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FODOR BÁLINT 

A produktív tanulás alternatív  
modellje és annak megjelenése  

a Vadgesztenye Iskolában 

A produktív tanulás alternatív modellje 

Az elmúlt évtizedek során a köznevelést érő kritikák egyik visszatérő fő 
eleme az iskolát elhagyó diákok munka világába történő átlépésének ne-
hézsége, az iskolát követő kihívásokra történő inadekvát felkészítés volt 
(Arató–Varga, 2012b). Habár a 20. század legtöbb iskolarendszere többé-
kevésbé igyekezett tükrözni az adott ország társadalmi berendezkedését 
(Goldstein, 1973), modellezni az iskolából kilépő fiataltól elvárt társadal-
mi működést, mégis folyamatosan fennálló probléma volt, hogy az akadé-
miai tudás mellett kevesebb hangsúlyt kap a személyes boldogulásra való 
felkészítés. A hazai középiskolai ballagásokon annyiszor elhangzó mondat: 
„Most végre kiléptek a nagybetűs Életbe!” önmagában üres állítás, ha nem 
próbálunk jelentést társítani ehhez az úgynevezett Élethez. Mi az Élet, 
mire számíthat a fiatal felnőtt – nem csupán munkavállalás, családtervezés 
terén, hanem saját sorsának tudatos alakítójaként?  

Ahogy a magyar oktatáspolitikából, úgy szinte minden iskolát érintő 
hazai diskurzusból is hiányzik a jövőorientált gondolkodás. Az örökölt 
hibás működés és az oktatási rendszer jelenét érintő kurrens problémák 
tüneti kezelésén túl a jövőkép hiánya egyaránt jellemzi az oktatáspolitikai 
döntéseket, ahogy az oktatás tartalmát is (Radó, 2017). Ennek a hiányzó 
jövőképnek egyik meghatározó alapja az emlegetett Életről való konstruk-
tív gondolkodás és kép kialakítása. Amennyiben az életre úgy tekintünk, 
mint az egyén és a társadalom szempontjából is produktív tevékenykedés-
re, mely nem csupán befogadó és értelmező, de alkotó létezést is jelent, 
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közelebb kerülünk a produktív tanulás megértéséhez. Azonban a szemé-
lyes fejlődés és a tevékeny létezés mellett ugyanolyan fontos, hogy életün-
ket és cselekedeteinket közvetlen és tágabb környezetünk kontextusába 
helyezve értelmezzük, társadalmi szinten gondoljunk saját hasznosságunk-
ra. Ez nem csupán megnyugtató gondolat lehet az egyén számára, de az 
egyén által képviselt értékek társadalom számára történő hasznosságát, 
hasznosítását is megkönnyíti, hozzájárulva a társadalmi/közösségi prog-
resszióhoz. 

A produktív tanulás létező modelljeinek (INEPS, 2011; Bárdossy, 
1999, 2017; Mező F. – Mező K., 2019; Mező F., 2002, 2018; Mező K., 
2015; Bárdossy–Dezső, 2016;) szintéziseként megalkotott alternatív mo-
dellre tehát tekinthetünk úgy is, mint a produktív élet leképződésére. 
Ahogy az iskola világában, úgy az annak (ideális esetben) modellt adó 
társadalomban is alkalmazható modellre van szükség, mely egyaránt leírja 
az eredményes iskolai előrehaladás egyik módját és a sikeres és tartalmas – 
azaz produktív egyéni, személyes fejlődést. A produktív tanulás alternatív 
modellje tehát nem csupán az iskolai, de a személyes és társadalmi dimen-
ziókban is egyaránt értelmezhető és alkalmazható. Egyaránt vizsgálhatunk 
vele iskolai tanórát, óvodai foglalkozást, egyetemi kurzust, céges tovább-
képzést – vagy akár saját személyiségfejlődésünket. 

 
A produktív tanulás alternatív modelljét az alábbi képlettel összegezhetjük 
(1. ábra): 

 
Produktív tanulás = 

 
Szervezés * (Személyes Regiszter * Társadalmi Regiszter * Tevékenység  

Regiszter) 
 

1. ábra  
A produktív tanulás alternatív modellje (Fodor, 2021) 
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Láthatjuk, hogy értelmezésünk szerint a produktív tanulás akkor valósul 
meg (azaz értéke akkor nem nulla), amennyiben a modellt alkotó kompo-
nensek egyike sem nulla – azaz valamilyen formában és szinten megjelenik 
olyan tanulói tevékenység, mely a három Regiszterbe1 sorolható. 

Szervezés 

A produktív tanulás alternatív modelljének első alapvető komponense a 
Szervezés. A modell többi komponenséhez hasonlóan a Szervezés hiánya 
(azaz annak nulla értéke esetében) nem valósul meg produktív tanulás – 
azonban fontos felismerni azt is, hogy Szervezésnek nem csupán a klasszi-
kus értelemben vett tanulásszervezési módokat tekinthetjük (Falus, 2003). 
A tanuló saját tanulási folyamatával kapcsolatos tudatossága a modell ér-
telmezése szerint már egyfajta szervezés, még ha igen alacsony fokú is. 
Amennyiben a tanulás nem tudatos, inkább beszélhetünk elsajátításról, 
mint (produktív) tanulásról.  

Az iskolai produktív tanulás esetében érdemes megvizsgálnunk, mely 
tanulásszervezési módszerek támogatják jobban, illetve kevésbé a modell-
ben szereplő Regiszterek érvényesülését, együttes hatásának sokszorozódá-
sát. Azok a tanulásszervezési módszerek, melyek támogatják az egyes Re-
gisztereket, értelemszerűen hatványozottabban segítik elő a produktív 
tanulás megvalósulását. Két, alapjaiban különböző tanulásszervezés össze-
hasonlítása segíthet ennek megértésében (2. ábra).2 

 
 1  Tanulmányomban a produktív tanulás alternatív modelljének regisztereire nagybetűvel hivatko-

zom azok egyértelműbb azonosítása végett. 
 2  A kooperatív tanulásszervezés egyáltalán nem zárja ki a frontális osztálymunka alkalmazását, és az 

általános tévhit ellenére annak nem ellentétpárja (Arató, 2016), példámban azonban az egyszerűbb 
összehasonlítás végett egy teljesen frontális előadást állítok szembe a kooperatív struktúrák alapján 
szervezett tanórával. 
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 Tanulásszervezési módszer 
Frontális előadás Kooperatív tanulás 

 
 
 
 

 
 
 

Regiszterek 

 
 

Személyes 

A tanuló tanár-diák 
interakciók híján 
személyes kompe-
tenciáit nem hasz-
nálja. 

Az együttműködésen 
alapuló tanulás során a 
tanuló az egyidejű és 
párhuzamos interakciók 
során facilitálja szemé-
lyes kompetenciáit. 

 
 
 

Társadalmi 

A tananyag társa-
dalmi/kulturális 
kontextusba helyezé-
se megtörténhet. 

