
GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, 
OKTATÁS, KÉPZÉS 

A tanítóim: a Mama és a Papa 

Az USA-ban terjed a gyermekek otthoni iskoláztatása, amely jobban 
alkalmazkodik az egyéni képességekhez, támaszkodik az internetre 
és az informatikára, innovatívabb és önállóbb gondolkodást ered-
ményez, mint a „tömeggyártó” hagyományos iskolai oktatás. Ki-
küszöböli az iskolai környezet egyes veszélyeit, bár maga is jár bi-
zonyos veszélyekkel a szocializáció terén. 
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Az otthontanulás 

A képzett elit körében erősödő irányzat az otthoni iskola. Sok szülő 
szerint még a legjobban finanszírozott iskolák is a „régi gazdaság” halá-
los szorításában vannak. Ezekben a gyerekek passzívan tanulnak, ami-
kor aktívan kellene tanulniuk különösen, ha a globális tudásgazdaságban 
sikeresek akarnak lenni. Sok család figyeli, mi történik a köz- és magán-
iskolákban, és arra a következtetésre jut, hogy ennél jobban tudná csi-
nálni, és szeretne nagyobb részt vállalni gyermeke életében. 

Szerepet játszik a posztföldrajzi munkastílus és a rugalmas idejű 
gazdaság is, amikor a menedzserek tetszőleges számú helyen dolgoz-
hatnak, hosszabb időn át. Egyre több „tudásdolgozó” akar egynél több 
helyen élni. Az otthoni iskola meg tudja szabadítani a családokat az irá-
nyítószámoktól és az iskolakörzetektől, mint ahogy az internet is meg-
szabadíthatja a gyerekeket az osztálytermektől, hogy eljuttassa őket a 
FED (Szövetségi Bank) oktatási anyagaihoz, a firenzei Uffizi Képtár 
online látogatásaihoz, a Cornell Egyetem ornitológiai szemináriumaihoz, 
a Kaliforniai Egyetem (UCLA) filmes osztályaihoz, közvetlenül a laptopok 
és a kézi készülékek segítségével. Húsz évvel ezelőtt ez lehetetlen lett 
volna. 

Az internet az egyik fő erőforrás, amely hozzájárul az otthoni isko-
láztatás növekedéséhez. Az USA oktatási minisztériuma szerint 1999-
ben 850 ezer gyermek tanult otthon, jelenleg pedig már 1,1 millió. Elter-



jedt nézet, hogy ennek vallási okai vannak. A kutatások szerint azonban 
a fő motiváció az iskolai környezettel összefüggő aggodalom, az iskola-
társak negatív hatása, a biztonsági problémák és a kábítószerek.  

Az otthontanulók már régóta uralják a nyelvtani és a földrajzi vetél-
kedőket. Az idén a hírneves Siemens Westinghouse verseny 100 ezer 
dolláros díját egy otthontanuló, 16 éves matematikus nyerte el. Őt az 
agykutató anyja és a mérnök apja a dallasi St. Mark magániskolából vet-
ték ki, ahol nem segítették elő a matematikai fejlődését, noha már ne-
gyedikesként is középiskolai szintű teljesítménye volt. Ő ősszel a Har-
vardra készül. 

A hagyományos oktatást sokan tömeggyártó intézménynek tartják, 
amely nem alkalmazkodik az egyénhez, konformistákat nevel, akik jól 
működhetnek a merev vállalati hierarchiákban, de nem az „új gazdaság” 
foglalkozásaiban, amelyek innovatív és független gondolkodást igényel-
nek. A minisztérium szerint a legígéretesebb fejlemények, amilyen az e-
tanulás és a virtuális iskola, a rendszeren kívül vannak.  

Az otthoni iskoláztatást azonban megoldásként nem mindenki üd-
vözli. Egyes szülők és nevelők attól tartanak, hogy ez visszatartja a 
gyermekek szocializálódását. Mások szerint nagyon szükséges erőforrá-
sokat csapol meg. A Stanford Egyetem egyik pedagógus professzora 
szerint, az elszigeteltségben folyó oktatás veszélyeztetheti a társadalmi 
kohéziót és a gondolkodás sokféleségét. Szigorúbb szabályozást java-
sol, hogy a gyermekekre ne csak a szüleik hassanak. Nyugtalanítják 
azok a szülők, akik rákényszerítik a gyermekeikre az otthoni iskolázta-
tást. 

Hogyan készítik fel a tanárok a gyerekek érdeklődését  
a számítógépes játékokra? 

Az USA-ban a tanulókat sokkal jobban érdekli a tanulás az olyan is-
kolákban, amelyek lehetővé teszik a számítógépes játékok használatát a 
tantermekben. Manapság rendszerint kipellengérezik a számítógépes 
játékokat a szex és erőszak miatt. A tanárok azonban országszerte visz-
nek be játékokat az iskolákba, hogy felkeltsék a tanulók érdeklődését a 
legkülönbözőbb tárgyak iránt, a történelemtől és a politikától kezdve a 
zeneelméletig.  

A játékfejlesztők becslése szerint, az ország 2500 nagy iskolakörze-
tében, a tantermek legalább 10%-ában használják a divatos játékokat, 
míg öt évvel ezelőtt csak néhányan tették ezt. Az alkalmazás bővülése 
gyorsul.  



Külföldön is hasonló a helyzet. Egy januári felmérés szerint a brit ta-
nárok egyharmada használja a játékokat, hogy elősegítse a motoros-
kognitív képességek fejlődését vagy specifikus tárgyakat tanítson, és 
59%-uk fontolgatja ilyen módszer alkalmazását.  

A fejlődés oka részben az, hogy sok fiatal tanár már játékokon nőtt 
fel, és ismeri az interaktív játékok értékét a tanulásban. Az új játékok már 
több problémamegoldást és konstruktív gondolkodást igényelnek, mint 
régebben. A játékokat a fizikai nevelésben is hasznosítják. Nyugat-
Virgíniában egy felmérés kimutatta, hogy a gyerekek közel 43%-a túlsú-
lyos. A gyerekek a tévé képernyőjén mutatott programra, zenére táncol-
va fogyhatnak. 

A fejlesztők számára az iskolai alkalmazás új lehetőségeket jelent. 
Egy bonyolult 3D-s játék fejlesztése jellemzően 20 millió USD-be kerül, 
ezért kevés cég támaszkodhat csak az oktatási piacra. 
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