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Bevezetés

A témám

Milyen sztereotípiák, hiedelmek vannak az állami és waldorf iskolás diákokról? Vajon

van igazság alapjuk?

Témaválasztás, milyen út vezetett idáig

Elég kacifántos témaválasztásom volt. Arra gondoltam, hogy valami kérdőíves kutatást

szeretnék csinálni. Egy nap egy barátommal folytatott beszélgetésben feljött, hogy

milyen jó lenne csinálni egy “suli statisztikát” a Regiben, amiben olyan jellegű

információk lennének, (most nagyon egyszerű példákkal élek), hogy a “suli 20%-a

sportol”, vagy például “a 9. évfolyamban zenélnek a legtöbben”. Több embernek is

nagyban újságoltam, hogy milyen jó ilyeneket olvasgatni, és havonta lenne mindig új

kiadás. De senki se értette, hogy ez miért jó, és hogy ebben mit lehet kutatni. Úgyhogy

továbbgondoltam afelé, hogy bevinném az erre vonatkozó kérdéseimet egy állami

iskolába és összehasonlítanám a regis eredményekkel. Ebben már eggyel jobban láttak

értelmet az emberek. Úgyhogy nagyon lelkesen összeírtam rengeteg kérdést a

sportolástól a szociális életig minden témában, majd kitaláltam, hogy több féle

iskolában fogom kitöltetni ugyanazt a kérdőívet, és kiváncsian várom, mi lesz a

különbség.

Mikor beszéltem az első interjúalanyommal, Ruskó Ritával (aki egy állami iskolában

szociális segítő), ő mondta, hogy az nem elég csupán, hogy van egy halom kérdésem,

hanem legyenek hipotéziseim, mielőtt elkezdek egy kutatást. Nyilván voltak

elképzeléseim, hogy milyen eredményt hozhat a felmérés, de eddig nem fogalmaztam

meg. Ekkor elkezdtem mondani, hogy szerintem miben mások a waldorfosok és az

államisok, amire Rita, ajánlotta, hogy szóljon az előítéletekről a témám, mert előítéletes

vagyok az államisokkal kapcsolatban. Én akkor ezt az ötletet még elvetettem, mert az

előítéletekről az jutott eszembe, hogy az elképzeléseim alaptalanok. Majd azt a

javaslatot tette, hogy szűkítsem le 1-2 témára a kérdéseimet, mert így felszínes lesz,

mivel így nem tudok belemenni egyik témába se mélyen. Én ebből igazság szerint

nagyon nem szerettem volna engedni, mert mindegyik téma érdekelt, továbbá én a

különféle iskolatípusok diákjai közti általános különbségeire voltam kíváncsi.
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Ezek után 1-2 hónappal kitaláltam, hogy csak a waldorfos és az államis diákok közötti

különbséget fogom kutatni, kizárólag középiskolákban, mert egyrészt azt konstatáltam,

hogy leginkább e kettő között forognak a gondolataim, másrészt ez egy jó szűkítésnek

bizonyult, ami átláthatóbbá teszi az éves munkámat. Eljutottam oda, hogy nem elég, ha

egy waldorf és egy állami gimnázium diákjai lesznek a minta, mert az nem lesz

mérvadó általánosságban a waldorf és az állami iskolában tanulókra.

Azon gondolkodtam, hogy ha az emberek szembe találkoznának ezzel a kutatással,

akkor mi érdekelné őket. Az egy dolog, hogy nekem vannak hipotéziseim, de ha ezek

mentén folytatnám le a kutatást, nem biztos, hogy az embereknek érdekes lenne,

márpedig én ezt is fontosnak tartom. Ugyanis nekem az is nagy öröm, hogy az

embereknek átadjak egy ilyen tudást. Úgy gondoltam, másoknak is vannak megérzéseik

a waldorf és az állami iskolás diákok közötti különbséget illetően, mivel jellemző, hogy

a barátaimmal megvitatunk hasonló témákat. Például egy osztálykiránduláson láttunk

olyan lányokat, akik nagyon erős, fekete szemsminkben voltak. Erre megjegyezte az

egyik barátnőm, hogy “Az államisokra jellemző ez a fajta sminkelés. Nálunk ilyen

kreatívabb sminkek vannak, már ha egyáltalán sminkelünk”. Vagy, hogy egy másik

példával éljek, egy barátnőm “államisnak” akart öltözni farsangon, ami többek között

egy pántos rövid topot takart. Nagyon érdekelt, hogy ezeknek van-e igazság alapja.

Összeállítottam egy kérdőívet a saját hipotéziseim mentén, amiről a barátaimon való

tesztelés után az a visszajelzés jött, hogy nem egyértelmű, mit akarok kutatni, mert több

témát is érintek. Én még mindig azon a véleményen voltam, hogy az általános

különbségre vagyok kíváncsi. Így hát arra jutottam, hogy megkérdezek másokat a

hipotéziseikről, hiedelmeikről, emellett a saját hiedelmeimet is alapul veszem, majd

ezek alapján folytatom le a kutatást. Ezáltal fényre is derülne, hogy milyen témákra van

érdeklődés.

Ismét visszatértem a már korábban felmerült előítéletekkel kapcsolatos témára. Így hát

Rita ajánlásával összevetve az lett a tervem, hogy interjúkat készítek waldorfosokkal és

államisokkal, illetve tanárokkal az e két fajta iskolába járó diákok különbségeiről,

valamint a “másik csoport”-ról való előítéletekről, sztereotípiákról. Az interjúkból

kialakuló eredmények alapján csinálok egy rövidebb, sztereotípiákat vizsgáló

kérdőívet, mind az állami iskolás diákok, mind pedig a waldorf iskolás diákok számára,

amiből ki fog derülni, hogy mennyien vallanak azonos előítéleteket. Végül pedig ennek

a kérdőívnek az eredményei alapján összeállítok egy újabb kérdőívet, amiben a két féle

iskolába járó diákoknak magukra vonatkozó kérdéseket kell megválaszolni.
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Azt gondoltam, hogy maga a kutatás felér egy tett-tel, mert hallottam innen-onnan,

hogy ez elég nagy munka. Ám amikor Móninak beszámoltam február környékén, hogy

mi újság az éves munkámmal, ő mondta, hogy “a kérdőívezés nem tett”. Én először

kicsit kibuktam, hogy ez egy tök nagy dolog, és különben is, hogy fogok most még

kitalálni egy tettet. Az volt a szerencsém, hogy már régebben is gondolkoztam arról,

milyen jó lenne megjeleníteni ezt egy újságban, így hát a beszélgetés végén egyszer

csak eszembe jutott, hogy írhatnék egy újságcikket az eredményekből. Ez tetszett

Móninak.

Tehát a tettem az lett, hogy a legvégén írok egy cikket a kutatás eredményeiről,

amelyet publikálok egy újságban.

Igenám, de abba az akadályba ütköztem, hogy nem lesz ennyi kérdőívhez, meg azok

kiértékeléséhez elég időm, így hát arra jutottam, hogy a 2 kérdőív helyett csak az 1

nagyot vállalom be. Helyette csak az interjúkból megszülető vélemények és

sztereotípiák alapján állítom össze a kérdőívet.

Hipotézis feltevés / mit szeretnél elérni az éves munkával, mire

keresed a választ?

Nem azért választottam ezt a témát, mert a waldorfosok és a közoktatásban tanulók

közötti különbségek érdekeltek. Nyilván nagyon érdekel, de nem csak ez van

fókuszban. Hanem az is, hogy az emberek vélekedésében, előítéleteiben egy bizonyos

csoportról (úgy, hogy valamennyire ismerik a csoportot, de nem teljesen) mennyi

igazság van.

Az én hipotéziseim az éves munkámról általában

● A waldorfosok nagy része szerint van különbség a waldorf és a hagyományos

iskolákban tanuló diákok között. Például öltözködésben, tanuláshoz, iskolához

való hozzáállásban.

● Lesznek olyan különbségek a két féle iskolatípusban tanuló diákok között, amik

nem csak véletlenül jöttek ki, hanem oka van, amiért kijöttek.

● Az állami iskolákban tanulók egy része előítéletes a waldorfosokkal szemben.

Illetve ők is észlelnek különbségeket.

● Az embereknek vannak benyomásai, kialakult gondolatai bizonyos csoportokról

(hiába minden csoportban van kivétel), úgyis, hogy van valamennyi ismeretsége
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róluk, de nem teljes mértékben. És a gondolataik, megérzéseik nem alaptalanok,

hanem akár megfigyelés(ek)en, egyfajta helyzetfelmérésen alapulnak, illetve

igazak is lehetnek.

● Az emberek, hogyha azt tapasztalják, hogy egy csoport több tagjára igaz egy

tulajdonság, mint amennyire nem igaz (PL: a nagyszülők többsége kevésbé ért

az okostelefonokhoz), akkor igen gyakran elkönyvelik, hogy az adott

csoportban az emberek “olyanok” (PL: a nagyszülők nem értenek az

okostelefonokhoz). Mégha nem is mondják ki, de valahol megfogalmazódik

bennük ez.

Egyrészt szeretném, hogy érdekes tények jöjjenek ki, amiket jól meg lehet fogalmazni

egy újságcikkben, hogy az másoknak is érdekes legyen. Hiába lehet, hogy tévesek az

elképzeléseink, vagy rossz kutatási módszert használok, de szeretném bebizonyítani,

hogy az emberek prekoncepcióiban van igazság. Mert valamiért az az érzésem, hogy

van. Továbbá, hogy akár valakinek ez a kutatás legyen az egyik tényező, hogy eldöntse,

milyen iskolába menjen.

Az is a céljaim között van, hogy kiderüljön számomra, mennyire szeretnék hasonló

kutatásokkal foglalkozni az életemben.

Az én hipotéziseim az állami és a waldorf iskolás diákokról

A munkám egy részében mások sztereotípiáira támaszkodok, a többi részében a saját

gondolataimat is alapul veszem. Pár hipotézist azért kivettem belőle, amiknek a

kutatását végül teljesen elvetettem.

Ki szeretném emelni, hogy ezek csak megérzéseken alapuló hiedelmek, amikben

egyáltalán nem vagyok biztos, hogy igazak. Teljes mértékben hajlandó vagyok rajtuk

változtatni abban az esetben, ha kiderül, hogy tévesek.

A Tanulás hasznossága

“Az államis diákok kevésbé tartják hasznosnak a tananyagot, mint a waldorfos

diákok.”
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Ezt azért gondoltam így, mert egy állami gimnáziumban leginkább csak tankönyvekből

tanulnak, ami nagyon elvont és kevésbé gyakorlatias. A waldorfban meg kiváncsibbak

a véleményünkre. Illetve vannak olyan kreatív feladatok, amik szerintem jobban az

életre nevelnek, mint például az éves munka. Ezért az állami iskolások nehezebben

tudják elképzelni, hogy amit tanulnak, hogyan hasznosítják majd az életben, mint a

waldorfosok. De közben a waldorfosok is érezhetik azt valamikor, hogy haszontalan,

amit tanulnak, mert előfordulnak olyan tantárgyak, mint a fafaragás, vagy az euritmia.

Aztán Ádám, az egyik szakértő interjúalanyom rávilágított, hogy az államisok jó része

valószínűleg hasznosnak tartja, amit tanul, mert az felkészít a dolgozatokra, meg az

érettségire, amivel bejuthatnak az egyetemre. A waldorfosok között pedig nem egyszer

hallottam olyat, hogy nem történt semmi egy bizonyos órán, vagy nem tudják, hogy néz

ki egy érettségi, pedig jövőre érettségiznek, és ezért aggódnak. Így azt is el tudom

képzelni, hogy nincs is nagy különbség a két iskolaforma között a tanulás vélt

hasznossága terén.

Éppen ezért végül a kérdőívembe nem tettem be ezzel kapcsolatos kérdést, mert azt

gondolom, mindenki a saját szűrőjén keresztül válaszolna a kérdésre.

Stressz

“Az állami iskolások többet stresszelnek az iskola miatt (például egy dolgozat

előtt). A waldorfosok kevesebbet.”

Ezt azzal indokoltam, hogy a waldorfban nincsenek olyan erős következmények.

Barátságosabb, nem olyan szigorú a környezet, mint egy állami iskolában. Azok

alapján, amiket hallok, kevésbé félnek a diákok egy tanártól, mint egy államiban. Nincs

nagy hangsúly a jegyeken, így a többiekhez hasonlítgatás is kevésbé jellemző. Helyette

jobban előtérbe kerül az egyén önmagához képesti  fejlődése.

Ki szeret jobban iskolába járni, illetve tanulni?

“A waldorfosok jobban szeretnek iskolába járni, és tanulni is, mint az állami

iskolások.”
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Ez a sztereotípia azért született meg bennem, mert azt vettem észre, hogy az államis

diákokra kevésbé jellemző az új tudás megszerzésének öröme. Szerintem kevesebb

lehetőséget adnak nekik, hogy azt kutassák, ami érdekli őket, mint egy waldorf

iskolában. A hagyományos intézményekben úgy hiszem, kevesebb a kreatív feladat.

Már általános iskolában nagy különbség, hogy a waldorfosok rengeteget játszanak és az

alapján tanulnak, míg az állami iskolások már az iskola legelején a padban ülnek, és

számon kérik őket. Illetve egy volt államis barátnőm is mesélte, hogy azért nem szeret

tanulni, mert rossz tapasztalatai vannak a tanulással kapcsolatban. A barátom mesélte,

hogy az egyetemen rajta kívül van még egy waldorfos, és csak ők ketten kérdeznek,

illetve szólalnak meg az órán. Ebből azt gondolom, az állami iskolásoknál nem nagyon

alakul ki az, hogy lehet kérdezni.

Ezekből kifolyólag úgy vélem, és valahogy ezt tapasztaltam életem során, hogy az

államisoknak rosszabb asszociációik vannak a tanulással kapcsolatban.

Szerintem gimiben is megmaradt az, hogy a waldorfosoknak több programjuk van a

suli keretén belül, és változatosabb az órarend. Illetve több, hosszabb szüneteik vannak

az óra közti szüneteket és a vakációikat egyaránt beleértve, ami lehetővé teszi, hogy

többet legyenek a barátaikkal, több közösségi élményben legyen részük. Valamint

szerintem azt is, hogy jobban befogadják és elsajátítsák a tananyagot.

Divat követés

"Az államisok jobban követik a divatot. A waldorfosoknak jobban van saját

stílusuk."

Ezt a kijelentést azzal tudnám magyarázni, hogy megfigyeléseim szerint a waldorf

iskolákban előtérbe helyezik az egyéniséget. Ezért az számít, te miben érzed jól magad.

Szerintem jellemzőbb, hogy a különlegességet, egyediséget nagyon értékelik. Erősebb

az az elv, hogy "fontosabb, hogy egyéni legyél, minthogy beletartozz a többségbe". Úgy

hiszem, ez azon a téren is megjelenik, hogy próbálnak arra törekedni, hogy a tanulásban

ne másokhoz hasonlítgassák magukat, hanem mindenki magához képest fejlődjön.

Szabadidő-mennyiség

"A waldorfosoknak több szabadidejük van, mint az államisoknak."
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Ezt azzal magyarázom, hogy úgy képzelem, az állami iskolába járóknak több időt vesz

el az életükből a tanulás. Hiszen, ahogy hallom, minden héten vannak dolgozatok, házi

feladatok, felelések, amit osztályoznak. Úgy vélem, a waldorfosok a plusz idejüket

mással töltik, például több különórára járnak.

Szabadidő-eltöltés

"Ha az államisoknak van szabadidejük, akkor azt inkább pihenéssel töltik.

Például sorozat nézéssel, vagy videojátékozással. A waldorfosok nem sokkal, de

több időt vannak a barátaikkal, a szabadidejüket meg inkább a hobbiaiknak

szentelik, vagy olyan fajta tanulásnak, kutatásnak, ami őket érdekli."