A tananyag társadal-
mi/kulturális kontex-
tusba helyezése megtör-
ténhet, ezen felül vi-
szont az együttműködés 
rendszere a demokrati-
kus gondolkodást is 
támogatja.  

 
Tevékenység 

Az alapvető befoga-
dáson túlmutató 
tevékenység nem 
történik a tanuló 
részéről. 

A kooperatív struktúrák 
számos kompetenciát 
mozgósítanak a tanulási 
folyamat során.3 

2. ábra  
Tanulásszervezési módszerek összehasonlítása a produktív tanulás alternatív modelljének  

Regiszterei alapján (Fodor, 2021) 

Láthatjuk, hogy a fenti példában felhozott kooperatív tanulásszervezés 
jelentős mértékben sokszorozó tényezőként működik a produktív tanulás 
megvalósulásának során. Érdemes röviden áttekinteni, hogy számos egyéb 
előnye mellett miért javasolt a kooperatív módszerre törekedni. 

A Személyes Regiszter 

A produktív tanulás alternatív modelljének Személyes Regisztere mind-
azon tevékenységeket, tanítás- és tanulásmódszertani elemeket jelöli, me-
lyek aktívan hozzájárulnak a személyes kompetenciák fejlődéséhez. A sze-

 
 3  Bizonyos kooperatív struktúrák során nem feltétlenül konstruálódik új tudás, amennyiben ismeret 

rekonstrukció zajlik (pl. mozaik, szakértői mozaik). (Fodor, 2017a) 
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mélyes kompetenciák önszabályozásra, önfejlesztésre, önvédelemre, önel-
látásra és individualitásra ható motívumai nem csupán egy adott tudáste-
rület fejlődését segítik, de általánosságban hozzájárulnak a tanuló által 
végzett tevékenységek kibontakozásához (Goleman, 1995; Redding, 2014; 
Zsolnai, 1999, 2003). A személyes kompetenciák több kompetencia-
területre is kihatnak, melyek Redding (2014) szerint: 

a. kognitív kompetenciák: a korábban tanultak alapján történő rend-
szerezés, összefüggések meglátása, az újonnan tanultak gyakorlatba 
ültetése; 

b. metakognitív kompetenciák: a tanulás folyamatának önszabályozása, 
tanulási stratégiák sikeres alkalmazása; 

c. motivációs kompetenciák: a tanulási célok iránti elköteleződés, ki-
tartás a célok eléréséhez; 

d. szociális/érzelmi kompetenciák: az önbecsülés, mások megbecsülé-
se, a pozitív célok kitűzése, felelős döntések meghozatala. 

A személyre szabott tanuláshoz hasonlóan a produktív tanulás esetében is 
kívánatos cél, hogy a tanuló, felismerve tanulási tevékenységének hosszú-
távú hasznát, tudatosan tervezze (vagy legalábbis megértse) saját tanulási 
folyamatát az általa alkalmasnak ítélt vagy igényei szerint alakított tanulási 
stratégiák mentén. A tanulási folyamat önszabályozása, az elsajátított tu-
dás és saját előrehaladásának megítélése egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a 
tanuló személyes kompetenciái érvényesülhessenek és fejlődjenek a csatla-
kozó kompetencia-területekkel párhuzamosan. A produktív tanulás szem-
pontjából a Személyes Regiszterhez köthető tevékenységeket egyaránt 
jellemzi a fenti kompetenciák egyikének vagy összességének megjelenése, 
tanulói facilitációja.  

A produktív tanulás újszerű megközelítésének szempontjából releváns 
az intelligencia Gardner-féle plurális értelmezése (Gardner, 1999, 2006a, 
2006b, 2016), mivel modellem Regiszterei közvetlenül megfeleltethetők a 
többszörös intelligenciák fajtáinak. Gardner alapvetése, miszerint az intel-
ligencia azon képességünk, mely által saját kultúránkban értékes produk-
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tumokat hozunk létre a problémák önálló felismerése és az azokra történő 
reakciónk alapján, alapvetően korrelál a produktív tanulás lényegével 
(Gardner, 2006a). A Gardner által definiált nyolc alapvető intelligencia 
(verbális/nyelvi, matematikai/logikai, zenei, vizuális/térbeli, testi/kineti-
kus, intraperszonális, interperszonális és környezeti4) egymást nem kizáró, 
kölcsönhatásban levő szinergiája, illetve ezen intelligencia-komponensek 
szintje alapján írható le az egyén (Gardner, 1999, 2006a, 2006b, 2016). 

A Személyes Regiszterhez tartozó tevékenységeket Gardner többszörös 
intelligenciák-elmélete mentén is definiálhatjuk, párhuzamosan értelmez-
ve a személyes kompetenciák által mozgósított kompetenciákkal (3. ábra). 

Kompetenciaterület Gardner-féle intelligencia Példa a Személyes Regiszter-
ben értelmezhető tanulási 

tevékenységre 
 
 
 

Kognitív 

verbális/nyelvi Az előző tanóra tudásanyagá-
nak közös szóbeli felidézése. 

testi/kinetikus Szemléltetőeszköz vagy mo-
dell készítése. 

zenei Egy ismert dal közös éneklé-
se. 

interperszonális Kooperatív struktúrák a tan-
órán. 

intraperszonális Drámajáték. 
matematikai/logikai Disputa. 

 
 4  Gardner későbbi munkáiban felveti, hogy az általa korábban kilencedik intelligenciaként felsorolt 

egzisztenciális intelligencia nem igazolható valódi intelligenciaként. (Gardner, 2016; Dezső, 
2021)  
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Metakognitív 

verbális/nyelvi Önálló írásfeladat. 
testi/kinetikus Önálló feladatsor (gyakorlat-

kör) létrehozása testnevelés 
órán. 

zenei Saját dallam vagy dal kompo-
nálása. 

interperszonális A kooperatív tanulócsoport 
projektjének csoporton belüli 
közös tervezése és megvalósí-
tása. 

intraperszonális Saját vers előadása. 

3. ábra  
Kompetenciaterületek és többszörös intelligenciák összefüggése az azokat aktivizáló tanulási 

tevékenységre adott példákkal (Fodor, 2021) 

A személyes kompetenciák által mozgósított további kompetencia-
területek (azaz a motivációs és szociális/érzelmi kompetenciák) nem feltét-
lenül jelennek meg a Személyes Regiszterben tanulási tevékenység formá-
jában, azonban a megfelelő tanulás-szervezési módszerek hatással vannak 
rájuk. A tanuló motivációja, tanulási célok iránti elköteleződése és kitartá-
sa a produktív tanulás komponenseinek összhatása által garantálható, míg 
a szociális és érzelmi kompetenciák az interperszonális intelligenciára fó-
kuszáló tevékenységek, és a tanulásszervezési módszerből származó inter-
akciók jellegének köszönhetően fejlődhetnek (például egy kooperatív cso-
port szóforgója során). 

