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A jó tanuló A túlélő

Minden tanár álma. Rendesen ül, normálisan 
öltözik, figyel, nem zörög, nem felesel, nem 
is súg -  pedig ő tudná -, nem beszél, csak ha 
kérdezik, és ha kérdezik, mindig jól válaszol. 
Legalábbis igyekszik. Nem tesz szívességet 
azzal, hogy iskolába jár, nem szenved attól, 
hogy tanulni kell, de azért még olyan, mint 
egy élő ember: játszik, sportol, nincsen mű
anyagból. Köztük is van vonzó és kevésbé 
vonzó egyéniség, akit szeretnek a többiek. 
Rá lehet bízni az osztályt, nem hagy cserben, 
ha idegen érkezik, képviselni tudja a tárgyat, 
az osztályt vagy az iskolát is.

Mit vált ki a tanárból? Hogy akár osz
tályonként egy ilyen megtart a pályán. 
Hogy legyek igényes, ne bántson annyira a 
többi gyerek igénytelensége.

Az egyről a kettőre

Akinek szerények a képességei (és akkor 
még finoman fogalmaztam). De aki nem 
utálja a tanulást, aki nem adja föl, aki nem 
tör magasra, de a saját szintjén vinni akarja 
valamire. A becsületes butácska. Aki hóna
pokig, évekig is ugyanazt tudja (ugyanazt 
nem tudja). Ettől nem esik kétségbe, de 
nem is érzi úgy, hogy minden lehetségest 
elért már. Ezért elképzelhető, hogy hirtelen 
mégis egyről a kettőre jut.

Mit vált ki a tanárból? Hogy ne nézzem 
le. Hogy biztassam, hogy még a gyengék kö
zött is van, akiért érdemes. Csak türelem, ki
tartás. Jé, milyen türelmes tudok én lenni!!!
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Akinek a szülei mindent megadnak és még 
két kanállal többet. Aki jellem és illem dol
gában alultáplált, luxuscikkekben és szolgál
tatásokban túletetett. Aki magánorvosaitól a 
dolgozatírás idejére igazolást hoz, miközben 
én magam láttam őt csavarogni, gúnyosan ki 
is hajolt a saját kocsijából. Aki lehetne okos 
és szorgalmas, de nem strapálja magát. Majd 
csak lesz valahogy. És lesz is.

Mit vált ki a tanárból? Dühöt. Legszí
vesebben pofonvágnám. Megvágnám. Néha 
meg is teszem. De az eredmény: a tehetet
lenség érzése, hogy ennek mindegy, legfel
jebb belémrúg vagy elmegy egy másik isko
lába. Kár az energiámért!
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Az adatbank

Okos gyerek, figyel, tanul és visszaböfögi. 
Néha többet tud a társainál, a tanárnál, indul 
vetélkedőkön és megnyeri azokat. De soha 
egy árva gondolat! Soha egy cseppnyi krea
tivitás! Nem képes összefüggéseket látni, 
csak magolni, megjegyezni, visszaadni.

Mit vált ki a tanárból? Segítségül hí
vom, ha nem tudok egy évszámot, ha de
monstrálni kell egy képletet. Nem vagyok 
hajlandó szégyellni magamat mellette. 
Nem érdemes elvárni tőle a bölcsességet.

Az unatkozó

Szinte fekszik az asztalon. Zenét hallgat, 
rágózik, felteszi a lábát, mikor mi jut eszé
be. Eszébe! Van-e neki? Néha bizony ő a 
legjobb képességű és tényleg unatkozik. 
Néha korlátolt és azért unja, mert még nem 
tart ott. Vagy már rég túl van ezen az anya
gon, mert okos és tájékozott, művelt. Lát
ványosan tud szenvedni. Nehéz beindítani.

Mit vált ki a tanárból? Ha mégis belel
kesítem egyszer, szinte zseninek érzem ma
gam. Ha nem, lehervaszt és kedvemet szegi. 
Rossz ránézni. Észreveszi rajtam és ettől 
már undok is lesz. Új generáció.

A kis gengszter

Talán nagy lesz belőle. Aki sunyi, nem néz a 
szemembe, mindig töri valamin a fejét. És 
abból nem sül ki jó dolog. Nem kis csibész ő, 
hanem romlott. Lehet okos is, de akkor még 
veszélyesebb. Félhetnek tőle a többiek. A 
tanárok is. Nemcsak a fizikai agresszivitás 
miatt. Ide soroljuk a lelki terroristát is. Aki az 
óvodában csak csúfolódott, később ijesztget, 
védelmi pénzt szed, feljelent.

Mit vált ki a tanárból? Szorongást. Vagy 
viszontagressziót. Majd én megmutatom, te 
kis tökmag! Lehet, hogy épp ez kell neki és 
visszavonul. Vagy megerősödik attól, ha még 
mi felnőttek is tartunk tőle. Vagy csak nem 
szerette soha senki? Éppen én legyek az? És 
ha ez a kulcs hozzá?

A jó kislány

Aki fel se tűnik. Mert rendes, szerény, elég 
baj van a ,.rosszakkal”, rá nem jut energia, fi
gyelem. Ha felel, izgul, szorong, ha rossz je
gyet kap, sír is. Belőlük lesz a beteg gyerek, 
mert valahol kijön a teljesítmény iránti vá
gyuk és az eredmény közötti távolság fájó 
méretkülönbsége.

Mit vált ki a tanárból? Megkönnyebbü
lést, kevesebb gondot, mert olyan jó kislány. 
Később bűntudatot: vele is kellett volna tö
rődnöm!

A csillogó szemű

Akiért érdemes. Aki rám néz egész órán, ját
szik az arca, a tárggyal, a témával él, belekér
dez, továbbvisz, érdeklődik, és nem hamis a 
kíváncsisága, nem karrierista vagy nyalizós. 
Hozzáolvas, lelkes. Egészséges. Szép.

Mit vált ki a tanárból? Lelkesedést. Feltölt 
és energiát ad. Miatta kelek föl reggel. Érte ér
demes dolgozni, minden fizetségnél többet ér. 
Szomorúságot: miért nem tudom sokszorosíta
ni? Érzem, hogy igazi interakció van köztünk. 
Izgalmat, néha kis szerelmi mámort ad.