Erre az állításra azért jutottam, mert az állami iskolásoknak kevesebb szabadidejük

van, ezért szerintem nagy átlagban fáradtabbak a tanulástól. Valamiért úgy képzelem,

ha akad szabadidejük, akkor passzívabbak és olyan tevékenységek felé hajlanak,

amikhez nem kell sok energia befektetés.

Továbbá úgy hiszem, a waldorfosok általánosságban kreatívabbak, és szabadabban

léteznek az állami iskolásoknál. Szerintem ez a kreativitás és szabadság a waldorfosok

szabadidős programjaiban is megnyilvánul. Illetve, mivel a waldorf iskolákban több a

szociális esemény, a diákok onnan is inspirálódhatnak valahol mélyen.

Én úgy gondolom, az állami iskolásokra kevésbé jellemző, hogy tanulnak egy

témában, ami érdekli őket, mert nekik a tanulásról rosszabb élményeik vannak. Úgy

vélem, a waldorfosokra jellemzőbb, hogy vannak hobbiaik, ami egyrészről azért lehet,

mert több idejük van rájönni, mit szeretnek csinálni. A barátaikra is több időt tudnak

szánni.

Élet a középiskola után

"Az állami iskolások hamarabb eldöntik, mit csináljanak. De talán kevésbé az ő

döntésük, jobban beleszólnak a szülők. A waldorfosokat több minden érdekli."
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Valamiért az a megérzésem, hogy az állami iskolásoknak jobban nyomják a tanárok, és

a szülők is, hogy döntsék el minél hamarabb. Talán mert biztonságban érzik magukat,

ha van egy fix terv.

Emellett úgy hiszem, a waldorfosok általánosságban többet gondolkodnak róla.

Jobban átgondolják, mit is szeretnének, és hogy hol a helyük a világban. A waldorf

iskolákban az évek során több lehetőséget fel is kínálnak a minden féle extra, változatos

órákon, programokon keresztül. Ez által több mindent megismernek. Ahogy eddig

tapasztaltam, jobban megvan az a mentalitás, hogy “bármi lehetsz, csak boldog legyél”.

Az államiban szerintem jellemzőbb az a jelenség, hogy a szülő kitalál valamit, és arra

felé tereli a gyerekét, vagy hogy olyan irányba megy tovább a diák, amerre a szülei.

Kérdéseim a kutatásom előtt

● Az előítélet pozitív vagy negatív?

● Nekem (aki nem járt soha államiba), hogyan alakultak ki ezek az előítéleteim az

államiban tanulókról?

● Ha csak a csoport többségére igaz egy tulajdonság, akkor miért mondjuk, hogy

pl.: “az államisok a tömeg trendet követik”? Vajon könnyebb lesz megítélni,

felkészülni rá, hogy milyenek az emberek, hogy mire számíts?

● Az emberek vajon elmondják az őszinte véleményüket, ha a sztereotípiákról,

saját előítéletekről kérdezem őket? Ha nem, miért nem? Esetleg azért, mert nem

akarnak ítélkezni? Mert az rossz?

● Tényleg minden előítélet, amit a másik csoportról gondolunk? Előítélet az is,

amikor ismerjük valamennyire a csoportot, és tisztában vagyunk vele, hogy

vannak kivételek? Az előítélet pozitív dolgokról is szólhat, csak az a lényege,

hogy előre gondolunk valamit, mielőtt teljesen megismernénk? Vagy az előítélet

csak negatív dolgokról szólhat, amit túl hamar ítélünk meg és nem ismerünk

eléggé?

● Tényleg sok ember gondolja ugyanazt az államisokról, illetve waldorfosokról?

Tényleg vannak értelmes különbségek, vagy ezek csak megérzések, amik

egyénenként teljesen eltérnek és hülyeség ezt kutatni?

12



Célkitűzés, sikerkritériumok

Az online kérdőívben olyan jó kérdéseket sikerül majd feltennem, amire az emberek

őszintén válaszolnak, és az előítéletekről/megérzésekről kiderül, hogy sok igaz, vagy

legalább összhangban vannak egymással. Nagyon örülni fogok, ha ezekből majd

érdekes következtetéseket sikerül levonnom, továbbá új dolgokat felfedeznem, amiknek

van oka és eddig nem gondoltam rá. Illetve időben kész legyek mindennel és még a

cikkre is legyen időm.

A cikkel pedig azt szeretném elérni, hogy ez a kutatás érdekes tudnivaló legyen az

emberek számára.

Kutatások, fogalmak

Prekoncepció, sztereotípia, előítélet…

Arra voltam kíváncsi, vajon ha komoly utánaolvasás nélkül, mondhatni, érzés alapján

formálunk véleményt, tegyük fel, az államis és a waldorfos diákokról, azt hogyan

nevezzük? Ezek csak előítéletek, vagy más fogalmak is vannak rá? Továbbá, ezeknek

van igazságalapja?

Percepció

Észlelés, érzékelés. Olyan értelemben, mint látás, hallás, tapintás, szaglás. Valahol ezek

alakítják ki, hogyan cselekszünk. Ezek mellé kapcsolódik az elme, ami a múltbeli

tapasztalatok, neveltetés alapján véleményt alkot.

Tehát nem vagyok benne biztos, hogy azt mondanám “az embereknek percepcióik

vannak az állami iskolásokról és a waldorf iskolásokról”. Bár van benne valami, hogy

ez egy fajta észlelés, amit leszűrünk a körülöttünk lévő világról. De ehhez úgy

gondolom, nagy részben hozzájárul az elme, ami valahogy átformálja, személyre szabja

az érzékszervek által észlelt információt. Csupán az érzékszervek nem elegek ehhez.
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Prekoncepció

Előzetes elképzelés, tájékozódás nélküli vélemény, amelyet nem bizonyítottak be

kutatással, vagy nem vetettek össze tapasztalattal.

Kategorizáció

A kategóriák, sztereotípiák és az előítéletek onnan gyökereznek, hogy nagyon régen a

természeti népeknek nem volt fontos az egyén, hanem a közösségben gondolkodtak és a

társadalom érdekeit vették szinte csak figyelembe. A társadalmi osztályok, kategóriák

is ennek a szüleményei. Egyrészt ezért van, hogy mindezeket ódivatúnak érezzük. Ha

valaki nagyon sztereotípiákban, kategóriákban gondolkodik, hátráltatja az egyéni

megjelenést, az individualizáció érvényesülését, amit a mai világban igen nagyra

értékelnek.

A dolgok kategorizálása az első 5 évben fejlődik ki a gyerekeknél. Egy kísérlet

végzésekor arra voltak kíváncsiak, hogy hány éves korban jelenik meg az előítéletesség

és a diszkrimináció. Fehér kisgyerekek feketéktől kaptak ajándékot. Azt találták, hogy

5 éves korban a fehérek a fehérektől szívesebben fogadtak el ajándékot, mint a

feketéktől. Ellenben a másik két életkorban, amit vizsgáltak, 10 hónapos és két és fél

éves korban még mindegy volt nekik, ugyanaz volt a reakciójuk mindkét esetben.

Nagyon nehéz kategorizálni szerintem. Mert, ha mélyen belegondolok valamibe, arra

jövök rá, hogy minden átfedi egymást, és nem tudom eldönteni, hova tartozik, mert

bizonyos tulajdonságaiban az egyik kategóriába sorolható, bizonyos tulajdonságaiban

egy másikba, valamely tulajdonságai két kategóriába is beletartoznak, egyes

tulajdonságait meg sehova nem tudom sorolni, mert ahhoz már egy új kategóriát kell

létrehoznunk. Minden egyén más egy kicsit.

Attitűd

Az attitűd valamihez való hozzáállást jelent. Pozitív attitűdről beszélünk, ha valami

tetszik nekünk, negatívról, ha valamit nem szeretünk. Például, ha szeretjük a

csokoládét, vagy ha nem értünk egyet a kommunizmussal, mindkettő egy attitűd. Lehet,

hogy már ismerjük az adott dolgot, de lehet, hogy nem, ez nem lényeges.
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Honnan alakulnak ki az emberek attitűdjei?

Az attitűdök egyrészt kialakulhatnak magunkban. Alapulhatnak racionális, pro és

contra érveken, vagy ha utánaolvasunk valaminek. Viszont alapulhatnak érzéseken is,

például a csokoládé szeretete tipikusan ilyen, vagy ha felbosszantjuk magunkat egy

hangos társaságon.

Illetve az attitűdöket másoktól, a környezetünkből is vehetjük. Például, ha egy

idegengyűlölő környezetben növünk fel.

Sztereotípia

Általánosító, leegyszerűsített elképzelés egy személy vagy egy csoport

tulajdonságairól. Egy adott csoport személyes tulajdonságokkal való leírása. Vagyis úgy

írnak le egy csoportot, mintha az adott csoport egy személy lenne. PL.: “Egy waldorfos

kézzel készített ruhát hord.”

Azt is mondhatjuk, hogy a sztereotípia egy kategóriával társult túlzó nézet. Ha azt

állítjuk, az olaszok egy nyelvi csoport, az egy kategorizálás. Ha pedig úgy

fogalmazunk, az olaszok hangosak, az már egy sztereotípia. Ezzel hozzátársítunk a

kategóriákhoz plusz információkat, tulajdonságokat. Ha azt állítjuk, léteznek waldorfos

diákok és állami iskolába járó diákok, kategóriákba helyezzük a személyeket. Viszont,

ha azt állítjuk, a waldorfosok és az államisok között vannak különbségek, amik a

kategóriájukkal vannak összefüggésben, az már egy sztereotípia. Az adott kategóriához

egy karaktert, személyiséget rendelünk hozzá.

A sztereotipikus gondolkodásban gyakran megjelenik, hogy például úgy fogalmazunk

valamiről: “Ez egy tipikus waldorfos hozzáállás”, vagy “Ő egy tipikus államis tanár”.

Tehát ilyenkor tipizálunk, vagyis a csoport tipikus tulajdonságairól beszélünk. Maga a

sztereotípia szó része is, hogy “típia”, ebből fakadóan látszik, hogy a “tipikus” szó

kapcsolódik hozzá.

Gyakran negatív értelemben használják, de valójában a sztereotípiák lehetnek

pozitívak és semlegesek is. Nincsen rá egyetemesen elfogadott definíció, de azzal a

kutatók egyetértenek, hogy társadalmi csoportok jellemzőit foglalja magába.

A sztereotípia csak egy megállapítás attitűd nélkül. Az előítélettel ellentétben arról

nem szól, hogy nekünk tetszik-e, vagy sem. Viszont gyakran kapcsolódnak hozzá

attitűdök. Például, ha valaki azt állítja, hogy minden cigány lop, egyértelmű, hogy

annak az embernek ez nem tetszik.
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A sztereotípia egy konkrét helyzetre nem mindig igaz, azonban érdemes rá

támaszkodni, mert sokszor a többségre igaz, vagyis a véletlennél nagyobb esélye van.

Viszont véleményem szerint tényleg csak támaszkodni kell rá, egy kiindulópontnak kell

venni, mikor valamit, vagy valakit még nem ismersz, de aztán tudatosítani kell, hogy a

sztereotípia nem mindenkire igaz, így hát éljünk nyitottan a világban. Ám de azt is

gondolom, nem lehet mindent megismerni. Erről az alábbiakban még írok.

Végérvényesen, szerintem a sztereotípia a legtöbb esetben egy több ember által

köztudott, ismert általános jellemzői egy csoportnak.

A sztereotípiák haszna, funkciója

Először is a sztereotípiák segíthetnek gyorsan, kevés energiával eldönteni, mit tegyünk.

Ez a képesség már úgy gondolom, az őskorban is nagyon hasznos volt, egy fajta

túlélésért felelő mechanizmus lehet, hiszen a gyors döntés esszenciális, ha egy veszély

leselkedik ránk.

Továbbá az agyunk nem képes minden egyént külön megismerni és tárolni az

emlékeinkben. Ilyenkor, ha valamit nem tudunk teljesen megismerni, nem csak hogy

leegyszerűsítjük és egy sémát húzunk a dolgokra, de ki is egészítjük, kiszínezzük.

Az élet túl rövid ahhoz képest, mennyi mindent kell megismernünk ahhoz, hogy élni

tudjunk. Így hát egyes esetekben jobb a sztereotípia, mint a nem tudás.

Mindezek érdekében az ember kategorizálja, csoportosítja, rendszerezi a felhalmozódó

ismeretanyagokat. Ez segíti a társadalmi tájékozódást, az adatfeldolgozást, valamint a

világ ingereinek, az információk tömegének átlátását. Alap emberi tulajdonság, hogy

azért kategorizálunk, hogy jobban megértsük és átlássuk a dolgokat. Ha például

kacskaringózik egy autó, feltételezzük, hogy részeg vezető ül benne. Vagy ha valaki

átmászik a kerítésen, gondolhatjuk, hogy lop. Ez egyfajta helyzetfelismerés, ami persze

szintén nem lehet minden esetre igaz, de ezen képesség nélkül úgy gondolom, jóval

életképtelenebbek lennénk és talán nem is élnénk olyan sokáig.

A sztereotípiák nagy szerepet játszanak az emlékezés és a megismerés segítésében is.

Hiszen az emlékezetünkben tárolódnak és minduntalan a segítségünkre sietnek, ha egy

új helyzetbe kerülünk.

Ahhoz is nagyrészben sztereotípiák és prekoncepciók szükségesek, hogy a jövőbeli

terveinket, eseményeinket elképzelhessük valahogy, és feltérképezzük, mire
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számíthatunk. Persze számtalanszor nem úgy alakulnak a dolgok, mint ahogyan

elképzeltük előtte. De van olyan része a legtöbb esetben, ami megfelel az elképzeltnek.

A sztereotípiák kára

Amikor tulajdonságot rendelünk egy csoporthoz, sokan belefutnak abba, hogy

elkönyvelik a csoport minden tagjához az adott jellemzőt. Ilyen például ha valaki úgy

vélekedik: “minden nő gyenge”, vagy “a waldorfosok nem tanulnak". A sztereotípiák

sokszor az átlagra vagy a többségre igazak, de ebben az esetben jellemző, hogy az

egyének szóródnak az átlag körül, ebből kifolyólag az egyénre nézve rengeteg esetben

eltér.

Sokszor, abban az esetben, ha nem másoktól hallottuk, tanultuk, úgy is kialakulhat

bennünk egy sztereotípia, ha eddig csak olyan emberekhez volt szerencsénk, akire igaz

volt. Mondjuk ha a szomszédunkban egy cigány család él, akik hangosak.

Kutatások kimutatták, hogy a sztereotípiák befolyásolhatják a viselkedés elemzést, a

következtetés levonását, illetve azt is, milyen információt keresünk. Gyakori ilyen

helyzetekben, hogy a másik ember, vagy akármilyen dolog értelmezésében olyanokra

figyelünk fel, amik megerősíti a sztereotípiákat, a többi felett pedig hajlamosak

vagyunk elsiklani. Amit már egyszer megismertünk, és berögzült, nem könnyű

elhagyni. Ez is egy fajta szokás, amin nehéz változtatni.

A sztereotípiák kialakulása

Egyrészt kialakulhatnak magunkban, azok alapján amiket tapasztalunk az életünk

során. Ezeket általában tudat alatt sajátítjuk el. Felszívja a számára szükséges

információkat az agyunk és elraktározza az emlékeinkben, hogy a későbbiekben egy

gyors döntéshozatalkor hasznosítani tudjuk, vagy egy új dolog megismerésekor tudjunk

már korábbról ismert dolgokra támaszkodni. Például, ha megfigyelés alapon kialakul

bennünk, hogy egy állami iskolásnak milyen az öltözködése, akkor ha a későbbiekben

látunk egy ilyen öltözködésű embert, összekapcsolja az agyunk és azt gondoljuk, hogy

ő állami iskolába jár. Nagyon érdekes számomra, hogy úgy is kialakulhatnak bennünk

kategóriák emberekről, hogy nem is kellett rajta gondolkodnunk, vagy megismernünk

őket, hanem tudat alatt történik mindez. Ráadásul sokszor el is találja az agyunk a
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szituáció egy részét. Nem ritka eset, hogy tapasztalunk valamit egy emberről, vagy egy

részcsoportról, és azt átvisszük az egész csoportra.