Személyes Regiszterhez tartozó tanulási tevékenységről tehát abban az 
esetben beszélhetünk, ha a tanuló a tevékenység jellegéből és a feladatból 
adódóan olyan kompetenciáit használja, melyek összefüggésbe hozhatók a 
Gardner-féle többszörös intelligenciák valamelyikével. A fenti példák nem 
kizárólagosak: sok egyéb vizsgált tanulási tevékenység esetében is megfi-
gyelhetők a Személyes Regisztert definiáló elemek. 

A Társadalmi Regiszter 

Produktív tanulásról akkor beszélhetünk csak, ha a megszerzett tudást a 
tanuló társadalmi szinten, mikro- vagy makroközösségében kontextusba 
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tudja helyezni – azaz megérti az elsajátított képesség vagy tudásanyag gya-
korlati hasznát, annak helyét és megjelenését a való életben, továbbá tuda-
tosul benne saját társadalmi szerepének és a tudása által kínálkozó lehető-
ségeinek potenciálja. Egy alapvetően lexikális tudást építő oktatási rend-
szer tehát értelmezésünk szerint nem tud produktív lenni, hiszen hiányzik 
az elméleti tudás társadalmi kontextusba helyezése vagy akár csak annak 
implikációira történő figyelemfelhívás. Ha azonban egy rendszer vagy 
módszer a tanulásról a korábban vázolt intelligenciák mentén gondolko-
zik, elkerülhetetlenül társadalmi kontextusba helyezi tartalmait, hiszen a 
Gardner-féle többszörös intelligenciák közül (a később megkérdőjelezett) 
egzisztenciális intelligencia kimondottan a „nagy egész” (azaz a „big pictu-
re”) átlátására utal (Gardner, 2016; Dezső, 2021). Az intelligenciának ez a 
komponense az a képesség, mely alapján az individuum az elsajátított is-
meretanyagot a gyakorlati hasznosulással vagy való életben történő megje-
lenésével köti össze. 

A Társadalmi Regiszterbe sorolható elemek leginkább tetten érhető 
megjelenése a tanári tevékenység során az aktuális tanulási tartalom expli-
cit kontextusba helyezése. Nem feltétlenül csak a szigorú értelemben vett 
társadalmi hasznosulásra kell itt gondolnunk: az adott tudástartalom isko-
lán kívüli életben történő gyakorlati megjelenése gyakran könnyebben 
tetten érhető, ezáltal egyszerűbben bemutatható. Ez történhet a tanulási 
tér iskolán kívül helyezésével, vagy akár egy olyan perspektíva nyitásával, 
mely túlmutat a tanulás konkrét tartalmán. A tanuló által haszontalannak 
vagy túlságosan absztraktnak érzett tudás könnyebben értelmet nyer, ha a 
világunkban történő megjelenését tapasztalhatóvá tesszük. A 4. ábrán né-
hány példát láthatunk erre. 
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Oktatási tartalom Kontextusba helyezés a Társadalmi Re-
giszter értelmezése szerint 

Történelem: A török hódoltság. A pécsi Jakováli Hasszán dzsámi meglá-
togatása. 

Ének: A pentatónia. Pentaton hangsorra épülő mű meghallga-
tása. 

Matematika: Százalékszámítás. A személyi kölcsönök és a kamat. 
Óvoda: Az őszi gyümölcsök. Szüret megtekintése a csoporttal. 
Angol nyelv: Az utazás témakör szókin-
cse. 

Érdeklődés egy vasútállomáson, szerepjá-
ték segítségével. 

4. ábra 
Példák oktatási tartalmakhoz társuló, Társadalmi Regisztert érvényesítő tevékenységekre  

(Fodor, 2021) 

A Személyes Regiszterhez hasonlóan a gardneri többszörös intelligenciák 
szempontjából is érdemes megvizsgálnunk, melyekre vannak fejlesztő ha-
tással a Társadalmi Regiszter alá sorolható tanulási tevékenységek (5. áb-
ra). 

Gardner-féle intelli-
gencia 

A Társadalmi Regiszter szerint 
értelmezhető tevékenység által 

facilitált és fejlesztett képességek 

Példa a Társadalmi Regisz-
ter szerint értelmezhető 
tanulási tevékenységre 

Természeti • kategóriák szerint történő 
gondolkodás 

• hierarchikus rendszerek 
megértése, felállítása 

• különbségek felismerése, 
differenciálás 

Növények összehasonlítása 
az erdei iskolában. 

Interperszonális • interakció a tanulási folya-
matban közvetlenül nem 
érintett emberekkel  

• Az egyéni teljesítmény rend-
szerbe helyezése 

• Az új ismeretek összekap-
csolása a világban való meg-
jelenésével 

Egy autószerelő műhely 
meglátogatása, beszélgetés 
a szerelőkkel a munkájuk-
ról. 
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Intraperszonális • a társadalmi igények és hasz-
nosulások felismerése az 
egyén szempontjából 

A pék felismeri és elmagya-
rázza, miért nehéz a mun-
kája (tudatos professzioná-
lis önreflexió). 

5. ábra 
Példák a Gardner-féle intelligenciák, a Társadalmi Regiszter alatt értelmezhető tevékenységek  

és a fejlesztett képességek összefüggéseire (Fodor, 2021) 

A produktív tanulás alternatív modelljében meghatározott Társadalmi 
Regiszter szempontjából lényeges, hogy a gardneri intelligenciák egyénre 
jellemző mintázatát figyelembe vevő képzés esetén minden egyén erőssé-
geivel hozzájárul közösségének sikeréhez – azaz megvalósul az egyéni mél-
tányosság (Réthy–Vámos, 2006), melynek nem csupán az egyén egyenlő 
esélyeit biztosítja, hanem a társadalom egészére is pozitív hatással van. 
A többszörös intelligenciákat támogató produktív pedagógiai megközelítés 
azonban nem csupán a tágabban értelmezett társadalmi haszon miatt lehet 
érdekes: az iskolából a munka világába lépő tanuló egyéni boldogulásához 
is közvetlenül hozzájárul. 

A Tevékenység Regiszter 

A produktív tanulás alternatív modelljének Tevékenység Regisztere alá a 
tanulási folyamatnak azon elemeit sorolhatjuk, melyek a tanuló részéről 
valamilyen aktív tevékenységet igényelnek. Habár az értelmezésünk szerint 
produktívnak nem tekinthető tanulási formák során számos olyan tevé-
kenységet végez a tanuló, mely a korábban említett többszörös intelligen-
ciákra pozitív hatással van, szempontunkból azokat a tevékenységeket kell 
azonosítanunk, melyek a tanuló aktív részvétele által realizálódnak. Ön-
magában a tanuló befogadó szere a tanulás során tehát értelmezésünk sze-
rint nem a Tevékenység Regiszter alá sorolható tevékenység, még ha a 
tudásépítést támogatja is bizonyos szinten. 

