotókörben végzett munkáját is 
beszámíthatja, vagy ha legalább 10 fő valamilyen más alkotókört 
szeretne, azt az iskola megszervezi.  

Szaktárgyon belüli választásra gyakran használt példa a Kagan-féle 
kooperatív tanulás időkitöltője, amit akkor választhat a diák (vagy a 
csoport), amikor a kötelező feladattal elkészültek. Egy másik gyakorlat a 
Rogers Iskolában a kötelező olvasmányok feldolgozására: „A szülők és 
tanárok összegyűjtik kedvenc gyerekkori olvasmányaikat, de a gyerekek 
is hozhatnak ajánlatokat. Ezekből kell kijelölt számú könyvet választani, 
majd egyéni választás alapján feldolgozni. Így születhet egy mű 
feldolgozásaként képregény, rap, drámás jelenet, olvasónapló, kérdőív 
vagy bármilyen alkotás.” (Dobos 2018) Hasonló egyéni választáson alapul 
a Közgazdasági Politechnikumban, hogy a természetismeret tantárgy 
részeként egy saját választáson alapuló projektet végeznek el a diákok.  

Az alternatív iskolák speciális tantárgyai számos lehetőséget adnak 
arra, hogy a diákok választásával jöjjön létre a differenciálás. A Kék Madár 
program délutáni tanulási, gyakorlási időszakában a "szabad sáv" 
keretében a gyerekek maguk tervezhetik, szervezetik feladataikat és azok 
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időkereteit.  Az Akg-ban akár a tanuló is kezdeményezheti új tantárgy 
létrehozását: ennek eljárásrendjét a Pedagógiai Programjuk szabályozza. 

A projektmunkák szintén hatékony módjai a differenciált tanulásnak. A 
Waldorf pedagógia egyéni, éves projektjének a mintájára zajlik a Rogers 
Iskola hatodik évfolyamán a mestermunka vagy az Akg-ban a 11-ben 
zajló éves projekt, de itt kell megemlíteni a különböző diákvállakozásokat 
is (Közgazdasági Politechnikum, Akg) 

 
A differenciált tanulás követése 
 
A facilitátori szemléletű tanuláskísérésben az egyéni utak biztosításának 
fontos kérdése, hogy a diák hogyan vállalja a felelősséget a munkája 
iránt, illetve hogy a diák önálló munkáját hogyan látja át a tanár és ő 
maga egyaránt (valamint a szülő). Ezt segíti meg a diákokkal kötött 
szerződés, amely a vállalt feladatok részletezését tartalmazza. A Palánta 
Iskolában az 1. osztályosokkal - szóban vagy rajzosan - egy napra, a 
nagyobbakkal egy hétre kötnek szerződést. A Rogers Iskola kötelezően 
választható szakkörére az azok bemutatkozója után a gyerekek egy 
Útilapu-nak nevezett kártyán jelentkeznek, a fontossági sorrendet 
bejelölve, hogy melyik foglalkozásra szeretnének járni. A szervezők ezek 
alapján osztják be a gyerekeket csoportokba: ebben az esetben az Útilapu 
maga a szerződés, amelyben a gyerekek vállalják, hogy az elkövetkező 5-
7 hétben az adott foglalkozáson részt vesznek (Dobos 2017). 

 
Differenciáló szemlélet a szociális területeken 
 
A szociális területek fejlesztése leginkább a kapcsolatokon keresztül 
történik, és mivel minden kapcsolat más és más, ez minden esetben egy 
erősen differenciált folyamat. Ezzel együtt meg kell említeni az olyan 
alternatív iskolai gyakorlatokat, amelyek ezt a folyamatot még 
hatékonyabbá teszik. A Rogers Iskola sajátos foglalkozása a csoportjáték, 
amelyen az adott csoportra tervezve csoportépítés, szociális kompetenciák 
fejlesztése, konfliktus-kezelés tanulása zajlik. A Kincskereső Iskolában 
hasonló, az adott csoportra tervezett kincskereső óra. A Rogers Iskolában 
minden osztálynak két osztályfőnöke van, ezzel segítve azt, hogy minden 
diák megtalálja a hozzá közel álló felnőttet. Az Akg-ban minden diák 
patrónust választ magának, aki szakértőként követi a diák iskolai 
működését, munkáját. A Belvárosi Tanodában minden diáknak van egy 
segítő párja, akit ő maga választ, és akivel meg tudja osztani gondjait. 

 
Differenciált értékelés 
 
Az értékelésben a differenciálás leginkább a szöveges értékelésekben 
érhető tetten. A szöveges értékelés egyes iskolában a szülőnek, más 
iskolákban a diákoknak szólnak (ilyenkor szükség esetén a szülő kap egy 
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kiegészítést). Sajátos gyakorlat a Rogers Iskolában a negyedévi és 
háromnegyedévi értékelés, amely egy olyan állapotkép és önértékelés, 
amelynek témáját és formáját az osztályfőnök és/vagy az osztályközösség 
találja ki az általuk aktuálisnak tartott egy-két szempont szerint. Egy 
másik erősen differenciált értékelési formát ad a Zöld Kakas un. 
kompetencia-tanúsítványa, amely mindazokról a kompetenciákról 
(tudásokról és készségekről) szól, amelyekben értékelhető és 
méltányolandó haladást ért el az adott diák. Értékelés nem csak az iskolai 
munkához szorosan kötethető helyzetben születhet, hanem bármilyen 
élethelyzetben, például nem-formális illetve informális tanítás/tanulási 
helyzetekben vagy valós munkavégzés eredményességének megítélése 
során. 

 
Összefoglalás 
 
A személyre szabott figyelem, az egyéni tanulási utak biztosítása a szülők 
részéről egy érthető elvárás az iskola felé; valamint ezek biztosítása 
növelheti az oktatás hatékonyságát, támogathatja a diákok motivációját. 
Ezért gyűjtöttünk össze számos olyan differenciáló gyakorlatot, amelyek 
mögött többéves tapasztalat van. Kutatásunk során megállapítottuk, hogy 
az alternatív iskolák többségében a differenciálás többet jelent 
tanulásszervezési módnál: egyfajta szemlélet, amely megjelenik a 
gyermekek megismerésének módjában, az oktatás teljes folyamatában (a 
tanulás céljának meghatározása; a tanulás teljes folyamata: mit, mikor, 
hol és hogyan tanítunk; értékelés) és a szociális működés kezelésében. A 
gyakorlatok megismerése során megállapítottuk, hogy a személyre 
szabott figyelem milyenségét jelentősen befolyásolja az, hogy az adott 
alternatíva milyen pedagógusképpel dolgozik: más módon kínál egyéni 
utakat a mestertanár-, szakembertanár-szerepben gondolkozó iskola és a 
facilitátor tanárban gondolkozó iskola. 
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