A sztereotípiák kívülről is jöhetnek. Tanulhatjuk őket a környezetünkből, ha

körülöttünk mások egy sztereotípia szerint vélekednek. Jöhetnek a társadalomból,

amiknek általában sok évre visszanyúló történelme van. Például a “vörös hajúak

megbízhatatlanok” sztereotípia onnan ered, hogy Júdás vörös hajú volt, amit pedig

onnan tudunk (mert nyilván nem volt abban a korban fényképezőgép és hasonlók),

hogy a középkori, és reneszánsz festményeken vörös hajat festettek neki. Továbbá

nyilván a neveléstől is nagyon függ. Ha kisgyerekkortól kezdve hallunk bizonyos

sztereotípiákat a szüleinktől, melyeket közben ráadásul még tudatosan tanítanak is

nekünk, azok nagyon belénk ivódnak, és nehéz dolgunk lesz, ha később meg akarunk

tőlük szabadulni.

Az áldozat reakciója

Van olyan eset is, hogy az ember előre fél attól, hogy nehogy megfeleljen a

sztereotípiáknak. Például, ha waldorfosként elmegyünk központi felvételit írni, ahol a

diákok nagy része állami iskolás, úgy, hogy tudjuk, a waldorfosok tudását sokan nem

tartják nagyra. Pedig lehet, hogy tanultunk rá eleget, de mégis van bennünk egy

félelem ezzel kapcsolatban. Vagy egy másik példa, hogy állami iskolásként egy kreatív

feladatot próbálunk megoldani sok waldorfos társaságában, miközben azt hallottuk, a

waldorfosok sokkal jobbak ilyen téren, mert kreatív feladatokhoz vannak hozzászokva.

Mindezek eleve stresszt tudnak okozni bennünk, ami leronthatja a képességünket, és ez

által erősíti a sztereotípiákat.

Előítélet

“A józan ész a tizennyolc éves korban összegyűjtött előítéletek gyűjteménye”

/Albert Einstein/

Mi lenne velünk előítéletek nélkül? Ha nem léteznének a fejünkben asszociációk,

előítéletek életkorhoz, nemhez, foglalkozáshoz, hajszínhez kapcsolódóan?

Az előítéletet és a sztereotípiát a mindennapokban sokszor használják szinonimaként.

Nagyon kicsi eltérés van benne, és ebből kifolyólag nagyon nehéz meghatározni a
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különbséget. Ahogy utánaolvastam, láttam, hogy az is nagyon megosztó, hogy az

előítélet lehet-e pozitív, vagy az csak egy negatív dolog úgy ahogy van. Akik a negatív

jelentésű véleményen vannak, úgy gondolkodnak, hogy az előítélet nem tapasztalaton

alapul, hanem csak ránézésre, első megérzésre ítélkezik az, aki előítéletes, továbbá

logikátlan és nincs alapja. Véleményem szerint, ha ez így is van, az is alapulhat valahol

saját tapasztalaton, ha első benyomásra egy ember eldönti, hogy valami tetszik-e neki,

vagy sem. Hiszen ami alapján dönt, még ha nagyon felületes is az a döntés, szerintem

szintúgy formálódhat az eddigi életéből szerzett tapasztalatok és emlékek alapján,

valamint másoktól hallott információk alapján is. Csak talán többször élnek tévedésben.

Az előítéletet úgy is definiálják, hogy korai, elsietett, idő előtti véleményformálás. Ezt

úgy is bizonyíthatjuk, hogy ha magából a szóból indulunk ki, az előítélet egy ítélet

(melyet úgy magyaráznék, hogy egy olyan véleményformálás valami felől, amit

elkönyvelünk, tehát nem nagyon szeretnénk rajta változtatni), ami hamarabb történt

meg, mint hogy elég ismeretet gyüjtöttünk volna róla.

Továbbá, amikor előítéletet formálunk, van egy attitűdünk a csoport tagjai iránt, abból

kifolyólag, hogy a csoporthoz tartoznak. Szemben a sztereotípiával, ahol nincs szó

attitűdről. Úgy gondolom, ennek fontos szerepe lehetett már az őskorban is, mivel ha

egy gyors véleményt alkotunk egy emberről, vagy egy csoportról, melyről nem feltétlen

rendelkezünk alapos ismerettel, nagyobb esélyünk van a veszély elkerülésére.

Az előítélet jellemző formája, hogy a mi csoportunkat, magunkat hajlamosak vagyunk

jobbnak látni a másiknál. És ez néha nem egyezik az igazsággal. Például a

nacionalizmus egy ilyen, a saját csoportunkkal való elfogultságból ered.

Egyesek szerint az előítélet lehet pozitív, például abban az esetben, amikor felnézünk a

tudósokra, vagy az orvosokra. Eleve pozitívan állunk hozzájuk, mielőtt megismernénk,

mit tudnak.

Előítéletei szinte mindenkinek vannak, csak sokszor rejtegetjük őket, mert az

előítéletről a közvélekedés negatív. Ebből kifolyólag megesik, hogy magunknak se

valljuk be, hogy valamivel kapcsolatban előítéleteink vannak. Ilyenkor a

viselkedésünkben megjelenhet olyan módon, hogy kevésbé vagyunk felszabadultak,

feszültebbek vagyunk, esetleg kevesebbet mosolygunk ha egy olyan társaságban

vagyunk, akikről előítéleteink vannak. Az előítéletesség rejtegetésre egy élő példát

tudok adni, mégpedig, hogy amikor az interjúkat csináltam az emberek sztereotípiáiról

az államisokat és a waldorfosokat illetően, az állami iskolások nem nagyon mondtak

előítéleteket a waldorfosokról. De amikor már azt kérdeztem, milyen előítéleteket
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hallottak máshonnan, akkor már tudtak mondani. Ez vagy azért van, mert tényleg nincs

nekik előítéletük, vagy mert tudják, hogy waldorfos vagyok és nem akartak mondani.

Tehát fennáll az esélye, hogy rejtegették az előítéletüket, de az is lehetséges, hogy nem

akartak megbántani, mivel én is “abból a csoportból származom”.

Szerintem az előítéletre nem jellemző, hogy egy köztudott, sok ember által ismert

kategorizáló állításon alapul, a sztereotípiával ellentétben. Inkább arra felé hajlik, hogy

egy egyén a saját személyiségéből, tapasztalataiból kifolyólag alakít ki egy saját

véleményt úgy, hogy még nem ismeri a helyzetet. Illetve nyilván lehet az is, hogy

másoktól hallott információk alapján alakít ki véleményt.

Az előítélet kialakulása

Hasonlóan, mint a sztereotípiáknál, egyrészről kialakulhatnak magunkban, jellemzőbb,

hogy rossz, de lehet jó tapasztalat alapján. Ismét felhoznám szomszédban lakó cigányok

példáját. Amennyiben mi találkoztunk egy csoport tagjával, vagy egy kisebb részével

az életünk során, és volt egy fajta megélésünk, ami egy attitűdöt alakított ki bennünk,

hajlamosak vagyunk utána az egész csoporthoz is ugyanazzal az attitűddel hozzáállni.

Lehet nagyon egyértelmű, hogy ki tartozik az adott egész csoportba (mint például a

cigányok esetében), de lehet kevésbé meghatározható is (például ha egy

osztályközösségben a népszerű gyerekek előítéletesek a visszahúzódó gyerekekkel

szemben). A kevésbé meghatározó esetben még a csoportot, vagyis magát a kategóriát

is magunknak kell megszűrnünk egy bizonyos szempontból, ami szerintem nagyon

érdekes. Vajon mi szerint tudjuk felismerni, megítélni, hogy ki tartozik az adott

csoportba? Sajnos ennek már nem jártam utána, mert ez nem fért volna bele ebbe az

éves munkába.

Másrészről van, hogy az előítéleteket készen kapjuk. Ha a neveltetésünk során, vagy a

környezetünkben hallunk bizonyos dolgokat.

Előítéletek elősegítése

Az előítéletek gyakori elősegítői a konformitás. Hajlamosak vagyunk emberekhez

hasonulni. És, ha valakinek vannak előítéletei, gyakran átvesszük tőle úgy, hogy utána

se olvasunk a dolgoknak. Továbbá a tudatlanság is válthat ki előítéletességet. Ha nem

tudunk valamit, az agyunk valamit “kitalál”, kiszínez, hogy ne legyen teljes homály
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előttünk. Illetve, ha valakinek alacsonyan van az önértékelése, hajlamos keresni olyat,

akinél felfedezi, hogy ő jobb. Ilyen helyzetben is gyakran alakulhatnak ki előítéletek.

Önbeteljesítő várakozás

Ha van már eleve egy sztereotip, előítéletes elképzelésünk valakiről, gyakran megesik,

hogy már olyan módon fordulunk az illetőhöz, hogy belőlük azt a viselkedést váltja ki,

amit mi előre feltételeztünk.

Például, ha tanárként bemegyünk egy waldorf iskolába, és az van a gondolatainkban,

hogy a waldorfosok nem tanulnak, akkor lehet, hogy úgy fogunk viszonyulni hozzájuk,

mintha buták lennének..

Végső attribúciós hiba

Ez azt jelenti, ha rossz okoknak tulajdonítunk be bizonyos csoport viselkedéseket.

Például, ha egy versenyt elvesztettünk, akkor nem ismerjük be, hogy mi hibáztunk,

hanem a környezetünket, másokat okoljuk érte.

Saját konklúzió

Mikor rátértem arra, hogy az emberek előítéleteit fogom vizsgálni, először úgy

gondolkoztam, hogy ezek nem előítéletek, hanem valami helyzet felmérés szerűségek,

amik valamin alapulnak, de nem tudatosan alakulnak ki. Az előítéletről egy alaptalan,

negatív dolog jutott eszembe. Ami, miután utánanéztem, rájöttem, hogy ez nem teljesen

igaz, de az előítélet azért inkább többször negatív, mint pozitív.

Továbbá az derült ki számomra, hogy az államis és a waldorfos diákokról alkotott

elveink inkább sztereotípiák, mint előítéletek. Mert egyrészt anélkül is ezt gondoljuk,

hogy egy attitűdöt társítanánk hozzá. Ebben még most se vagyok 100%-ig biztos, hogy

ezek azok-e, de jelenleg ott tartok a gondolataimban, hogy igen.

Módszertan - milyen módszereket alkalmaztam a kutatásomhoz?

Nekem vajon honnan jöhet a véleményem az állami és a waldorf iskolás diákok

különbségéről? Hogyan és mitől születtek meg bennem a sztereotípiák? Úgy gondolom
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egyrészt azért, mert ismerek waldorf iskolásokat és állami iskolásokat is, és saját

megfigyeléseken alapulnak. Emellett nagyban közrejátszik, hogy miket hallottam

másoktól. Hiszen sose jártam állami iskolába, csak hallottam az ottani rendszerről

másoktól. Valamint a diákok közti különbségekről is sok mindent hallottam a

többiektől. Ezért is gondolom, hogy ha mások gondolatait kikérdezem, találok majd

egyezéseket a sajátom és mások gondolatai között.

Hogyan lehet megtudni, hogy az állami iskolás, illetve a waldorf iskolás diákokról,

és azok különbségéről kialakult gondolataim tényleg igazak-e?

Hogyan lehet megtudni, hogy vannak-e egyáltalán ezzel kapcsolatos sztereotípiák,

valamint, hogy másoknak is vannak-e hasonló gondolatai, mint nekem?

Mielőtt kitaláltam volna pontosan a témámat, azt tudtam, hogy valami kérdőíves

kutatást szeretnék csinálni, mivel nagyon érdekelt a kérdőív készítés, illetve a

kérdőívekből, közvélemény kutatásokból lejövő eredmények. Kiskorom óta nagyon

szeretem a kitöltős quizeket, és gyakran előfordult, hogy kérdőíveket írtam a

családomnak.

Így hát úgy gondoltam, ezek a kérdések megválaszolására egy interjús, kérdőíves

kutatás megfelelő megoldás lehet.

Először lefolytattam egy kvalitatív kutatást, ami lehet jellemzően állhat interjú(k)ból,

vagy lehet egy fókuszcsoport, amikor egy csoportos foglalkozás keretén belül teszünk

fel kérdéseket, amikre tudni szeretnénk a választ. Egy kvalitatív kutatásban a

kérdésekre általában hosszabb, kifejtős válaszokat szoktunk kapni. Egy probléma

mélyebb megértése céljából jól szólgálhat. Megfogalmazhatjuk úgy is, hogy a “MI”-re

keressük a választ.

Én az interjús kutatást választottam. Csináltam sok rövid interjút államisokkal is, de

nagyrészt waldorfosokkal az állami iskolás és a waldorf iskolás diákokról szóló

előítéleteikről, sztereotípiáikról. Valamint egy osztályba is bementem, ahol azt kértem,

hogy papírra írják le a gondolataikat. Mindezzel arra kerestem a választ, hogy az

embereknek általában milyen gondolataik, sztereotípiáik vannak erről, vannak-e

egyáltalán ezzel kapcsolatos sztereotípiák, vannak-e különbségek, vagy ez csak egy

mítosz, ami a fejemben él, és nem is érdemes erről kutatást csinálni. Illetve, hogy

hasonlóak-e a többiek gondolatai a sajátjaimhoz.

Majd az ebből a kutatásból kialakuló eredményekre alapozva készítettem egy

kérdőívet, amelyet mind államis, mindpedig waldorfos diákok töltöttek ki. Például, ha
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az derült ki a kvalitatív kutatásból, hogy sokan fogalmazták meg, hogy a waldorfosok

színesebben öltözködnek, akkor egy olyan kérdést írtam a kérdőívbe, hogy “Mennyire

szeretsz színes ruhákat hordani?”. Arra kerestem a választ, hogy a megkérdezett

emberek gondolatai és sztereotípiái az államis és a waldorfos diákokról vajon mennyire

igazak.

Az a kérdőíves kutatás, amit lefolytattam, kvantitatív kutatásnak is nevezhető. Egy

kvantitatív kutatásnak általában egy %-os, vagy valamilyen mennyiséget kifejező

eredménye van. Ha egy kérdőívben nem kifejtős kérdés van, hanem választási opciók

vannak, akkor az valószínűleg egy kvantitatív kutatás. Tehát úgy is fogalmazhatunk,

hogy a “MENNYI”-re keressük a választ. Mennyien válaszoltak egy dologra, és

mennyien egy másikra?

Fontos fogalmak a kutatással kapcsolatban

● Minta - az az embercsoport, amit vizsgálunk. Például az én esetemben a minta

az államis és a waldorfos diákok.

● Reprezentativitás - Pl.: egy bizonyos csoportot akarunk vizsgálni, amiben a 90%

11 éves. Ebben az esetben akkor lesz reprezentatív a kutatás, ha a kérdőív

kitöltők között is 90% 11 éves. Ha reprezentatív egy kutatás, az eredményének

több köze van az igazsághoz, mintha nem az.

● Primer - ha mi végezzük el a kérdőív felmérést is, és utána elemezzük.

● Szekunder - ha mi csak elemzünk egy már más által véghezvitt kutatást.

Tippek az interjú készítéshez

Fontos, hogy mielőtt elkezdjük feltenni a kérdéseinket, ismertessük az alanyunkkal,

mennyi ideig fog tartani az interjú. Ugyanis egyrészt így jobban tud majd koncentrálni,

mert tudja, hogy mennyi időre kell beosztani a figyelmét. Továbbá azt is jó, ha röviden

és őszintén összefoglaljuk neki a kutatásunkat. Illetve, ha leszögezzük, nincs jó és rossz

válasz. Hiszen nem arra voltam kíváncsi, mennyire tudnak mit, hanem hogy milyen

első gondolatok, megérzések jutnak eszükbe. Sokat segít, ha kezdés előtte hagyunk

magunknak időt a felkészülésre. Vegyük elő a kérdéseinket és nyissuk meg hamarabb a

hangrögzítőt. Miután erről olvastam és alkalmazni kezdtem, nagyon bevált. Persze

mindenképpen kérdezzük meg az alanyt, hogy felvehetjük-e a beszélgetést. Mutassuk,

hogy teljes mértékben érdekel, amit mond az alanyunk. Ha nagyon profik akarunk

lenni, használhatunk bizonyos testbeszédi technikákat, de lehet, hogy szimplán csak
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nagyon figyelünk az illetőre. Figyeljünk arra, hogy a saját véleményünket ne nagyon

hangoztassuk, mert ezzel befolyásolhatjuk az alany igazi véleményét. Ne próbáljuk

megcáfolni őt.