A Tevékenység Regiszter alá olyan tanulói tevékenységeket sorolha-
tunk, melyek során meglévő kompetenciáikat aktivizálva vesznek részt a 
tanulási folyamatban, kilépve a passzív befogadói szerepből. Ahogy koráb-
ban láthattuk, bizonyos tanulásszervezési módszerek hatékonyabban akti-
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vizálják a tanulókat, kiemeltebben támogatják aktív részvételüket a tanulá-
si folyamatban, számosságában több kompetenciájukat igénylő tevékeny-
ségek előtérbe helyezésével. Azok a módszerek, melyek egyszerre több 
kompetencia facilitációját követelik meg a tanulótól, minden esetben a 
Tevékenység Regiszter alá sorolhatóak, hiszen szükségszerűen kimozdítják 
őt passzív szerepéből.  

A Tevékenység Regiszter alá tartozó tanulói aktivitások egyik legköny-
nyebben azonosítható közös ismertetőjegye a produktum létrehozása. 
A tanuló egyénileg (vagy ideális esetben másokkal történő együttműködés 
által) végzett alkotó tevékenysége a szükséges kompetenciák mellett több-
szörös intelligenciáira is fejlesztő hatással van az alkotás komplex folyama-
tának köszönhetően (6. ábra). 

Alkotó tevékenység Gardner-féle intelligencia 

Találós kérdés megalkotása közösen a 
kooperatív csoporttal 

• matematikai/logikai 
• verbális/nyelvi 
• természeti 

Egy elképzelt falu makettjének megépí-
tése 

• vizuális/térbeli 
• matematikai/logikai 

Az osztálytánc koreográfiájának közös 
megalkotása 

• kinetikus 
• zenei 
• interperszonális 

Karácsonyi képeslap készítése a szülők-
nek 

• vizuális/térbeli 
• intraperszonális 

6. ábra:  
Példák az alkotó tevékenységek során fejlődő Gardner-féle intelligenciákra (Fodor, 2021) 

Összegzésként azt mondhatjuk tehát, hogy a Tevékenység Regiszter alá 
olyan tanulói tevékenységek sorolhatók, melyek kézzelfogható produktu-
mot eredményeznek és/vagy a tanuló aktív részvételét igénylik a tanulási 
folyamat során. 
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A Vadgesztenye Iskola indulása és átalakulása 

Kutatásom kezdeti stádiumában (2016–2017) a Vadgesztenye Iskola meg-
alapítását kísértem figyelemmel. Félig strukturált interjúk, résztvevő meg-
figyelések és dokumentumelemzés módszerével dokumentáltam az inno-
vatív módszerekkel és egyedi Pedagógiai Programmal működő iskola in-
dulását, szervezeti felépítését, pedagógiai módszertanát és céljait (Fodor, 
2017a). 2018 végére azonban az iskolát érintő helyi oktatáspolitikai dönté-
sek és változások nyilvánvalóvá tették, hogy a korábban kizárólag a Vad-
gesztenye Iskola működését vizsgáló kutatásom a továbbiakban nem való-
sítható meg eredeti terveimnek megfelelően – az iskola (habár névlegesen 
nem szűnik meg létezni) a jövőben nem nyújt lehetőséget a kutatásra. Az 
iskolát érintő oktatáspolitikai döntések kronológiáját taglaló esettanulmá-
nyom (Fodor, 2019) azonban kutatásom részét képezi, fontos illusztrációja 
az innovatív iskolák jelenlegi helyzetének.  

A Vadgesztenye Iskola indulásának és átalakulásának bemutatásán túl 
az intézmény korábbi vezetőjével készült félig-strukturált interjú segítség-
ével kísérlem meg validálni a produktív tanulás általam alkotott alternatív 
modelljét, vizsgálva azt, mennyiben valósulhatott meg az általam értelme-
zett produktív tanulás az iskolában.  

A Vadgesztenye Iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(KLIK) által üzemeltetett iskolákétól eltérő elveinek, értékrendjének és 
intézményi működésének megismerése és megértése feltétlenül fontos 
ahhoz, hogy értelmezhető perspektívába kerüljön a vezetés 2018-as dönté-
se. Az alábbiakban ezt a folyamatot kísérlem meg röviden összefoglalni. 

Az 1980/90-es évek sikeres kísérleti jellegű iskolái, mint például az 
Apáczai Csere János Nevelési Központ (ANK) (G. Furulyás, 1999; Turi, 
2010; Gerner, 2007), vagy a Gandhi Gimnázium (Dezső, 2013a; Dezső, 
2013b; Dezső, 2013c) egyaránt bizonyították, hogy a központi elvárások-
nak megfelelve lehetséges hangsúlyt fektetni olyan értékekre is, melyeket a 
közoktatási intézmények jelenleg nem tudnak figyelembe venni. Ennek az 
innovációs hagyománynak szellemében indult 2017 szeptemberétől a pécsi 
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Vadgesztenye Iskola (melynek eredetileg tervezett neve Pécsi Szabad Isko-
la volt) a Gandhi Gimnáziumot korábban (1999–2009) igazgató Csovcsics 
Erika vezetésével. A Vadgesztenye Iskola Pedagógiai Programja (Csov-
csics, 2017) a Gyermekek Háza államilag akkreditált alternatív tantervére 
épített (Gyermekek Háza, 2012), de szellemiségében egyaránt követte 
Winkler Márta Kincskereső Iskoláját vagy a Zöld Kakas Líceumot (Klein–
Soponyai, 2011). A Kincskereső Iskola által képviselt gyerekközpontú, 
produktív tanulásra építő pedagógiai irányt követve indult el a Vadgeszte-
nye is, annak államilag jóváhagyott tantervét nagy részben átvéve a kezdeti 
időkre.  

A Vadgesztenye Iskola pedagógiai programja (Csovcsics, 2017) a kez-
detektől fogva adott volt, és alapvetően határozta meg az iskola minden-
napjait. A dokumentum alapvetően inkluzív iskolaként definiálta a Vad-
gesztenyét, mely olyan gyermekek nevelését és oktatását tűzi ki céljaként, 
akik nem tudnak beilleszkedni más, többségi iskolákba, vagy esetleg olyan 
tanulási vagy viselkedési problémákkal küzdenek, melyek megnehezítik a 
beilleszkedést egy szokványos iskolában. A Vadgesztenye egy olyan iskolai 
környezetet kívánt létrehozni, melyben a szülők és a pedagógusok együtt 
hozzák létre a diákok számára a motivációs bázist, teremtik meg a lehető-
ségeket, nyújtanak segítséget és teszik lehetővé a fejlődést.  

A pedagógiai program vállaltan épített a Kincskereső, a Gyermekek 
Háza, a Zöld Kakas Líceum, a Magyarországi Waldorf Egyesület és 
a Jena-plan iskolák mindennapi gyakorlatára (Klein–Soponyai, 2011). 
A felsoroltakban közös, hogy gyermekközpontú, holisztikus, konstruktív 
és produktív módon közelítik meg a tanítást és a tanulást. A szokványos 
iskolákhoz képest sokkal inkább fókuszálnak a szociális kompetenciákra 
(Zsolnai, 1999, 2003; Zsolnai–Kasik, 2010), illetve az értékrend és nor-
maközvetítés fontosságára. A Vadgesztenye Iskola pedagógiai programja 
kimondta azt is, hogy a diákok saját igényeit, kulturális és szociális hátterét 
veszi figyelembe a személyre szabott, egyéni fejlesztés érdekében. A peda-
gógiai program bevezetőjében szerepel az is, hogy a Vadgesztenye a Bártfa 
Utcai Általános Iskola testvériskolájaként fog üzemelni (Csovcsics, 2017, 
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5). A Pécsett jól ismert, 1926-ban alapított Bártfa mindig híres volt arról, 
hogy fontosnak tartja az inkluzív nevelést. 

A Vadgesztenye Iskola a kezdetektől kezdve töretlenül növekvő tanulói 
létszámokkal büszkélkedhetett. A korábban a bezárás szélén levő iskolába 
újonnan beiratkozó diákok számadatai bizalomgerjesztő tendenciát mutat-
tak: 

• 2014: 5 diák 
• 2015: 9 diák 
• 2016: 14 diák 
• 2017: 16 diák 
• 2018: 25 diák 
A bizalom nem volt alaptalan, az iskola néhány év alatt jelentős presz-

tízst épített fel. Ahogy azt a Szülői Szervezet tagjai is megfogalmazták:  

„[…]a jelenlegi magyar oktatási rendszer helyzete, irányultsága és meg-
újulásra való nehézkes volta egyre növekvő számú pedagógust és iskolás 
gyermek szülőjét tölti el aggodalommal. Politikai irányultságra, világné-
zetre, habitusra, társadalmi szerepre való tekintet nélkül érezzük, hogy a 
gyermekeink jövője a korszerű, képességfejlesztésen alapuló és elsősorban 
érzelmi biztonságot adó oktatásban van. (…) Csovcsics Erika, a szülők 
megfogalmazott igényeit figyelembe véve, kollégáival kialakított egy 
olyan tantervet, ami összhangban van az állami követelményekkel, 
mindenben megfelel a hatályos oktatási törvénynek, de alkalmazza a re-
formpedagógiák hatékonynak bizonyult módszereit és a legújabb oktatá-
si-pszichológiai kutatási eredményeket is szem előtt tartja. Főként pedig 
a gyermekre figyel: a közösségépítésre, az egyéni fejlesztésre, a képességek 
kialakítására, a szociális érzékenység elmélyítésére.” (A Szülői Szervezet 
Közleménye, 2018). 

Habár az iskolába járó diákok szülei számára hamar nyilvánvalóvá vált, a 
közvélemény egyelőre nem értesült arról, hogy a Pécsi Tankerület 2018 
tavaszán igazgatói pályázatot írt ki a Vadgesztenye Iskola vezetői posztjá-
ra. A pályázatra egyedül a programot életre keltő Csovcsics Erika adott be 
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jelentkezést, aki egyaránt élvezte a tantestület és a Szülői Szervezet támo-
gatását. Azonban a Tankerület Csovcsics pályázatát hivatalos indoklás 
nélkül érvénytelennek nyilvánította, a nyári szünet alatt pedig ideiglenes 
tagintézmény-vezetői megbízással Nagy Mariannát nevezte ki az iskola 
vezetésére. A Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola Vadgesztenye Általános 
Iskolájának Szülői Szervezete Páva Péter tankerületi igazgatónál történő 
augusztus 15-i látogatásakor azt az ígéretet kapta, miszerint az új vezető-
ség és a tankerület is támogatja a Vadgesztenye meglévő pedagógiai prog-
ramját. A szülők csak ekkor értesültek arról, hogy ideiglenes tagintéz-
mény-vezető lett kinevezve az iskola élére. 

Páva Péter szeptember 12-én datált válaszában biztosította a szülőket 
arról, hogy a Tankerület elkötelezett a pedagógiai program folytatására. 
Indoklása szerint azonban hiába ért egyet a pályázó Csovcsics Erika szak-
mai koncepciójával, ez mégsem kizárólagos szempont egy pályázat értéke-
lésénél.  

A külvilág számára először a Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola Vad-
gesztenye Általános Iskolájának Szülői Szervezete által kibocsájtott közle-
ményből (A Szülői Szervezet Közleménye, 2018) derült ki, hogy a tanke-
rületi ígéretek ellenére mégis milyen problematikus helyzet alakult ki a 
Vadgesztenyében a tanévkezdés követő néhány hónap alatt. A szülői szer-
vezet közleménye szerint:  

„[…] idén szeptemberben, most már visszafordíthatatlannak tűnő nega-
tív folyamatok indultak el. A programnak egyetlen hírmondójaként a 
9 órás iskolakezdés maradt meg, a jelenlegi tagintézmény-vezető a tava-
lyi tapasztalatokból, bíztató folyamatokból egyet sem tartott meg és új 
pedagógiai programmal sem állt elő. Motiváló tevékenységhez és partne-
ri, emberi hozzáálláshoz szokott gyerekeink egy olyan hagyományos isko-
lában találták magukat, ahol még a hagyományos iskola előnyei sem ér-
vényesülnek. A feszült helyzet és a partneri kommunikáció hiánya oda 
vezetett, hogy eddig négy pedagógus, köztük Csovcsics Erika, és sok tanu-
ló elhagyta az iskolát.” (A Szülői Szervezet Közleménye, 2018). 
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A tankerület 2018 októberében új pályázatot írt ki az intézményvezető 
posztra, melyre egyedül Nagy Marianna jelentkezett. A szülők több fóru-
mon is jelezték a felmerült problémákat (Páva Péternél és Hajnal Gabriel-
lánál, a KLIK elnökénél), továbbá aláírást is gyűjtöttek a kialakult helyzet 
közös megoldását sürgetve. A Szülői Közösség egyhangúan és részletes 
indoklással október 21-én elutasította Nagy Marianna pályázatát. A Tan-
kerület azonban a szülők november 28-án történő személyes látogatása 
során egyértelművé tette, hogy Nagy Marianna pozícióját kívánja megerő-
síteni. 

A Szülői Közösség december 3-án petíciót nyújtott át Páva Péternek, 
melyben az alábbiakat követeli (A Szülői Szervezet Petíciója, 2018): 

1. Ne fogadják el Nagy Marianna tagintézmény-vezetői pályázatát. 
2. Azonnali hatállyal szüntessék meg Nagy Marianna tagintézmény-

vezetői és oktatói megbízatását. 
3. Írjanak ki újra tagintézmény-vezetői pályázatot.  