Rita küldött egy kutatást a digitális oktatás hatásairól, annak érdekében, hogy tudjam,

nagyjából milyen egy ilyen felmérés. Abban volt kvalitatív kutatás a kérdőíves,

kvantitatív kutatást kiegészítve. Itt láttam először, hogy szoktak ilyet a kutatások

lebonyolítása során. És végül én is így csináltam.

Tippek a kérdőív készítéshez

Először is szerintem fontos, hogy egy kérdőívet jó legyen kitölteni, illetve, hogy

legyen elég választási opció annak érdekében, hogy  mindenki megtalálja a sajátját. Ha

ezek megvannak, úgy vélem, több kitöltő fog jönni. De közben arra is kell törekedni,

hogy a kérdőív az elemzéskor használható legyen. Tehát valahol meg is kell húzni egy

határt, mikor a választási opciókat írjuk.

Ismét megemlíteném a digitális oktatás hatásairól szóló felmérést, ugyanis nagyon

sokat segített nekem a munkám kezdetében. A kutatásom felépítését illetően több

dologban is azt vettem mintának. Például, hogy a felmérésemet felosztottam

témakörökre, az az ötlet innen származik.

Sokat gondolkoztam arról, hogyan lehet elérni annyi kitöltőt, hogy igazán értékelhető

legyen a kutatásom. Az utóbbi felmérés és Rita is kiemelte, hogy annak érdekében, ha

egy kérdőíves kutatás lebonyolításakor sok kitöltőt szeretnénk, azt a kapcsolatainkon

keresztül tudjuk elérni. Például megkérjük mondjuk a nagyon kedves angol tanárunkat,

aki szól egy állami iskolás tanár ismerősének, aki kitölteti a diákjaival. Vagy csak

megosztjuk a saját facebook oldalunkon.

Nagyon fontos arra figyelni, hogy a kérdések ne sugalmazzanak választ, és alapvetően

semmit, például ítélkezést.

Jó, ha viszünk bele változatosságot annak érdekében, hogy a kérdőív a figyelmet és a

valaszadási hajlandóságot fenntartsa.

Tegyünk fel több kérdést az adott témakörben, annál biztosabban igaz lesz a majd

kijövő eredmény.

Én ebben a mostani kérdőívemben 1-től 4-ig tartó skálát alkalmaztam az 5-ös skála

helyett. Ugyanis el akartam kerülni, hogy sok ember a 3-ast írja be válaszul, mivel

akkor kevésbé lesz értékelhető a kérdőív eredménye. Hiszen semleges véleményekből

nehéz bármit következtetni, az emberek meg hajlamosak inkább a semlegest választani.
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Pedig van olyan, hogy csak jobban bele kell gondolnunk, és kiderül, hogy nem egészen

semlegesen állunk valamihez.

Interjúk - A megkérdezettek sztereotípiái az állami

iskolás és a waldorf iskolás diákokról

Egy kvalitatív kutatást végeztem, vagyis először készítettem rövid, 10 perces

interjúkat főként Waldorf-gimnáziumba járó diákokkal, egy pár állami középiskolába

járó diákkal, illetve egy waldorf tanárral is. Néhol eltértem, annak érdekében, hogy

alkalmazkodjak a beszélgetés menetéhez, ami természetesen minden egyénnél eltérő

volt egy kicsit. Volt például olyan, aki nem nagyon ismerte a waldorfot, így neki

kevesebb kérdést tettem fel. Kiindulásképpen az alábbi kérdéseket kérdeztem meg:

1. Szerinted miben mások a hagyományos, állami iskolába járó diákok, és a

waldorf iskolába járó diákok?

2. Milyen sztereotípiákat, előítéleteket hallottál a waldorfosokról, vagy

államisokról az iskoládban, környezetedben, baráti körödben? Beszéltek

ilyenekről?

Ezt csak az interjús kutatásom vége felé kérdeztem meg emberektől, mert csak akkor

jutott eszembe. Tehát sajnos nem mindenkitől kérdeztem meg.

3. Volt már olyan, hogy valaki elment melletted és azt gondoltad, hogy ő biztos,

hogy waldorfos, vagy államis? Ha igen, miért gondoltad azt?

Ezt azért gondoltam fontosnak megkérdezni, mert úgy gondolom, és azt figyeltem meg,

ilyen első benyomásai mindenkinek vannak. Azt tapasztaltam, hogy aki ismerte

mindkét oldalt, közülük talán 1 ember kivételével mindenki azt mondta, hogy volt vele

ilyen. Tehát még azoknak is volt, akik nem igazán léteztek ilyen sztereotípiákkal.

4. Szerinted van különbség a waldorfosok és az államisok között a tanulásban?

(ahogy a diákok tanulnak, ahogy a tanárok tanítják őket, bármi, ami eszedbe jut

arról, hogy tanulás) Ha igen, miben?
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5. Szerinted van különbség a waldorfosok és az államisok között az

öltözködésben? Ha igen, miben?

6. Szerinted van különbség a waldorfosok és az államisok között abban, hogy

hogyan töltik a szabadidejüket? Ha igen, miben?

7. Szerinted van különbség a waldorfosok és az államisok között abban, hogy

kiknek könnyebb kitalálni, mihez kezdjenek a gimi után? Ha igen, miben?

18 emberrel készítettem interjút. A részletes interjúfeldolgozás az írásom végén, egy

mellékletben található.

A waldorfosokat az állami iskolásokról kérdeztem, az államisokat pedig a

waldorfosokról. Ez leginkább a 2.-es és 3.-mas kérdéseknél volt releváns. De volt, hogy

a waldorfosoktól is megkérdeztem, ki tudnak-e szúrni egy waldorfost a tömegből. Az

államisok, akik nem jártak soha waldorfba, nem is tudtak nagyon erre a kérdésre mit

mondani, mivel nem igazán ismerik a waldorfot. Az államisok általában nem törődnek

a waldorfosokkal annyira, mint a waldorfosok az államisokkal. Csak olyan szinten,

hogy néha hallanak felőlük valamit. (Pl hogy ők nem tanulnak, vagy csak említés

szerűen egyszer-egyszer) mert az állami iskola az alap, amihez viszonyítunk.

A kvalitatív kutatásom másik részében bementem egy kilencedik osztályba is a

Regiben, ahol az alábbi dolgokra kértem őket:

Mindenki egyenként írjon egy papírra 3 állítást, arról, hogy mi a különbség a

waldorfos és az államis diákok között. Az egyik állítás legyen öltözködéssel

kapcsolatos. Ha nem tudsz 3 állítást írni, elég kevesebb is.

25 választ kaptam

Mikor elmondtam a mondanivalóm. valaki lelkesen hátrafordult az egyik társához,

hogy ez milyen jó téma. Az volt a benyomásom, hogy máris sok gondolat

megfogalmazódott a fejében.

Ez nekem viszonylag nagy komfortzóna kilépés volt. Ugyanis nem szeretek sok ember

előtt beszélni, és féltem, hogy egy osztály nem fog hallgatni rám. Az elején kicsit nehéz
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volt amíg csönd lett, de szerencsére a végén mindig eljött az a pillanat, amikor figyeltek

rám. Örülök, hogy ezt megléptem.

Tehát összesen 43 ember véleményét kértem ki. Mindezekkel az volt a célom, hogy

alátámasszam, vagy kiegészítsem a saját hipotéziseimet mások gondolataival,

sztereotípiáival.

Államisokkal is készítettem interjút, mert szerettem volna az ő előítéleteikről a

waldorfosokkal szemben is kérdéseket rakni a kérdőívbe. De egyrészt nincs annyi

államis ismerősöm, mint waldorfos, illetve szűkíteni akartam, másrészt a

waldorfosokról szóló előítéletek nagyrészt arról szólnak, hogy nem tanulnak eleget,

amire kiderült, hogy nem nagyon lehet úgy rákérdezni, hogy abból kiderüljün, mi az

igazság. Úgy lehetne ezt legjobban kutatni, hogy már végzett diákokat kérdezünk,

mentek-e egyetemre, vagy mennyire érzik azt, hogy boldogulnak az életben. Ennek az

eredménye nagyon érdekelne, de ez már egy külön kutatást igényelne sajnos. Ettől

függetlenül még jól jött az a pár állami iskolás interjú is, hogy kicsit megismerjem az ő

gondolataikat is.

Ezeket összesítettem, és úgy számoltam ki, mennyi ember említett mit. Azt hozzá kell

tennem, hogy hasznos de nem teljesen pontos ez az eljárás, mert kicsit más típusú

kérdéseket tettem fel a 9.-eseknek, mint az interjúalanyoknak. Más volt kicsit a két

kutatás.

Kivételek, többség

Az interjúalanyaim közül többen is nem egyszer említették, hogy a véleményük nem

minden waldorfosra és államisra igaz, tehát vannak kivételek. Továbbá ezek csak afféle

megérzések, melyek igazság tartalmában ők sem biztosak.

Azt úgy gondolom, nem tudhatom meg igazán, mi igaz az állami intézményekbe járó

diákok többségére, mert ők sokkal többen vannak, és ezért többféle ember, vagy

“bizonyos típusú emberek csoportja” fordul elő köztük. Ennek ellenére szerintem

vannak olyan típusú emberek, akik közül csak elvétve járnak waldorf iskolába, és

jellemzően állami iskolába járnak.
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Az állami iskolások az alapok

Arra jutottam, hogy az állami iskolába járókra nehéz rámondani valamit anélkül, hogy a

waldorf iskolásokkal összehasonlítanánk őket. Mert az állami iskolások az “alapok”, ők

léteztek előbb. Aki nem ismeri a waldorfot, és csak állami iskolába járt, nem tudja

megmondani, hogy ők milyenek. A waldorfosok szerintem azok, akikre könnyebben rá

lehet mondani jellemzőket, sztereotípiákat, akár anélkül is, hogy megemlítenénk, hogy

“az államisokhoz képest”. Egyrészt, mert ők vannak kisebbségben, másrészt, mert ők

alakultak később.

Ki tudja, hogy ha a waldorfosok lennének az alapok, akik hamarabb alakultak, és akik

többségben lennének, meg lehetne-e mondani, hogy ők milyenek. Hogy kreatívak, hogy

nyitottak, elfogadók. Létezne-e olyan, hogy valami waldorfos.

Az államisok nem beszélnek egymás között arról, hogy valami államis. De a

waldorfosok nagyon jól tudják, és még beszélnek is arról, hogy mi a waldorfos.

Azt viszont személy szerint semmiképpen nem gondolom, hogy nincs olyan, hogy

valami waldorfos. Tudom, hogy ez általánosítás, sőt, azt is gondolom, hogy sokan

ítélkezésből mondják, de attól még szerintem ennek van oka, hogy miért mondanak

valamire ilyet, és nagyon érdekes számomra, hogy honnan ered és miért.

Eredmények

Kettő, Balatonhoz közeli vidéki államissal is beszéltem, ők alig ismerték a waldorfot.

Akik nem ismerték, alig tudtak véleményt nyilvánítani az egész témáról. Úgy vélem ez

azért van, mert arrafelé csak 1 waldorf van, és nem terjed el a téma, míg Budapesten

rengeteg van ahhoz képest. Viszont akik waldorfosok és állami iskolába nem jártak

soha, nekik általában volt véleményük az államiba járó diákokról.

Volt, hogy az egyik államis arról számolt be, hogy olyan előítéleteket hallott, hogy a

waldorfosok gyerekesek. Emellett volt olyan waldorfos, aki különbségként

megjegyezte, hogy az államisok érettebbek fejben. Érdekes, hogy ezt a sztereotípiát pár

waldorf iskolás is felfedezte saját magán valamilyen formában.
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Sokan írták, hogy szerintük nincs nagy különbség, mert a különbségek az egyéntől

függnek. Ők nagyrészt azon a véleményen voltak, hogy nincs eltérés a két fajta iskolába

járó tanulók tulajdonságaiban..

“Szerintem abban különböznek, hogy más iskolába járnak, de amúgy ugyanolyan

emberek, mint mi.”

Voltak páran, akik mondták, hogy ugyan észrevesznek eltérést, olyan radikális

másságot nem látnak.

A szabadidő eltérésben mondták a legtöbben, hogy nincs különbség. “Szerintem ebben

egyébként pont nincs eltérés. Van csomó államis barátom és ugyanazt csináljuk.”

A továbbtanulásnál többen azzal indokolták a különbség hiányát, mindenkinek nehéz

eldönteni, mert manapság annyi lehetőség van.

A külsősök egy része a waldorfot egyfajta művészeti iskolának gondolják, ahonnan

nem lehet más pályára továbbtanulni. Legalább is nem gondolják biztosra, hogy nem

lehet, de bizonytalanok benne, hogy lehet-e, mert feltettek nekem kérdéseket ezzel

kapcsolatban. Például “lehet onnan mondjuk orvosnak menni?” vagy “nem tudom ez

mennyire készít fel az érettségire…”. Azokat az információkat, melyek ezen

kérdéseket, bizonytalanságokat szülték bennük, lehet, hogy máshonnan hallották. Azt

vettem észre, hogy inkább érdeklődnek, és szeretnék megismerni a waldorf rendszert,,

minthogy elítélnék.

Sokan mondták, főként az öltözködéssel megjelenéssel kapcsolatban, hogy éreznek

különbséget de nehéz megfogalmazni mi az. "Ez nem kimondott, de van egy ilyen

államis típus. Nem kategorizálnám be így őket, mert egy csomó régi osztálytársamat

könnyen bele tudnám képzelni a waldorfos környezetbe, de mégis van egy érzés."

Említette az egyik állami iskolába járó alanyom, hogy nem nagyon szoktak

waldorfosokra irányuló feltételezésekről beszélgetni, mert egyrészt most nagyon

lefoglalja őket az érettségi. Erről a mondatról nekem kicsit az jön le, hogy

valószínűleg minden tanár az érettségiről beszél és ezzel stresszeli őket.

Kreativitás

Az egyik legnagyobb arányban felmerült, hogy a waldorfosok kreatívabbak

általánosságban az életük több terén, mint az állami iskolások. Például a szabadidős

programjaikat illetően. Továbbá jobb problémamegoldó képességgel rendelkeznek és
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jobban otthon vannak a művészetekben.. Gyakran felhozták példának, hogy ha van egy

olyan szituáció, amivel még a diákok nem találkoztak, vagy nem tanultak róla előtte,

abban a waldorfosok könnyebben feltalálják magukat. A 43-ból 13 ember említette meg

ezt valamilyen formában. Köztük még egy államis is volt, aki valamilyen szinten ismeri

a waldorfot.

“Szerintem a waldorfosok sokkal kreatívabbak, mint az államisok, nem csoda,

így lettünk nevelve, ami szerintem szuper”

“Nekem sok államis haverom van, és megfigyeltem, hogy sokkal kevesebb

kreatív tevékenységet folytatnak. Meglepődnek, hogy mennyi mindent

csinálunk mi waldorfosok sulin kívül.”

“Onnan tudom, hogy valaki waldorfos, ha gyanúsan saját kezűleg készített ruhát

visel.”

“A waldorfosok több kreativitást használnak az egész életükben, könnyebben

reagálnak le nem olyan jó szituációkat. Minket az életre nevelnek, őket meg

arra, hogy bemagolják a dolgokat.”

“Egy waldorfos könnyebben old meg olyan feladatokat, ahol kreatívitás kell.

Mondjuk ha saját vélemény kell az esszé kifejtésénél.”

“Egy waldorfba járó ember észrevételem szerint jóval életképesebb egy

államisnál a mezgaz és még sok hasonló waldorfos projekt miatt.”

Az egyik állami iskolába járó többször is kiemelte előnyként, hogy a waldorf

iskolákban gyakorlatiasabban tanulnak. Ennek ellenére azt is megjegyezte, hogy

vannak olyan egyetemi szakok, mint például a jog, ahova jobban kell az elmélet, így hát

úgy véli, oda nehezebb bekerülnie egy waldorfosnak.

Egy diák, aki már elhagyta a waldorfos pályafutását, bizonyos szempontból nem értett

egyet ezzel a rendszerrel. Vagy úgy is fogalmazhatnék, a gyenge pontjait emelte ki. Őt

zavarta, hogy “Párnahuzatot varrunk, meg batikolunk, miközben nem tudtam, mi az

iksz a négyzeten és semmi olyat, ami az érettségihez kell”

Több helyen is utánanéztem, hogy a kreativitást hogy lehet mérni kérdőívben. Lehet-e

beszúrni egy szakemberek által megírt kérdőívet a kreativitásról. Azt találtam, hogy

nem igazán létezik ilyen, helyette a kreativitás mérésére bonyolult, két órás tesztek

vannak. Így hát egy kérdést tettem be, amit úgy gondolok, kapcsolódik a kreativitáshoz,

mégpedig hogy ha ajándékot ad az illető, inkább megveszi készen, vagy kézzel készíti.
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A 9.-es osztálykisérő, illetve művésztanár, aki az egyik interjúalanyom volt, amikor a

szabadidőről kérdeztem, megemlítette, hogy a waldorfban több gyerek zenél.

“Szerintem az államiban határozottan ez így nem divat, hogy a gyereket elküldik

zenélni”. Ez számomra is elgondolkodtató volt, így hát egy zenéléssel kapcsolatos

kérdést is beraktam a kérdőívbe. Az állami iskolások lehet, hogy kiskorban zenélnek

pár évig (bár szerintem még e között is több lesz a waldorfos), de a waldorfosokra

véleményem szerint kifejezetten jellemzőbb, hogy gimis korban is megtartják a

zenélést.

Szabadság

A 43-ból 16-an említették, hogy a waldorfosok szabadabbak, lazábbak. A

megkérdezettek több féle szituációt is felhoztak példának, amikor ezt megfogalmazták.

“A waldorfosok sokkal szabadabbak, mint a többiek, és ez öltözködésben is

meglátszik”

“Volt már olyan megérzésem valakiről, hogy ő tuti waldorfos. Egyrészt a

ruhájából, meg így nagyon szabadon beszélgettek”

“Amikor valakiről megimsertem, hogy waldorfos, onnan gondoltam, hogy ilyen

kirívóan lazák voltak.”

“Szabad gondolkodásra tanítanak, nem úgy, mint az államiban.”

Öltözködés

Szintén gyakoribb megfogalmazás volt, hogy a waldorfosoknál nagyobb hangsúlyt kap

az egyéniség, mint az állami iskolás diákoknál. 10 ember említette ezt valamilyen

formában. Megjelent ez általános különbségként is, illetve öltözködési stílusbeli

különbségként is.

“A waldorfosok olyan ruhákat viselnek, ami nem annyira mai trend, inkább

ezekben a nagy göncökben járnak. Ha egy embert meglátok az utcán, meg

tudom mondani, hogy waldorfos-e.”

“A waldorfosok öltözködésükben színesebbek, nem mindenki követi a mai

trendeket, föl merik vállalni az egyéniségüket az öltözködés terén is.”

“A waldorfosoknak sokkal egyedibb és sokszínűbb a stílusuk az öltözködés

terén. Az államisok mind nagyon egyformák.”
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“Nem azt mondom, hogy államiban nincsenek egyéniségek, de itt sokkal több

alternatív variációt lehet látni.”

“Sokkal egyedibb, színesebb, különlegesebb ruhákban jár sok waldorfos diák,

és ezt sokan furának tartják, de szerintem menő.”

“A waldorfban az öltözködés az önmegnyilvánulás része. Úgy öltözhetsz, hogy

az tükrözze a személyiségedet. Például felvehetsz haspólót, amin van egy

mandala, hozzá meg egy jógás nadrágot, vagy akár macinacit, vagy lehetsz

nagyon színes.” - Ezt egy egyházi iskolás diák fogalmazta meg. Tehát ebben

szerintem benne van az is, hogy náluk vannak konkrét szabályok, hogy mit lehet

felvenni és mit nem.

12-en fogalmazták meg azt, hogy a waldorfosok színesebben, sokszínűbben, vagy

változatosabban öltözködnek. Továbbá az is többször megjelent, hogy a

waldorfosoknál több fajta stílus van. Valamint, hogy nem feltétlen egy ember sokszínű,

hanem az iskolába járó egyéneknek van különböző stílusuk.

“Amikor meglátom valakin ezt a tipikus színkombinációt, akkor mindig

belegondolok, hogy na igen, ez lehet, hogy waldorfos.”

“A waldorfosok színesebben öltöznek. Bármint szó szerint, színesebben. Mint

egy szivárvány. Nálunk az államiban mindenki ilyen szürke, fekete, barna.”

“Sokkal színesebben öltözködnek a waldorfosok, és sokkal egyedibb a

stílusuk.”

“Nem jártam még állami iskolába, de az a tapasztalatom, hogy a waldorfosok

színesebben mernek öltözködni, mint az államisok.”

4-en említették, hogy a raszta haj waldorfos, vagy hogy jellemzőbb a raszta haj egy

waldorf iskolában, mint egy államiban.

5-en kötötték össze valamilyen értelemben a waldorfosok öltözködési stílusát a hippi

stílussal.

“Nekem, mint waldorfos diáknak sokkal jobban bejön a “hippis öltözködés”,

mint a “high fashion”, és itt a Regiben ezek a waldorfos stílusok sokkal

erősebbek és ennek örülök”

6-an tették említésre, hogy a waldorfosoknál jellemző a lógós, bő, nagy pulcsi. Ez

őszintén nem tudom, miért van. Talán a szabadsággal tudom összekötni. Mert az ilyen
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ruhadarabok kényelmesek és szabadon érzi benne magát az ember. Kicsit azt üzeni

nekem, hogy “nem érdekel, mit gondolsz, nem érdekel a trend, én ebben jól érzem

magam”.

Arra a kérdésre, hogy “volt már olyan, hogy megláttál valakit, és volt benned egy

olyan érzés, hogy ő államis, vagy waldorfos”, aki azzal felelt, hogy volt, szinte

mindenki az öltözködéssel indokolta. A legtöbben el is kezdték sorolni, milyen

öltözködési stílus jellemző kikre. Tehát az embereknek anélkül is azt gondolják, van

különbség az öltözködés terén, hogy direktben rákérdéztem volna. A másik jel, ami

alapján megkülönböztetik őket, és  jellemzően felmerült, az a beszédtéma.

Véleményem szerint, az emberek egyrészt azért gondolják, hogy a tipikus waldorfosok

hippis, lógós, színes ruhákat hordanak, mert ritkábban fordul elő ilyen stílusú ember

egy államiban, mint egy waldorfban. Másrészt azt hallják és tapasztalják, hogy a

waldorfosok szabadok, és e miatt a hippis, színes ruhákkal összekapcsolják őket.

Hiszen a szabadság a hippiséggel eléggé azonosítható. Szerintem ez úgy működik, hogy

a szellemiséget, általános jellemzőket kivetítik a kinézetre, öltözködésre. “Ahogy

valaki külsőleg kinéz, az tükrözi azt, ahogyan belsőleg gondolkozik - ezért

gondolhatjuk, hogy egy államis máshogy gondolkozik, mint egy waldorfos” - jegyezte

meg az egyik Waldorf-diák is. De konkrétan úgy is fogalmaztak, hogy a waldorfosok

szabadabban öltözködnek.

Többen is említették, hogy a waldorfosok öltözékében van egy művésziség. Ez

szerintem arra is visszavezethető, hogy a waldorf egy olyan iskola, ahol sok művészi

tantárgy van, és kiskoruk óta nagy fókusz van a művészeteken. Ez valahogy

visszatükröződik az öltözködésben.

“Az államisok jobban átgondoltabb, kevésbé művészi kombinációkat alkalmaznak” -

mondta egy már végzett waldorfos.

Tehát szerintem nem csak amiatt van ez a sztereotípia, mert a waldorfosok nagyobb

aránya hord ilyen ruhákat, mint az állami iskolások (bár szerintem benne van ez is, de

nem csak ez teszi ki). Vagy amiatt, mert az embereknek, akik kialakították a

sztereotípiát, csak ilyen öltözködésű waldorfosokkal volt tapasztalatuk. Ha látsz az

utcán egy ilyen stílusú embert, nem biztos, hogy waldorfos. Lehet, hogy művészeti

érdeklődése van, lehet, hogy egy másik fajta alternatív iskolába jár, de az is lehet, hogy

csak szimplán állami iskolás. Bár ebben az esetben én feltenném, hogy vannak
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alternatív körökből ismerősei, vagy akár Waldorfhoz köthető barátai. Szerintem egy

ember öltözködése nem csak úgy véletlenül olyan amilyen, hanem mögötte megfejthető

összefüggések rejlenek.

Az állami iskolásokra meg olyanokat említettek, hogy egyszerűbben öltözködnek,

beleolvadnak a többiek közé, jellemző a fekete, szürke öltözet, és jobban számít nekik,

hogy valami márkás legyen, vagy hogy kövessék a legújabb trendeket.

10 ember említett azzal kapcsolatban állításokat, hogy az államisok unalmasabban,

egyhangúbban, átgondoltabban vagy kötöttebben öltözködnek. És ezt többen nem

csak az öltözködésre értették, hanem általános személyiségbeli különbségre. Az is

elhangzott valahol, hogy nem változatos az órarendjük, és a programjaik is

egyszerűbbek, átlagosabbak. Felmerült bennem kérdésként, hogy vajon az átgondoltabb

öltözködés és az egyszerűbb, akár unalmasabb öltözködés összefügg? Lehet, hogy csak

abban különbözik, hogy ki hogyan látja, értelmezi. Ugyanazt az öltözködést valaki úgy

fogja fel, hogy az átgondoltabb, valaki úgy, hogy unalmas és egyhangú.

“Egy államis öltözködése sokszor egyszerű. Csomó waldorfosnak meg nagyon

olyan a ruhája, amivel olyan, mintha ki akarna tűnni a tömegből.”

2-en fogalmazták meg konkrétan azt, hogy az államisokra jellemzőbb a sötét,

színtelenebb öltözködés.

3-an fogalmazták meg azt, hogy az államisoknak fontosabb, hogy valami márkás

legyen.

“A waldorfosok államisokról alkotott előítéleteire teljesen igazat is tudok adni.

Itt a márka számít, nem a minőség. Mindenki Balenciaga cipőben, meg Guesses

táskával jár.”

“Nekem a tipikus államis öltözködés olyan, hogy követni kell a divatot, más

nem jó, csak a fast fashion okés. Olyan táskát hordanak, amiben nagyban rajta

van a márka, hogy azt mindenképpen feltűntessék.”

10-en mondták valamilyen formában, hogy az állami iskolásokra jellemzőbb, hogy a

trendeket követik, és hogy beleolvadnak a tömegbe. Illetve valami oknál fogva 3-an is

említették a “tipikus államis öltözködéshez” a szőke hajat. (talán, mert az is a

mainstream trendekbe tartozik, vagy sok olyan embernek van szőkére festett haja,
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amilyen öltözködésű embereket általában államisnak gondolnak). Valamint 2-en is

kiemelték, hogy az állami iskolás diákokra jellemzőbb, hogy a ruháik nagy részét fast

fashion boltokból szerzik be.

“Az államiban ez a populárisabb, mainstream öltözködés jellemző. A japán

stílus felé érdeklődés jelenik meg, mint alternatíva. A waldorfban mernek

alternatívabbak is lenni.” - 9.osztályos Regis osztálykisérő.

“Az államiban nem nagyon mernek egyéni véleményt nyilvánítani. Ha a,b,c

mond valamit, d már nem fog mást mondani.”

“Mindenki úgy néz ki, mint minden második ember”

“Ha látod az államisokat társaságban, nem tudod megkülönböztetni őket, mert

kb ugyan úgy öltözködnek.”

“Mindenki ilyen menő akar lenni, meg ilyen tömeg cuccokba jár. Mindenkinek

ugyan olyan a szemöldöke, meg a haja. Fiúknál és lányoknál is megvan ez.”

“Egy waldorfos nem annyira konzum mániás, mint egy államis általában. Ebből

kifolyólag a ruházata sokkal jobban tükrözi a személyiségét.”

Többen is említették, hogy az államisokra jellemzőbb, hogy az alapján értékelik a

másikat, hogy hogyan öltözködik, az alapján barátkoznak esetleg, hogy kinek milyen a

stílusa. A waldorfosok pedig megmutathatják az egyéniségüket, és a többiek nem

tagadják, ítélik el őket, mert elfogadóbbak, mint az állami iskolások. 11 ember említette

valamilyen formában, hogy a waldorfosok nyitottabbak, könnyebben beengedik az új

dolgokat, elfogadóbbak.

“A waldorfosok úgy öltöznek, ahogy ők akarnak.”

“Az államisokat nem az érdekli, hogy milyen ember vagy, hanem, hogy mi van

rajtad.”

“A waldorfban sokkal szabadabban öltözünk szerintem. Tudjuk, hogy senki sem

fog piszkálni minket amiért/ahogy öltözünk.”

“Mi nem az alapján barátkoznak valakivel, mert ugyanaz a stílusunk, hanem

igazi beszélgetésekkel megtaláljuk egymást.”

“A waldorfban kb mindenki beszélgetett mindenkivel, nem nagyon volt

ítélkezés. Itt az államiban, ha nem vagy a klikknek a tagja, akkor nem szólnak

hozzád. “
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“Megvan az ideál, hogy mitől leszel te jó ember meg ilyesmi, és ha ennek nem

felelsz meg, akkor kitakgadnak. Sokkal erősebben éreztem ezt a csúfolódást,

kiközösítést”

“Az államisok sokkal jobban rá vannak kényszerítve arra, hogy “menő”

ruhákban járjanak, mert sokkal kevésbé elfogadóak”

“a waldorfban még az a jó, hogy ha rossz napod van, felvehetsz egy macinacit

meg egy bő pulcsit, az államiban pedig ezért megítélnek, furán néznek rád.“

Ezeket a sztereotípiákat véleményem szerint úgy gyártják az emberek, hogy

összekapcsolják azzal, hogy az állami iskolás diákok nem úgy szocializálódtak, hogy az

a fontos, hogy legyenek kreatívak, egyediek és azt meg is mutassák.

Szerintem a kreativitás is valahol visszaköszön az öltözködésben és az arról alkotott

sztereotípiákban. Többen is említik, hogy a waldorfosok sokszínűbbek, egyedibb a

stílusuk. Illetve többször felmerült még, hogy a waldorfosok a kézzel készített ruhákról

is megismerhetőek. Pl a kötött, nemez, batikolt ruhák gyakran említésre kerülnek.

Úgy látom, az embereknek az öltözködés témáról van bőven gondolatuk, megérzésük.

Ráadásul sokaknak egyezik a véleménye. Ha sok ember megérzi, vagy észleli ugyanazt

a dolgot, annak szerintem nagyobb a valószínűsége, mintha csak egy-két ember

észlelné. Így hát ezt biztos megéri berakni a kérdőívbe. Szerintem ez egy nagyon olyan

témakör, ami nem egyértelmű (hogy mitől van, hogy van-e egyáltalán).