A petíció személyes átadását követő napon (2018. 12. 04.) a Szülői Közös-
ség ismét nyilvános levelet küldött Páva Péternek, melyben a következőket 
írták:  

„[…] A tegnapi nap során megbeszélést tartottunk annak alkalmából, 
hogy átadtam az iskola szülői közösségének követeléseit. A beszélgetés so-
rán megnyitott több kérdés közül kettőre reagálnék ezúton. Az egyik az-
zal kapcsolatos, hogy az aláíróíveken nem szereplő többi szülő vajon ho-
gyan vélekedik. Ezért egy felmérést végeztünk az SzM tagjainak segít-
ségével az egyes osztályokban, és arra jutottunk, hogy az alábbi csoportok 
vannak jelen:  

1. tiltakozók, akik az aláíró íveket ellenjegyezték (35 gyermek családja), 
valamint rajtuk kívül 15, az aláíróívről nem értesült, de az ügy mellett 
álló család (ez az iskola aktív diákjainak ca. 67%-a);  
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2. érdektelenek, akik tipikusan helyben vagy a környéken laknak, erősen 
hátrányos helyzetűek, és nem kapcsolódnak be az iskola életébe semmilyen 
formában (10–14 gyermek családja, ca. 18%);  

3. azok, akiket a változások nem érintenek többnyire azért, mert olyan 
alsós osztályban vannak, ahol a tanító jelenléte markáns (ez azt jelenti, 
hogy a tanító nagyon erősen kiáll a korábbi időszakban jellemző érték-
rend mellett), és ezért a szülők is kevésbé érdekeltek a többi osztályban 
zajló folyamatok iránt - 6–8 gyermek családja, ca. 10%;  

4. egy gyermek családja jelezte, hogy céljainkkal, stílusunkkal nem ért 
egyet (1%).  

A többi gyermek szülei a szülői értekezleteken megjelentek, de nem for-
máltak véleményt. […] Mindezek mellett az 1. csoporthoz kapcsolódnak 
többen a leendő iskolások szülei közül, valamint azok is, akiknek más ok-
ból szimpatikus az iskola - de a vizsgálatunk erre sem terjedt ki. […] 
A másik témakör azzal kapcsolatos, hogy vannak-e jelöltjeink a tagin-
tézmény-vezetői pozíció ellátására. Ezúton is szeretném megerősíteni, 
hogy vannak érdeklődő jelöltek, de mi, szülők nem vállalunk közvetítést 
ebben az ügyben, ezért megkérjük őket, hogy keressék meg Önöket a to-
vábbiak megtárgyalása ügyében.” (A Szülői Szervezet Nyílt Levele, 
2018). 

Páva Péter december 10-én levelet küldött a Vadgesztenye Iskolának, 
melyben tájékoztatja a szülőket és a tantestület tagjait, hogy  

„[…] tudomásunkra (sic!) jutott, hogy a szülői Facebook csoportban [tör-
ölt] szülő közzétette a közte, Páva Péter tankerületi igazgató és Király 
Istvánné szakmai igazgató-helyettes között 2018. december 4. napján 
elhangzott beszélgetés részleteit. Az ott elhangzott véleményünket fenn-
tartjuk, azonban az eljárást, nevezetesen, azt hogy az ott elhangzotta-
kat a hozzájárulásunk nélkül a megbeszélésen jelen nem levő további 
személyekkel megosztja valaki, nem tartjuk etikusnak és megfelelőnek. 
A további félreértések elkerülése végett a nyílt kommunikáció és tájékoz-
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tatás érdekében tisztelettel meghívjuk a Pécsi Bártfa Utcai Iskola Vad-
gesztenye Általános Iskolája szülői közösségét a 2018. december 17-én 16 
órakor a Pécsi Tankerületi Központ […] dísztermében tartandó egyezte-
tő fórumra.” (Páva Péter levele a szülői közösségnek, 2018). 

Nagy Mariannát végül Páva Péter 2018. december 14-én, három nappal a 
szülői fórum előtt kinevezte a Vadgesztenye Iskola tagintézmény-vezetőjé-
nek. Az iskola tantestületének jelentős része felmondott, a diákok túlnyo-
mó többségét pedig a szülők másik iskolákba vagy tanodákba íratták át. 

A produktív tanulás alternatív modelljének megjelenése  
a Vadgesztenye Iskolában 

A Vadgesztenye Iskola 2018. végén történő átalakulása az inkluzív, inno-
vatív módszereken alapuló alternatív oktatást és nevelést képviselő tantes-
tületének távozását vonta maga után. A pedagógusok más iskolákban 
kezdtek tanítani, a Vadgesztenye korábbi tantestülete szétszéledt. Habár 
visszamenőleg nehéz vizsgálni a produktív tanulás megjelenését az iskola 
mindennapjaiban, a Csovcsics Erikával folytatott félig-strukturált interjú 
fényt vethet arra, mennyiben valósulhattak meg az alternatív modell Re-
giszterei szerint értelmezhető tanulási tevékenységek az intézményben. 

Az iskola alapításánál az interjúalany számára a legfontosabb a gyerek-
központúság és tevékenységalapú tanulás volt: 

Hát egyrészt az fontos, hogy megpróbál […] az egyes gyerekre figyelni, és 
ez nem csak egy ilyen szlogen, hogy gyerekközpontú, hanem ezt minden 
részében megpróbálja áthatóan bevezetni. […] Hogyha ezt tényleg bevi-
szed a gyakorlatba, akkor ez a napirendtől elkezdve, a módszeren meg a 
mindenféle attitűdön, meg értékelésen keresztül minden egyes részben 
igényel változtatást. Ez az egyik legfontosabb. A másik meg […] hogy 
az egésznek legyen köze az élethez, vagy a valósághoz, vagy amiben va-
gyunk. […] Az iskola mindenképpen csinál egy mesterséges környezetet, 
meg egy mesterséges kontextust, de hogy ezen kívül még legyen itt egy 
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életteli kontextus is, tehát hogy megéljük, amit tanulunk. Minél inkább 
részvételi tanulás legyen benne.” 

A gyerekközpontúság, a kreatív és önálló tevékenykedés az alternatív mo-
dell Személyes Regiszterét érvényesíti, míg a valósághoz (azaz a társadalmi 
kontextushoz) való viszonyulás a Társadalmi Regiszter alatt értelmezhető.  