Szabadidő-eltöltés

8 ember is említette, hogy a waldorfosok közösségibb lények, vagy nagyobb a

társasági életük. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket sajnos technikai okok miatt végül

nem tudtam értékelni. Egy 9.-es írta, hogy nem csak most élnek szociálisabb életet,

hanem már alsóban nagyobb hansúlyt fektetnek arra, hogy megtanuljanak csapatban

dolgozni, egymással kommunikálni.

4-en említették, hogy a waldorfosoknak több programjuk van, illetve spontánabbak

is a szabadidős tevékenységek terén. Ez úgy gondolom, a szabadsággal összefüggésben

lehet. 5-en fogalmazták meg azt, hogy az államis diákok jobban hajlanak a megszokott

dolgok felé.
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“Minden diáknak az iskolás évei alatt alakul ki a saját személyisége, és szeretete

a dolgok iránt. Az állami iskolákban gátakat szabnak, hogy te mit szeretnél

kezdeni magaddal.”

“Az államisok nem annyira nyitottak az új dolgok felé, mint a waldorfos diákok,

hanem szeretik ezeket a megszokott dolgokat.”

“Azt figyeltem meg, hogy nálunk mindenki rohan egyik programról a másikra,

és nincs meg az, mint az államisoknál, hogy mondjuk minden nap kiállunk a

deákra és csövülünk egyet.”

5 ember fogalmazott meg olyan állítást, hogy az államisok többet számítógépeznek,

vagy telefonoznak, illetve később kezdik űzni ezeket a tevékenységeket, mert a

szüleik, és az iskolai szabályok később engedik meg. De többen is megjegyezték, hogy

ebben a gimisek között már nem biztos, hogy van különbség, mert a waldorfosok is

sokat nyomkodják a telefonjukat, illetve az internetet mindenkinek kell használnia.

Ezzel kapcsolatban végül nem raktam a kérdőívbe kérdést, de érdekesnek találom.

“Saját baráti körömben, ha elmegyünk sétálni, kávézni, bulizni, nem a telefon a

központ. Az államisoknál ezt nem nagyon tudom elképzelni, hogy ne a telefon

legyen a központ.”

“Az alsós gyerekek teljes burokban élnek, általában nincsen telefonjuk, ezért

kevésbé érettek, mint az államisok, de mindenképpen használhatóbbak.”

Úgy gondolom, a “használhatóság” alatt hasonlót értett, mint amit a kreativitásról

mondanak, meg a problémamegoldó képességről, találékonyságról. Én ezt arra

vezetem vissza, hogy a waldorfosokat szerintem később akarják beleengedni a felnőtt

világba. Azt szeretnék, minél tovább megmaradjon a gyerekkoruk. Ebbe a témába nem

nagyon mentem bele, de úgy gondolom, ennek még ezer oka van.

Két interjúalanyom megfogalmazta, hogy az államisok jellemzően köztereken

találkoznak. Ezt nem fogalmazták meg sokan, de beletettem a kérdőívbe, mert nagyon

érdekesnek találtam, hogy ez miért lehet, vagy ha nem is így van, miért láthatják így.

“Hogyha a Deákon, vagy a Széll Kálmán téren elsétálsz, akik ott vannak, azokról süt,

hogy nem waldorfosok.”

Erről az a gondolatom, hogy talán a kreativitáshoz kapcsolható vissza. Hogy a

waldorfosoknak általában többféle dolog eszükbe jut, hogy mit csinálhatnának, így több
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extra programot szerveznek. Vagy mivel az iskolai programjaikra, illetve szerintem

általánosságban a családi programjaikra is jellemzőbb a sokszínűség.

4 ember utalt arra, hogy a waldorfosoknak több szabadidejük van. Többen mondták

ezt, akik államiba járnak, mint akik waldorfba. De waldorfosok közül is akadt.

“Az államisoknak kevesebb szabadidejük van, mert több tantárgyat kell

egyszerre tanulniuk.”

“Nekünk nincs szabadidőnk. Nektek, waldorfosoknak több szabadidőtök van,

úgy látom.”

Az is egy gyakran felmerült állítás volt, hogy az államisok több időt töltenek

tanulással, vagy többet tanulnak úgy általában. 13 ember fogalmazta meg ezt.

Tény, hogy jobban rámennek egy államiban arra, hogy tanulj, és hogy ezt sok

számonkéréssel és szigorúbb szabályokkal érik el, mint a waldorfban. De vajon több

idejük is megy rá a tanulásra, vagy csak több energiába telnek a feladatok, vagy

nehezebbek?

Sokan írták még ezen belül, hogy a waldorfosok jobban megértik, amit tanulnak, az

államisok meg több magolós tananyagot vesznek.

“Szerintem egy államisnak nem nagyon van ideje a tanuláson kívül mást

csinálnia - kiskoromban hazamentem, megírtam a házit, besötétedett és mennem

kellett aludni. Nem volt hobbim, nem játszhattam a többiekkel.”

“Sírnak a rengeteg tanulás miatt, de ha waldorfosokról van szó, akkor azt

mondják, hogy ők nem tanulnak semmit”

“Az államisok a tanuláshoz vannak kötve nagyon, hétvégén is annyit tanulnak,

hogy semmi idejük nincs.”

“Az államis diákok jobban hozzá vannak szokva a több tanuláshoz.”

“Az államisok általában több időt fektetnek a tanulásra, mint a waldorfosok, de

az államisok főleg adatokat tanulnak, nem pedig adatok hátterét”

“Az államisok szerintem többet tanulnak, abból a szempontból, hogy

kevesebbet mennek programokra”

“Az államisoknak brutális mennyiségű időt kell tanulással tölteniük. Inkább az a

cél, hogy megtanuljanak egy csomó felesleges adatot, ahelyett, hogy megérteni

próbálnák a dolgokat”
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“Szerintem egy waldorfos a szabadidejében tipikusan a barátaival lóg,

programokat szervez, inkább az életét éli és ez szerintem jó. Az államiban

nagyon sokan csinálják azt, hogy hazamennek és 3 órán keresztül tanulnak

másnapra.”

- Ezt egy volt waldorfos diák mondta, aki most államiban folytatja tanulmányait. Azt

mondja, hogy a waldorfosoknak több, sokfélébb programjuk van, és szociálisabb életet

élnek, míg egy államisra jellemzőbb, hogy iskola után csak simán hazamegy és tanul.

Tehát egy államisnak egyhangúbbnak, de stabilabbnak képzeli el az életét, valamint azt

gondolja, hogy egy államis többet figyelmet fordít a tanulásra.

3 ember említette, hogy a waldorfosok közelebb állnak a természethez, mint az állami

iskolások.

“Az államisok inkább bent a szobában töltik a szabadidejüket, a waldorfosok meg

inkább kint a természetben, kirándulnak, fesztiváloznak és miegymás.”

Szerintem ez azért fogalmazódott meg az egyik interjúalanyomban, mert a

waldorfosokat ovis koruk óta úgy nevelik, hogy nagy fókuszban vannak a természettel

kapcsolatos tevékenységek. Például óvodában kint vannak sokat a kertben, sokat

mennek kirándulni, kevésbé szidják le őket a tanárok, óvónők, szülők, ha sárosak

lesznek. Illetve, ezt talán csak egy ember említette, de sok helyről hallottam már, hogy

a “waldorfosok a földön ülnek”. Ez is szerintem hasonló dolgok miatt lehet, mint

amiket felsoroltam. Úgy gondolom, van abban valami, hogy jobban hozzá vannak

szokva és otthonosabban érzik magukat a természettel kapcsolatos dolgok

környezetében. Ez sokszor kihat a gimis életükre, amikor már ők is kevésbé vannak a

természet lágy ölén, és hasonlóbb dolgokat csinálnak, mint az államisok.

Iskolához való hozzáállás

7-en mondták, hogy a waldorfosok jobban szeretnek suliba járni. Ebből 2-en

maguktól megjegyezték, a többiektől direkt rákérdeztem, hogy mit gondolnak erről,

mert érdekelt a téma. Akiktől megkérdeztem, mindenki azt mondta, hogy a

waldorfosok alapvetően jobban szeretnek iskolába járni, még ha rájuk se lehet mondani,

hogy kifejezetten szeretnek. Hiszen mi is szoktunk panaszkodni.

“Én nagyon szerettem a waldorfot, de úgy érzem, a mostani sulim többet ad

ahhoz, hogy az életbe kikerüléskor magabiztosabb legyek.“

39



“Az államisok mindig sokat panaszkodnak és szenvednek a suli miatt, míg a

waldorfosok szerintem nagyrészt élvezik.”

“Mivel a waldorfosoknál több féle tanulás létezik, ezért azt gondolom, hogy a

waldorfosok jobban szeretnek tanulni, mert mindenki megtalálja a neki kedvező

tárgyat.”

“Őszintén olyan nagy másságot nem veszek észre, de az biztos, hogy

potitívabban állnak az iskolához általánosságban”

“A waldorfosok biztosan jobban szeretnek suliba járni. De az se mondható el

rólunk, hogy imádunk, mert ilyen idősen azt gondoljuk, hogy rossz, aztán utólag

rájövünk, hogy jó. Melyik másik suli kezdődik azzal, hogy koncentrálunk a

légzésünkre? Máshol rögtön feleléssel kezdenek.”

“Most nem akarok izélni, de aki stréber, az tanulni fog.”

- mondta ezt egy államiba járó diák, mikor kérdeztem a tanulási különbségekről.

Szerinte minden iskolában vannak stréberek, akik tanulnak, és mindenhol vannak

olyanok, akik nem. Róla nekem az jött le ez alapján a mondat alapján, hogy nem szereti

tanulni, és kicsit lenézi azt az embert, aki sokat tanul. De lehet, hogy csak most

fogalmazott így.

Ugyanez a tanár kiemelte, hogy a waldorfosok többet kérdeznek. Ezt én is így

gondolom, mivel többször is hallottam már ezt az információt. Ebből következően ezzel

kapcsolatban is beraktam egy kérdést a kérdőívbe. Azt gondolom, az államis diákokra

jellemzőbb, hogy a kérdezést a nem tudással kapcsolják össze. Nem annyira sorolják

azt az értékes dolgok közé, ha valaki megfogalmaz kérdéseket, mint egy waldorf

iskolákban. Mert azok alapján, amiket hallottam, a tanáraikra, vagy ha rájuk nem is, a

tantervükre ez a mentalitás jellemzőbb.

“Bátrabban kérdeznek, aktívabbak az órán a waldorfosok sokkal. Max 1-1 olyan

csoporttal találkoztam, ahova bevittem egy témát és semmilyen reakció nem

volt.”

4-en jegyeztek meg olyat, hogy az államisok jobban félnek megszólalni órán, kevésbé

szoktak véleményt nyilvánítani.

“Én volt, hogy kiálltam a tanár ellen valamiben, utána a többiek mondták, hogy

ők is ugyan azt gondolták, de nem merték mondani, mert azt mondták, olyan

ijesztő volt a tanár. Ha a, b, c mond valamit, d már nem fog mást mondani. “
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“A waldorfos diákoknak több véleménye van adott dolgokról.”

“Az államiban több a félénkebb gyerek, aki nem mer kérdezni, mert félénkké

teszi őket az állami.“

Rengetegen megemlítették különbségként, hogy egy államiban jobban nyomják a

tananyagot. Minden héten folyamatosan dolgozatok van, és a számonkérés különböző

fajtái megjelennek. A magolásra és a lexikális tudásra mennek rá jobban. (talán erre is

érthette az egyik államis interjúalanyom, amikor mondta, hogy a waldorfban

gyakorlatiasabban oktatnak).

8 ember tette említésre valamilyen formában, hogy az államisok stresszesebbek. Ez a

feltételezés ahányszor felmerült, egy pár ember kivételével mindenki a saját

élményeiről mesélt. Akik felhozták, korábban állami iskolába is jártak, illetve egy

olyan, aki csak államiba járt és most is ott folytatja tanulmányait. Mivel már korábban

is hallottam ilyeneket, hogy az állami iskolába járóknak sokkal stresszesebb az iskola a

folyamatos számonkérés, a szigor és a kemény tanulás miatt, ezért azt feltételezem, az

állami iskolásoknak magasabb a stressz szintje.

“Az állami iskolámban a felelést mindenki utálta, mindenkinek gyomorgörcse

volt tőle.”

“Amikor államiba jártam, nagyon durva stresszt nyomtak rám. A waldorf

egyszerűbb is nekem. Sokkal stresszmentesebb az egész.”

“Iszonyat nagy a versengés. Amikor én államis voltam, nekem ez rohadt nagy

stressz volt.”

“Alsóban a waldorfban jó érzés volt bemenni a suliba. Tanulok, de rengeteget

vagyok a barátaimmal, nem éreztem azt, hogy stresszelni kéne. Elsőben meg

másodikban, mikor államiba jártam, állandóan fájt a fejem, mert állandóan

dogák voltak, és már jegyeket kaptam.”

“Van, hogy már szerdán elmegyünk iszogatni a barátnőmmel, mert már akkor ki

vagyunk készülve.”
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Pályaválasztás

5-en fogalmazták azt meg, hogy az államisoknak könnyebb kitalálni, mit kezdjenek a

középiskola után.

“Én nagyon szerettem a waldorfot, de úgy érzem, a mostani sulim többet ad

ahhoz, hogy az életbe kikerüléskor magabiztosabb legyek.“

- Úgy gondolom ez alapján a mondat alapján, hogy beigazolódott, hogy az államisok is

hasznosnak tartják a tananyagot, és ebben ugyanakkora lehet az arány.

“Szerintem az államisoknak könnyebb eldönteni, mihez kezdjenek. Annyira

egyszerű nekik létezni. Mindig ugyanoda, ugyanazokba a szórakozóhelyekre

mennek. A waldorfosoknak azért nehezebb, mert mindig annyi program van,

hogy nagyon nehéz dönteni”

- Úgy gondolja, hogy ha ennyi lehetőséget találnak a programok között is, akkor ez a

továbbtanulásban és az arról való döntésben is megnyilvánul.

11-en tették szóvá, hogy az államisok szerintük hamarabb kitalálják, mit

szeretnének csinálni a középiskola elvégzése után, mert jobban nyomják őket a

tanárok, hogy el kell dönteni, és nagyobb fókusz van ezen. Ellenben a waldorfosok

többet gondolkoznak rajta, és az évek során több mindent kipróbálhatnak (mint például

a kézimunka, vagy a mezgaz), így több dolgot megismerhetnek.

“Az államisok műveltebbek, viszont kevesebb idejük van gondolkodni esetleg a

jövőjükről.”

“Az államisok útja ahhoz, hogy mit szeretnének az életben csinálni, egy pályára

emlékeztet, a waldorfosok útja egy labirintushoz.”

“Afelől az államisoknak könnyebb dönteni, hogy ilyen kereskedelmi technikum,

meg ilyesmikbe járnak. Tehát valakik már 8.-ban eldöntötték, hogy mik akarnak

lenni de lehet, hogy nem azok lesznek. A waldorfosok egy csomó mindent

megismernek, így 12-13.-ban könnyebb lesz a döntés.”

“Én úgy képzelem, hogy az államiban már gimiben meg van határozva

valamilyen szinten egy irány, hogy merre felé tanulnak a diákok. Egy pályára

vannak állítva.”

“Volt már olyan, hogy idegenekről azt gondoltam, hogy biztos, hogy államisok.

Az érettségiről beszéltek, és elég fiatalok voltak. Azért volt nekem államis
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beütés, mert nagyon korán készültek erre. Egy hasonló korú waldorfost talán

még nem foglalkoztat az érettségi kérdése.”

“Az államiban 9.osztályban már sokan sejtették, hogy mik akarnak lenni. Itt

kapsz egy tudást, amit ugyan ráderöltetnek, de el tudod dönteni, hogy mi

mennyire nehéz témakör, és annak függvényében te el tudsz helyezkedni. Én

például be szeretnék jutni az Eltére koreai szakra, majd ki szeretnék költözni

Dél-Koreába”

“Hamarabb meg tudják mondani, de nem biztos, hogy megtalálják, hogy tényleg

az-e az. A lényeg, hogy jól keressen, vagy a család nyomja őket. A waldorfban

keressük az utunkat általánostól kezdve. Lehet, hogy utolsó pillanatban találjuk

ki, de nagyobb eséllyel ott maradunk”

“Az állami iskolások nagyobb eséllyel esnek bele abba a csapdába, hogy nem

szeretik, vagy azok nem ők, amerre továbbmentek.”

“Államiban annyiban könnyebb dönteni, hogy a tanárok felől van egy

vélemény, hogy mindenképpen egyetemre kell menni, vagy ebből az iskolából

senki nem tanul tovább.”

Egy valaki azt is említette, hogy a waldorfosoknál jellemzőbb, hogy kihagynak egy

évet a gimnázium után, míg az államisok kevésbé terveznek ilyet. Ezzel kapcsolatos

kérdést is beleraktam a kérdőívbe, mert szerintem érdekes, és úgy érzem, kézzelfogható

eredmény fog belőle születni.

“Talán több waldorfos mondja azt, hogy 1 évet kihagy és gondolkozik. Ez nem

azért van, mert a waldorfban rosszabb az oktatás, hanem mert egy államist

jobban nyomnak, hogy innen muszáj valahova menni. Ezért könnyebben

beleesnek egy olyan csapdába, hogy ők ezt nem szeretik és nem tudják. Én úgy

érzem, hogy nekem kelleni fog a +1 év, mert annyi minden érdekel, és tényleg

szeretnék egy jó karriert befutni”

2-en említették meg, hogy az államisokra jellemzőbb, hogy a családjuk, vagy a szüleik

nyomnak valamit, (hogy tanuljon, vagy hova menjen egyetemre.)

“A waldorfban mindenkinek magában van kéztetése, nem külső benyomás által,

megfelelésből”
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Azt vettem észre, hogy ezek a különbségekre vonatkozó sztereotípiák sokszor

összefüggnek. Van, hogy egy különbség visszaköszön több kategóriában is. Például a

kreativitást említik a tanulás és a tanítás terén (“a waldorfosoknak kreatívabb

feladatokat adnak”), a programoknál (“a waldorfosok kreatívabb, többfélébb

programokkal töltik az idejüket”), az öltözködés terén (“a waldorfosok kreatívabb

kombinációkat alkalmaznak, például maguknak készítenek valamit”).

Tehát kiderült, ha rákérdeztem az embereknél, úgy is mondott a többség

különbségeket. Illetve voltak hasonló gondolataik mint nekem. Valamint sok ember

gondolata egyezett. Így hát úgy vélem, ezek az egyező vélemények valahonnan

eredhetnek.

A negatív különbség észrevétel esetén szerintem az is benne van az okok között, hogy

az államis, illetve a waldorfos diákok leggyakrabban a “pályaelhagyó” waldorfos, vagy

államis diákokkal találkoznak, ebből következőleg tőlük értesülnek információkról.

Tehát azoktól, akik átjöttek egyikből a másikba, ami legtöbbször azért történik, mert

nem tetszett nekik az előző iskola.

A kérdőív - mi az igazság a sztereotípiákból?

A kérdőív 5 különböző nagyobb témára szedhető:

- szabadidő eltöltés

- iskolához való hozzáállás

- stressz

- öltözködés

- középiskola utáni élet

Összesen 218 kitöltő érkezett, abból 113 állami iskolás és 90 waldorf iskolás volt. A

többiek nem tudták kitölteni az egész kérdőívet, mert ők se nem állami, se nem waldorf

iskolába járnak. A waldorfos válaszadók közül a legtöbb kitöltő a Regiből származott,

továbbiakban volt még Óbudai, Solymári, Nemesvámosi, és még innen onnan 1-1. Az

állami iskolások közül a legtöbb kitöltő a Gyömrői Teleki László Gimnáziumban,

illetve a Kőbányai Szent László Gimnáziumban tanul. Valamint a Szentendrei Rákóczi

Ferenc Gimnázium, és a Móricz Zsigmond Gimnáziumból is több diák kitöltötte. A

továbbiakban még kitöltötték innen-onnan, például egy székesfehérvári gimnáziumba

járó diák.
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Babocsay Ádám, egyik szakmai interjúalanyom kiemelte, meg kell bizonyosodni arról,

hogy a diákok között felfedezett különbségek vajon tényleg azért vannak-e, mert

waldorf, vagy állami iskolába járnak. Felhozott egy példát, miszerint tudjuk, hogy a

kisebb falvakban átlagosan több gyerek születik, mint a nagyvárosokban. Illetve azt is

tudjuk, hogy a kisebb falvakban több gólya fészkel, mint a nagyvárosokban. De ez nem

azért van, mert a gólya hozza a gyereket.

Ádám szerint nagyban közrejátszik az eltérések okában a családi háttér is. Úgy

gondolja, aki waldorfba íratja a gyerekét, az már eleve máshogy gondolkodik a világról,

mint aki nem ezt az utat választja. (a stressz kérdőívben is van nagyon sok családi

háttérre utaló kérdés.) Ezzel én egyetértek. De szerintem az iskola hatása is számít,

hiszen ott töltjük az életünk egy jó nagy részét. Bizonyára sok impulzust kaphatunk.

Ennek ellenére úgy gondolom, nem 100%-ig biztos, hogy minden egyes kérdésnél az

eltérések oka azért van, mert állami iskolába, vagy waldorf iskolába járnak a diákok.

De érdekesnek találom a kijött eredményeket.

Ez nyilván nem 100%-ig pontos kutatás. Egyrészt nem hiszem, hogy mindenki minden

kérdésnél őszinte volt. Úgy gondolom, nem lehet megkérdezési alapon az igazságot

hajszálpontosan kutatni, mert az már egy következő lépcsőfok, hogy mit vallanak be.

Megeshet az is, hogy valaki véletlenszerűen rányom egyre mert nem tudja eldönteni.

Mivel nem az összes államis és waldorfos töltötte ki, ezért azon is múlik, hogy pont

milyen emberek töltik ki. Azt gondolom, ha csak nem tanórára vitte be valamelyik tanár

kötelező jelleggel, hogy az már eleve egy szűrés, hogy ki az aki kitölt egy ilyen

kérdőívet. Nagy arányban Regisek töltötték ki, valamint majdnem mindenki Budapestre

és környékére jár iskolába.

Nem csak attól függhetnek a különbségek, hogy waldorf, vagy állami iskolába jár

valaki. Az is számíthat, hogy azon belül melyik fajta iskolába jár. Szakközépiskolába,

nagyon erős gimnáziumba, esetleg építészeti, vagy közgazdasági technikumba, egyházi

gimnáziumba, vagy művészeti állami gimnáziumba. Még a waldorfban is vannak

különbségek. Valószínűleg bizonyos dolgokban más a Regi, mint mondjuk az Óbudai.

Az egyházi középiskolába járókat nem is vettem célcsoportnak, mivel ők egy külön

kategória, mint az államiba járók. Náluk például vannak öltözödéssel kapcsolatos

szabályok, így eleve máshogy fognak öltözködni. Valamint azt is hallottam, hogy

jobban közösségi életet élnek, mint egy hagyományos állami iskolában.
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Sajnos némely témákon belül ugyanaz a kérdés nem mindig ugyanazon a helyen van

az államisok diagramján és a waldorfosok diagramján. Ezr sajnos nem tudtam máshogy

megoldani.

A szülő legmagasabb végzettsége

Ezt a kérdést azért raktam bele a kérdőívbe, hogy az eredmények okának megfejtését

segítse. Tehát erre így direkt nem voltam kíváncsi.

*az eredmények %-ban vannak megadva

N = 113

N = 90

Látszólag, azok között, akiknek waldorfba járó gyerekei vannak, nagyobb arányban

vannak  a diplomás végzettségűek.

Fiú-lány arány

A kitöltők 70,2%-a lány volt, és csak 28,4%-a fiú. Jóval több lány töltötte ki a

kérdőívet, tehát az elemzésnél ezt észben kell tartani. Ebből azt gondolom, hogy lányok

hamarabb töltenek ki egy ilyen kérdőívet valamiért, vagy maga a téma (például az

öltözködés) jobban megfogta a lányokat.
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Életkor arány

*az eredmények %-ban vannak megadva

N = 113

N = 90

A 18-19-20 évesek aránya nagyobb a waldorfosoknál. De az ezen életkorú emberek

elemszáma külön a két típusú intézményben elég hasonló lehet, mivel a waldorfosok

kevesebben vannak, mint az államisok. A 16-17 éveseknél is ugyanez a helyzet. A

waldorfosok közül arányaiban kevesebben töltötték ki a 14-15 évesek, amiből az

következik, hogy ennek a korosztálynak az elemszáma jóval kisebb a waldorfosoknál,

mint az államisoknál.

Kreativitás

A kreativitásról és a művésziséggel két kérdést tettem be. Úgy gondolom, bizonyos

szinten abból le lehet venni, hogy valaki kreatív-e, hogy saját kezűleg készíti az

ajándékait, vagy nem, illetve, hogy zenélt-e vagy nem. A művésziséget úgyszintén.
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*az eredmények %-ban vannak megadva

N = 113

N = 90

Határozottan nagyobb arányban készítenek kézzel ajándékot a waldorfosok, mint az

államisok. A waldorfosok körében még gimis korban is a többség inkább kézzel készít

ajándékot, minthogy megveszi.

Szerintem ez még különösen jellemző is, hogy a waldorfosok kézzel készítik az

ajándékaikat. Kiskorunkban rengeteg dolgot kézműveskedtünk, amik kitűnő célnak

szolgáltak a rokonaink megajándékozására. Úgy tűnik, sok waldorfos valamennyire

megtartotta ezt a szokását a gimis korában is.
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*az eredmények %-ban vannak megadva

N = 113

N = 90

A waldorfosok közül jóval nagyobb arányban játszanak valamilyen hangszeren gimis

korban, mint az állami iskolások közül. Ez nagyrészben úgy gondolom azért lehet, mert

kifejezetten feltűnő eredményt mutat, hogy az állami iskolások közül sokkal több az

olyan diák, aki el sem kezdte a zenélést, mint a waldorf iskolások közül. Az államisok

49,6%-a játszott valaha valamilyen hangszeren, míg a waldorfosok 91%-a. Úgy tűnik,

az állami iskolások körében tényleg “nem divat” elküldeni a gyereket zenélni. Érdekes,

mert én ezt nem kifejezetten gondoltam volna. Talán mert az államiba járó rokonaim

nagy része zenél.

Problémamegoldási képességgel kapcsolatos kérdést nem raktam a kérdőívbe. Úgy

gondolom, arra nem kaphatunk választ ezekből az eredményekből, hogy a waldorfosok

jobb problémamegoldó képességgel rendelkeznek-e az államis diákoknál, vagy sem.
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Öltözködés

Azért raktam a kérdőívbe öltözködéssel kapcsolatos kérdéskört is, mert nem tudom

olyan egyértelműen visszavezetni az okát az iskolarendszerre, mint mondjuk a tanulás

mennyiségét. Ennek ellenére pedig azt konstatáltam az interjúim és a tapasztalataim

alapján, hogy elég sok embernek van erről azonos véleménye.

*az eredmények %-ban vannak megadva

N = 113

N = 90

Ezt a kérdést Rita javaslatára tettem bele a kérdőívbe. Az volt a feltételezésünk (neki is

meg nekem is), hogy a waldorfosok kevésbé követik a legújabb trendeket. Ezért azt

gondolta, ha valaki jobban lépést tart a trendekkel, az többet jár vásárolni. Hiszen az

aktuális trend gyorsan változik.

Továbbá a kvalitatív kutatás során is találkoztam olyan válaszokkal, hogy a

waldorfosok egyedibbek, vagy az államisok “konzum mániásak”.

Az látszik, hogy nem sokkal, de a waldorfosok ritkábban vásárolnak ruhát, mint az

államisok. Minden választási lehetőségnél egy pár százalék eltérés figyelhető meg.

Ebben nagyon kicsi a különbség, az állami iskolások és a waldorf iskolások elég

hasonló gyakorisággal vásárolnak ruhát. De úgy hiszem, nem véletlen, hogy minden

lehetőségnél van eltérés. Ami látszólag nagyobb különbség, az az, hogy az
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államisoknak több, mint 10% ponttal nagyobb része vásárol havonta ruhát, mint a

waldorfosoknak. Illetve az évente vásárlás jóval jellemzőbb volt a waldorfosok, mint az

államisok körében.

*az eredmények %-ban vannak megadva

N = 113

N = 90

Ezzel a kérdéssel az egyéniség témára szerettem volna fényt deríteni. Úgy gondolom,

ha valakit zavar, ha egy másik ember ugyanolyan ruhában van, mint ő, az azért van,

mert fontos neki, hogy megmutassa az egyéniségét. Ha valaki örül, azt gondolnám azért

van, mert attól jól érzi magát, ha ugyan olyan, mint valaki más, kevésbé törekszik arra,

hogy egyedi legyen, inkább szeret beolvadni a tömegbe.

Ez a diagram azomban ellentmond mind a megkérdezettek, mind pedig a saját

sztereotípiáknak. A waldorfosok körében nem is kicsit magasabb az aránya azoknak,

akik örülnek, ha meglátnak egy embert, akin ugyanolyan ruhadarab van, mint rajtuk.

Akiket zavar, azoknál a waldorfosoknak nagyobb az aránya alig 2% ponttal. De ez lehet

véletlen is. Az állami iskolásokat pedig sokkal nagyobb arányban nem zavarja, hidegen

hagyja, ha valakin ugyanolyan ruhadarabot vesznek észre, mint ami rajtuk van.

Tehát a waldorfosok vajon nem is törekednek jobban az egyediségre, mint az állami

iskolások? Úgy tűnik, ebből a szempontból nem. Továbbá valahol azt gondolom, ha

valakin ugyanolyan ruhát látsz, mint ami neked van, azt az érzést keltheti benned, hogy

az illető hasonló hozzád, és van bennetek közös. Egyfajta szimpátiát is kelthet benned.
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*az eredmények %-ban vannak megadva

N = 113

N = 90

Ezzel a kérdéssel az elfogadást akartam szemléltetni. Valamint azt szerettem volna

kideríteni, vajon az államisok tényleg könnyebben megítélnek-e valakit az alapján,

hogy nem követik a jelenlegi trendeket.

Szerintem nem jól tettem fel ezt a kérdést. A legjobb barátját az ember sokkal kevésbé

ítéli meg. Inkább úgy kellett volna megfogalmazni, hogy “Barátkoznál-e olyannal, aki

nincs képben a mai divattal…”.

A waldorfosok közül nagyobb arányban válaszolták azt, hogy kifejezetten örülnének

neki, ha a legjobb barátjuk nem lenne képben. A többit inkább nem is értékelném, mert

maga a kérdés nem lett jó.
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*az eredmények elemszámokban vannak megadva

N = 113

N = 90

Ezzel a kérdéssel hasonló dologra akartam fényt deríteni, mint az előzőnél. Vajon az

államisok tényleg kevésbé elfogadóak-e mint a waldorfosok. Egyrészt azért

fogalmaztam meg így, hogy “a barátaim képben vannak-e”, mert úgy gondolom, az

emberek sokkal könnyebben ismernek el tulajdonságokat, ha az másról szól, nem pedig

magukról. Másrészt az is érdekelt, vajon az államisok tényleg inkább olyanokkal

barátkoznak-e, akik képben vannak a jelenlegi trendekkel.