A Személyes Regisztert aktivizáló tevékenységek elsősorban akkor le-
hetnek erősek, ha a tanulói egyéniség alapján, személyre szabott feladatok 
formájában jelennek meg. A Vadgesztenye Iskola egyik legfontosabb cél-
kitűzése a méltányossági alapokon nyugvó, egyéni igényeket figyelembe 
vevő pedagógiai attitűd volt. A szituatív igények egyéni kezelése a tanulói 
motivációra is pozitívan hat: 

„[…] figyelembe veszi a gyerekeknél azt, hogy éppen hol tartanak kogni-
tíve, hol tartanak pszichésen, hogy működnek, mint csoport, hogy mű-
ködnek velünk, tehát hogy ezeket a szituatív igényeket összehangoljuk 
azzal, hogy vannak tanulási célok. […] Azt akarjuk, hogy mindenki 
örüljön, amikor bejön, és mindenki örömmel végezze a tevékenységet, és 
mindenki erőfeszítést is tegyen - tehát ezeket mind együtt szeretnénk. 
[…] Ezek az egyéni tanulási célok ezek így a gyerek számára adják meg 
lassacskán a belső irányítást, tehát motivációnak is nevezhetném, hogy ő 
tényleg azt meg is akarja csinálni és akkor arra fele irányul. […] Szerin-
tem akkor jó egy iskola, ha a lehető legtöbb gyerek (az ideális az, ha min-
denki), […] megélje azt, hogy ő fontos, hogy jó, amit csinál, hogy tudja 
merre megy, hogy tudja, mit szeretne - tehát hogy ezeket ő az egyéni 
szintjén megéli, és nem ’történik’ vele az iskola.” 

A fentiek alapján a tanulói attitűd kialakítására irányuló tevékenységek a 
Személyes Regisztert érvényesítik a metakognitív kompetenciák (a tanulás 
folyamatának önszabályozása), motivációs kompetenciák (a tanulási célok 
iránti elköteleződés, kitartás a célok eléréséhez) és intraperszonális kompe-
tenciák (a pozitív célok kitűzése, önbecsülés) fejlesztése által (Redding, 
2014). 
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Az interjúalany vélekedése szerint a módszertani alapokon nyugvó vál-
tozások sikeresek voltak a Vadgesztenye Iskolában, de az iskola 2018-as 
átalakulásáig „ezek elkezdődtek, […] csak nem volt idejük kifutni”. Az induló 
1. évfolyamok mellett problémát jelentett a más iskolákból érkező felsőbb 
évfolyamos tanulók számára az új rendszerhez való alkalmazkodás: 

„Akik másik iskolából jöttek, ott előtte le kellett bontani a félelmeket, az 
ellenérzéseket. […] Volt olyan, aki erősen ’disz-es’ volt, és ezért az írás 
ilyen rémként jelent meg. Ha ez be volt ágyazva mindenféle tevékeny-
ségbe, akkor nem is vette észre, hogy mondjuk 45 perce ír, és akkor ez 
nem is olyan rossz. […] Tehát egyre több mindenre látták, hogy rajtuk 
múlik.” 

A produktív tanulás alternatív modelljének Regisztereit aktivizáló tevé-
kenységek és módszerek tekintetében elmondható, hogy a Vadgesztenye 
Iskola pedagógusai törekedtek az egységes módszertanra. Az iskola indu-
lását olyan workshopok, megbeszélések előzték meg, melyek megalapoz-
ták az intézmény módszertani egységességet. A közös módszertani kultúra 
kialakulása azonban szintén több időt igényelt volna: 

„Azt nem állítom, hogy [az iskola minden pedagógusa] rögtön tudott il-
leszkedni, vagy váltani. Mondjuk, aki főleg a frontális oktatáshoz volt 
szokva, ott nehezebben ment az, hogy más jellegű feladat… […] Tehát 
nem mondom azt, hogy mindenkinek sikerült, de hogyha tovább lehet-
tünk volna, akkor nyilván […] egyre több ember csinálja, egyre több ki-
próbálás… Az embereknek erre kell idő, amikor az az övé, meg amikor 
először tapasztal meg pozitív dolgokat, először fordul át, meg először 
nem fél attól, hogy a tananyaggal nem végez. […] Idősebb emberekről 
beszélünk ugye, hogy bennük van egy csomó berögzült félelem, hogy ’de 
akkor jönnek ellenőrizni’, meg ’nem érek a tankönyv végére’ - tehát eze-
ket nagyon nehéz lebontani, de ez adja meg a módszertani váltást.” 

A produktív tanulás alternatív modelljének Szervezés komponensét vizs-
gálva elmondható, hogy a Vadgesztenye Iskola tanulásszervezési módsze-
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rek szempontjából adaptív attitűdöt tudhatott magáénak. Az egyéni neve-
lési igények azért is artikulálódtak jobban, mivel az iskola tanulóinak nagy 
része sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek volt. 

„Például az ADHD-s, ámde rendkívül kevés alapkészséggel rendelkező 
srác, aki szóban nagyon jó, de bármi, amikor azt rögzíteni kell, akkor 
megáll a tudománya. Ott mit csinálsz, amikor ugyanabban a csoportban 
ül egy olyan lány, már mondjuk nyolc regényt elolvasott az elmúlt hóna-
pokban? […] Mi nagyon jól összehangoltuk a munkát, hogy akkor, ami-
kor eldöntjük, hogy merre felé megyünk, akkor gyakorlatilag végiggon-
doltuk azt, hogy melyik gyereknél kb. mit érdemes fejleszteni. Tehát […] 
aki egy ilyen súlyosabb eset volt, […] nála erőteljesebbek voltak az 
olyasmik, hogy tudjon megülni a helyén anélkül, hogy közben végigro-
hanná háromszor az osztályt és fejbe vágná a szomszédot, és közben va-
lami írás is szülessen a keze alatt, meg képeket is ragasszon, tehát vala-
mit tevékenykedjen, miközben kimehet valahova valamit megkeresni.” 

A tanulásszervezés ilyen jellegű adaptív alkalmazása az adott tanulói indi-
viduális igényei szerint maximalizálja a Szervezés komponens által biztosí-
tott multiplikációs hatást, ezáltal a produktív tanulás erőteljesebb érvénye-
sülését biztosítja. A módszertani sokszínűséget azonban alapvetően meg-
határozta a tevékenységalapú tanulás („mert ez a korosztály szeret tenni-
venni”) (Baksay et al., 2006; Németh–Skiera, 1999). A tanulói tevékeny-
kedés számos olyan kompetenciát aktivizál, melyek nehezebben jelennek 
meg más jellegű tanulásszervezési módszerek alkalmazásának esetében: 

„Sokkal többféle kompetencia fejlődik. Hogyha tevékenykedik, attól nem 
lesz néma [a tanuló]. Tehát a beszéd, az még ugyanott van. Nagyon sok 
mindenre kell reagálni, meg olyan szövegeket kell használni, ami mond-
juk az együttműködést erősíti, tehát egy csomó mindent használ, amit egy 
sima ilyen [frontális] előadásnál nem jön elő. […] Verbálisan is sokkal 
nagyobbat ugrik a tevékenykedtetésben. […] Ki szeret ülni és hallgatni, 
akármekkora nagy okos emberek állnak előtte?” 
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A Tevékenység Regisztert érvényesítő, tevékenység-alapú tanulói aktivitás 
egyik lehetséges eredménye a tanulói produktum létrejötte. A Vadgeszte-
nye Iskola a létrejövő tanulói produktumokat a szülők felé fenntartott 
transzparencia elve szerint egy „Kirakat” névre keresztelt, kéthetente meg-
rendezett bemutatón prezentálta. A tanulók ekkor bemutathatták a létre-
jött produktumokat: ez nem csupán gesztus volt a szülők felé, hanem a 
tanulók számára is lehetőség biztosított, hogy nagyobb nyilvánosság előtt 
szerepeljenek (ezáltal pedig a Személyes Regiszter érvényesülhetett). Az 
interjúalany véleménye, a pedagógusok megfigyelései és a szülői visszajel-
zések alapján is olyan személyiségfejlődés volt tapasztalható a tanulókon a 
tevékenység-központú tanulásnak köszönhetően, mely egyenes következ-
ménye volt a választott módszereknek: 

„Főleg a szülői visszajelzések, meg a gyerekek visszajelzései számítanak, 
de mi is láttunk fejlődést. […] Az átlagiskola nem adja meg a gyereknek 
azt az érzést, hogy ő valaki. Inkább azt adja meg, hogy ő nem számít – 
a jó tanuló számít, a nem jó tanuló nem számít. […] ahogy az ő világa 
bejött fontosságba, úgy ugye egyrészt magabiztosabb, másrészt tudja, 
hogy van ára ennek. Tehát hogy ha hülye vagyok, meg mindig bántok 
mindenkit, meg rosszul viselkedem a közösségben, akkor nem tudok a ré-
szese lenni, és ezért ez azt jelenti, hogy valamennyit az önfegyelem is fej-
lődik abban, hogy össze kell hangolni a tevékenységeket. […] Akkor is kell 
egymással dolgozni, ha nem szeretem.” 

A Személyes és Tevékenység Regiszterek szerint értelmezhető tanulói 
tevékenységeken túl a Társadalmi Regisztert érvényesítő tartalmak és 
módszerek is megjelentek a Vadgesztenye Iskola gyakorlatában. Az iskola 
„Élménypéntek” napjain a tanulók Pécsre látogattak, mely nem csupán ki-
rándulás volt, hanem az aktuális ismeretanyaghoz kötődő, saját-élményű 
tanulást célozta („a természettudományhoz, vagy a humánhoz, vagy komple-
xen mindenhez kötődött”). Az iskolán kívüli világ megismerése, az annak 
kontextusában történő tanulás mintaként szolgált a demokratikus iskolai 
működésben is: 
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„A gyerekvilágnak legyen realitása, tehát az ne legyen mesterséges. Tehát 
hogy az iskola az egy működő demokratikus intézmény lehessen, tehát 
úgy élje meg a demokráciát [a tanuló] például, hogy van iskolagyűlés, 
hogy van resztoratív beszélgetés, hogy ha valaki valami rosszat tesz, ak-
kor ott is beszélgetés van, és jóvátétel van. Tehát ugyanazokat a techni-
kákat, amiket felnőttkorban is jó lenne alkalmazni például probléma-
megoldásra vagy konfliktuskezelésre, azt itt úgy vettük, hogy az itt is 
ugyanolyan egyenértékű. Tehát ha gyerek vagy, nem másképp történik 
ez, hanem akkor ebben a világban történik meg.” 

A Vadgesztenye Iskola esetében tehát a Társadalmi Regiszter intézményi 
szintű megvalósulása a demokratikus berendezkedésre való törekvés volt, 
az iskolán kívüli világban tapasztalt és elvárt viselkedési minták, társadalmi 
mechanizmusok iskolai keretek között történő adaptációja. Az interjú-
alany azonban beszámolt olyan kezdeményezésekről is, melyek a külső 
feltételrendszernek (vagy annak hiányának) köszönhetően hiúsultak meg: 

„Nem mindent tud [megvalósítani], amit az ember elképzel, hogy ezt 
nagyon szerettem volna. Annak idején be is írtam még a [Pedagógiai] 
Programunkba: ’social service’. […] De itt még nem ágyazódtunk mi be. 
Csináltunk egy kukát az egyik csoporttal oda le a buszmegállóhoz, […] 
tehát hogyan tudunk hasznára lenni a közösségnek? De mivel Pécs-
Somogy nem egy közösség, ezért az öregek se tudtak hozzácsatlakozni a 
közösséghez. Ez akkor működik jól, ha van mibe belemenni, tehát ez 
nem egy mesterséges kreálmány lesz. […] Tananyagrészben, vagy a tar-
talmi részben, meg mindenben igyekeztünk a világ felé fordulni vagy a 
világból hozni. […] Ha lett volna még idő, valószínűleg még több min-
dent lehetett volna ebben csinálni, de ehhez az kell, hogy a másik oldal is 
elhiggye, hogy a gyereket elfogadja ebben, tehát […] a körülötte lévő vi-
lág bevegye a gyerekeket.” 

Láthatjuk tehát, hogy az individuális tanulói igényekre szabott, adaptív 
Szervezés és a produktív tanulás alternatív modelljének három Regisztere 
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alatt értelmezhető tanulói tevékenységek alapvetően lehetővé tették a 
Vadgesztenye Iskola tanulói számára a produktív tanulás megvalósulását. 
Habár kutatói szempontból rendkívül nehéz igazolni a konkrét megjelené-
sét (erre pedig jelen tanulmányban nem is tennék kísérletet), az alternatív 
modell validitását igazolják a Csovcsics Erika által elmondottak. 
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The alternative model of productive learning and  
its representation in Conkers School 

Abstract 

For decades, one of the main recurring elements of criticism targeted at Hungari-
an public education has been the inability to adequately prepare students to enter 
the world of work. While most educational systems of the 20th century attempted 
to mirror the structure of societies, and to model expected social behaviours, the 
problem has still prevailed: theoretical knowledge still outweighs knowledge 
about how to live a productive personal life. „Finally, you are going to step out 
into Life” – a common expression that can usually be heard at Hungarian proms. 
What an empty statement, indeed! What does Life mean? What does this Life 
bring the young, school leaving adult – may it be a job, a family or the conscious 
everyday existence of the individual? 

We can think of an alternative model for productive learning as a representa-
tion of productive life. Just as in the world of education, society also deserves a 
proper model, which can describe a way to successfully advance throughout one’s 
studies, as well as to provide guidance for successful, productive, individual 
growth. Therefore, the alternative model of productive learning cannot merely be 
interpreted in educational-, but also in personal and social dimensions as well. 
We can apply the model to a primary school class, to a kindergarten activity, to a 
university course, to corporate training – or even to our own personal develop-
ment. 

The paper introduces an alternative model of productive learning, and at-
tempts to validate it by presenting a case study of Conkers School, a Hungarian 
pedagogical innovation. 
 
Keywords: productive learning, alternative model, pedagogical innovations, case 
study 
 