Mindenkinél középtájt volt a legjellemzőbb szavazat. Ám az állami iskolások nagyobb

arányban szavaztak 3-masra és 4-esre, vagyis az “így van”-ra, és “nagyon így van”-ra,

mint a waldorfosok. A waldorf iskolások pedig nagyobb arányban vallották azt, hogy

nem igaz rájuk, mint az államisok. Az 1-esre az államisok 7,9%-a szavazott, míg

ugyanerre a waldorfosok 22,2%-a szavazott. Tehát az “egyáltalán nincs így”

kiemelkedően nagyobb arányban kapott waldorfos szavazatokat. Ebből szerintem jól

látszik, hogy a waldorf iskolások tényleg jobban elutasítják a jelenlegi trendeket.
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*az eredményekelemszámokban vannak megadva

N = 113

N = 90

Ezzel a kérdéssel is a trend kedvelésére, vagy elutasítására akartam, hogy fény

derüljön. Mindenki inkább arra hajlott, hogy tetszik neki, ha valakinek egyedi a stílusa,

ha valamiért más, mint az átlag. Úgy tűnik a gimisek általában értékelik, ha valaki

egyedi módon, különlegesen öltözködik. Különbségnek azt lehet megfigyelni, hogy az

államisok 31,8%-a szavazott a 4-esre, míg a waldorfosok 43,3%-a. Tehát a

waldorfosoknál erősebben van meg, hogy tetszik nekik, ha valaki egyéni.
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*az eredmények %-ban vannak megadva

N = 113

N = 90

Ezt a kérdés ötletet szintén Rita adta. Úgy hiszem, ezt a gyerekeitől hallotta valamilyen

formában, hogy “az államisokra kevésbé jellemző, hogy turkálóba járnak”. Ezzel az

állítással egyetértek olyan szinten, hogy nekem is ez volt a megérzésem. Továbbá azt

gondolom, ha valaki turkálóba jár, az részben jelentheti azt, hogy az illetőnek nem

számítanak a legújabb, mainstream trendek. (Bár szerintem a turikban is lehet trendi

ruhákat venni, mivel a divat visszajön pár évtizeddel ezelőttről. Tehát a régebben

használt ruhák is lehetnek trendik. Valamint maga a turkálóba járás is egy trend

manapság. De úgy gondolom, nem minden fiatalnál, csak bizonyos körökben.) Ám egy

turkáló sosem tud lépést tartani a legújabb divattal. Általában sok válogatást igényel,

mire találni lehet divatos ruhát, míg a fast fashion boltokban minden ruha trendi.

Az “egyszer, vagy kétszer” szavazatra az állami iskolások majdnem 10% ponttal

nagyobb arányban nyomtak, mint a waldorfosok. Tehát az állami iskolások is párszor

megfordulnak a turkálókban.

Viszont az állami iskolások 32,7%-a volt az elmúlt 1 évben több, mint kétszer

turkálóban, emellett a waldorfosok 55,1%-a. Az “egyszer sem” is egy 15% ponttal

nagyobb arányban kapott államis szavazatot.
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Tehát az nem igaz, hogy az államis diákok nem járnak turiba, csak a “tömeg cuccok” és

a trend érdekli őket. De az igaz, hogy a waldorfosok többet járnak turkálóba, mint az

államisok.

*az eredmények elemszámokban vannak megadva

N = 113

N = 90

Ezzel a kérdéssel is az volt a célom, hogy fényt derítsek arra, vajon tényleg az állami

iskolás diákok jobban követik-e a legújabb trendeket. Ahogy azt az előzőnél is

megfogalmaztam, a fast fashion boltokban szinte csak trendi ruhákat lehet kapni.

Nagyon érdekes, hogy míg az államisok közül a 4-esre szavaztak a legtöbben, a

waldorfosok közül a 4-esre szavaztak a legkevesebben. Az állami iskolás diákok

körében lépcsőzetesen megy felfelé a 4-eshez a diagram. Tehát egyértelmű, hogy az

államisok jellemzően fast fashion boltokból vásárolnak. A waldorfos diákok körében

pedig ez nem jellemző, bár a 3-masig az ő diagramjuk is lépcsőzetesen felfelé ível. De a

4-est nem érzik magukénak.

A fast fashion boltokban vásárlás, vagy nem vásárlás szerintem nem csak a trend

kedvelését, vagy nem kedvelését mutatja. Bár úgy gondolom, aki kerüli az ilyen

boltokat, az jobban elutasítja a trend követését és az egyedi stílust tartja értékesebbnek.

Hanem azt is, hogy az illetőnek mennyire van a gondolataiban, hogy maguk a fast
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fashion boltok bizonyos, például környezetvédelmi okokból kifolyólag nem a

legjobbak.

Mint kiderült, a ruhavásárlás gyakoriságában elég hasonlóak a waldorf és az államis

diákok. Csak egy kicsit vásárolnak ritkábban a waldorfosok. Viszont abban nagy eltérés

van, honnan vásárolják ruháikat.

*az eredmények elemszámokban vannak megadva

N = 113

N = 90

Itt azt szerettem volna kideríteni, vajon tényleg jobban számít-e az államis diákoknak,

hogy valami márkás legyen, mint a waldorfosoknak.

Igen, egy kis különbség van. A waldorfosok közül a “nagyon igaz rám”-ra szavaztak a

legkevesebben. Míg az államisok körében a “nagyon nem igaz rám” után az

következik. A teljes elutasításra pedig arányaiban a waldorfosok többen szavaztak,

mint az államisok.

Ám nagy különbség nincs. Érdekes, hogy mindkettő diagramon az 1-es van túlnyomó

többségben.
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*az eredmények elemszámokban vannak megadva

N = 113

N = 90

A “kevés színt szeretek hordani, a fekete dominál az öltözködésemben” a waldorfosok

körében látszólag sokkal kevésbé volt népszerű szavazat, mint az államisok körében. A

waldorfosoknál ez az érték 6,7%, míg az államisoknál 16,8%. Érdekes módon az

államis diákoknál a 3-mas volt a legnépszerűbb szavazat, a waldorfosoknál a 2-es. Bár

ez csak egy hangyányin múlt, nem hiszem, hogy ennek túl nagy jelentősége lenne.

Az államisok 25,6%-a, a waldorfosoknak pedig a 32,2%-a szeret egyértelműen színes

ruhákban járni.

Ahhoz képest, hogy mennyien kiemelték, hogy a waldorfosok színesebb ruhákat

hordanak, nincs túl nagy eltérés összességében. Ám azért a waldorf iskolás diákok

jobban hajlanak a színes ruhák felé.
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Szabadidő-eltöltés

*az eredmények %-ban vannak megadva

N = 113

N = 90

Kíváncsi voltam, vajon tényleg kevesebb szabadidejük van-e az állami iskolásoknak

mint ahogy azt sokan állították.

Kiderült, hogy elég hasonló a szabadidő mennyiség aránya, de egy kicsivel a

waldorfosoknak több van. Bár mind az államisok, mind a waldorfosok közül a legtöbb

diáknak 2 óránál több szabadideje van. De a waldorfosok körében arányaiban többen

vannak azok, akik 2 óránál több szabadidővel gazdálkodhatnak. Érdekes módon

magasabb az olyan waldorfosoknak az aránya, akiknek 1 órával kevesebb szabadidő

jutott. Ez lehet, hogy csak véletlen, mert pont olyan személyek töltötték ki.

Tehát úgy gondolom, akinek több szabadideje van, azt lehet, hogy nem foglalja annyira

le az iskolai tanulás, de több időt szentelhet a hobbijainak, és azoknak a

tevékenységeknek, amiket szeret. Bár ebből a diagramból nem lehet arra következtetni,

hogy a szabadidő hiány az iskola miatt van. Lehetnek egyéb programok is a hátterében.
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*az eredmények %-ban vannak megadva

N = 113

N = 90

Itt egyértelműen az látszik, hogy a waldorf iskolások kevesebb időt töltenek iskolán

kívüli tanulással. Az államis diákok körében a napi 1-2 óra tanulás a legjellemzőbb,

míg a waldorfos diákok több, mint fele egy nap 1 óránál kevesebbet foglalkozik iskolán

kívül a tanulással.

Most már úgy gondolom, kijelenthetem, hogy ezen eredmények alapján a szabadidő

hiányába valószínűleg közrejátszhat a tanulás és az iskola.

Figyelembe kell venni, hogy az életkori arányok máshogy oszlanak meg. Az

államisoknál magasabb a 14-15 évesek aránya. Ebből következően a waldorfosoknál

nagyobb a 16-17 és a 18-19-20 évesek aránya. Tehát a waldorfosok közül idősebbek

töltötték ki. Abból kiindulva, hogy azt gondolnám, a középiskola felsőbb osztályaiban

többet tanul az ember, így is az államisok töltenek több időt a tanulással.

Az online felmérésbe egy pár konkrét szabadidős tevékenységeket érintő kérdést is

tettem. Sajnos azokat végül nem tudtam kiértékelni, mert több válaszlehetőséggel is

lehetett rájuk felelni, és valamiért sehogy sem tudtam az ilyen típusú kérdéseket egy

diagramban megjeleníteni.
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Iskolához való hozzáállás

Igen sokszor hallottam már olyat, hogy (főleg a szüleink generációja) azt gondolja,

hogy a waldorfosok szeretnek iskolába járni. Holott szerintem a waldorfosok is elég

sokat tudnak panaszkodni az iskola miatt, amit az állami iskolások sokszor nem

értenek, mert “nekik sokkal többet kell tanulni.”

Vajon tényleg szeretnek a waldorfosok iskolába járni?

*az eredmények elemszámokban vannak megadva

N = 113

N = 90

Ami a legszembetűnőbb, hogy a waldorfosok sokkal nagyobb arányban szavaztak a

4-esre, mint az állami iskolások. A waldorfos diákok 34,4%-a nagyon szeret iskolába

járni, míg az állami iskolások 16,8%-ára vonatkozik ez.

Az derült ki, hogy az államisok is jellemzően inkább szeretnek suliba járni, amin kicsit

meglepődtem. Annyit hallottam, hogy panaszkodnak.

Az 1-esre és a 2-esre szavazás aránya is alacsonyabb a waldorfosoknál. Az államisok

10%-a nagyon nem szeret iskolába járni, míg a waldorfosok 2%-a vallotta ezt.

Tehát az derült ki, a waldorfosok között is van olyan, aki nem szereti az iskolába járást.

Viszont a waldorfosok jobban szeretnek bejárni, mint az államisok.
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*az eredmények elemszámokban vannak megadva

N = 113

N = 90

Kíváncsi voltam, vajon a tanuláshoz ki hogy áll. Úgy látom ebben már nagyobb a

különbség, mint az iskolába járás szeretetében. Az államisok jóval inkább nem

szeretnek tanulni, mint szeretnek. Míg a waldorfosok körében a középtájt, de leginkább

a 3-mas, vagyis a “szeretek tanulni”  jellemző.

Beigazolódott az a hipotézisem, hogy az állami iskolások kevésbé szeretnek tanulni,

mint a waldorfosok. Úgy tűnik, a diákok iskolába járni alapvetően szeretnek.

Gondolom részben azért, mert közben együtt lehetnek a barátaikkal, ami egy közösségi

élményt ad nekik. Ezek az eredmények alapján úgy vélem, a diákok az iskolába

járásban inkább a tanulás részt  nem szeretik.
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*az eredmények elemszámokban vannak megadva

N = 113

N = 90

Itt sincs olyan radikális eltérés, mint amit gondoltam volna az eddig hallottak alapján.

Mindenki inkább arra hajlik, hogy fel meri tenni a kérdéseit. De azért fel véltem fedezni

különbséget. A waldorfosoknál egyérteműen az 1-es a legjellemzőbb, míg az

államisoknál az 1-es és a 2-es holtversenyben vannak egymással. A waldorfosoknál

nagyon kevés az, aki nem meri feltenni a kérdését, míg az államisoknál azért nagyobb

arányban akad. Az államis diákok 20,4%-a egyértelműen inkább nem teszi fel a

kérdését, a waldorfosoknál ugyanez az érték csak 13,3%.

A waldorfos diákok tényleg többet kérdeznek, de nem annyival, mint amennyire ezt

hallom például az olyan tanároktól, akik államiban is tanítottak. Lehet, hogy arra

utalnak, hogy az államis diákokban nem fogalmazódik meg annyi kérdés. Viszont ezt

sajnos már nem tudhatjuk meg a kérdőívből.
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*az eredmények elemszámokban vannak megadva

N = 113

N = 90

Jellemzően nem értenek egyet ezzel az állítással a diákok. Az államisoknál is a nem

egyetértés van túlsúlyban, amire megvallom őszintén, nem számítottam. Azt hallom

innen-onnan, hogy az állami iskolákban nem adnak olyan nagy teret a kérdezésnek,

mint a waldorf iskolákban.

Látszólag azért a waldorfosok körében kevesebb az egyetértés, mint az államis

diákoknál. De vajon csak azért van így, mert a waldorfosoknál kisebb az elemszám?

Az állami iskolások 6,2%-a, míg a waldorfosok 1,1%-a szavazott a 4-esre. Tehát kicsi

különbséggel, de a waldorfosok kevésbé kapcsolják össze a kérdezést a tudatlansággal.
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*az eredmények elemszámokban vannak megadva

N = 113

N = 90

Ennél a kérdésnél egyáltalán nem az lett, mint gondoltam. Amellett, hogy nem sok

különbséget vélek felfedezni, aminek tudnék okot adni, az látszik, hogy az államisok

jobban vallják, hogy nem félnek megszólalni, mint a waldorfosok. Érdekes, hogy ez a

sztereotípia nem igazolódott be. Vagy nem fogalmaztam meg jól a kérdést, vagy

tévedtünk.

Stressz

A stressz mérésére Ádám interjúalanyom javaslatára egy szakértők által megírt tanulói

stressz kérdőívet illesztettem be a saját kérdőívembe. Volt vagy 30 kérdés, amelyből

mindegyik egy kategóriához tartozott. Például volt dolgozaton stresszelés (pl.: “Amikor

felelek, vagy dolgozatot írok, bizonytalannak érzem magam”), szülői, családi nyomás

(pl.: “A szüleim nagyon aggódnak, milyen osztályzatot kapok”).

A kitöltőnek az a feladata, hogy minden kérdést értékeljen az alábbi szempontok

szerint:
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0 = NINCS ILYEN PROBLÉMÁM

1 = NEM OKOZ kellemetlenséget, feszültséget

2 = ENYHE kellemetlenséget, feszültséget okoz

3 = NAGY kellemetlenséget, feszültséget okoz

4 = RENDKÍVÜL NAGY kellemetlenséget, feszültséget okoz

Az értékelés menete úgy zajlik, hogy az adott kategóriákhoz tartozó kérdések értékeit

össze kell adni, majd átlagot kell belőle vonni. A a végén pedig kijön, hogy az adott

kategóriának mennyi az átlagos értéke, vagyis milyen magas a stresszintje az adott

témában. (Pl.: dolgozat előtti stressz: 2,3 , szülői nyomás: 1,4).

A tanulói stressz kérdőív az írásom végén található egy mellékletben.

Kicsit leszűkítettem az eredetit, hogy ne legyen hosszú az egész kérdőív, amit majd

kiküldök. Kiszedtem a pályaválasztással és a figyelemmel kapcsolatos kérdéseket, mert

a pályaválasztásról külön kérdéseim voltak, a figyelem meg kevésbé érdekelt. De a

kérdőív így is értékelhető, hiszen egész kategóriákat szedtem ki, illetve eleve bizonyos

kategóriáknál több kérdés volt.

Én az államisok és a waldorfosok értékelésénél kicsit máshogy jártam el, mivel

egyrészt nem 1 személy értékeit kellett megnéznem, hanem azt, hogy átlagosan az

állami iskolás diákoknak, vagy a waldorf iskolásoknak magasabb-e a stressz szintje.

Nem szedtem végül kategóriákra a kérdéseket, mert rájöttem, hogy így is ki fog jönni

egy eredmény. Ami ugyan nem lesz olyan részletes, de nem tartottam most annyira

lényegesnek, hogy milyen típusú stresszben milyenek az államisok és a waldorfosok.

Így hát összeadtam és átlagoltam minden kérdést külön-külön az államis és a waldorfos

diákoknál. Majd következő lépésben a kapott eredményeket ismét összeadtam és

átlagoltam. Így kaptam az állami iskolás diákoknál 1,5-ös átlagot, vagyis a “nem okoz

feszültséget” és az “enyhe feszültséget okoz” között félúton, a waldorf iskolás

diákoknál pedig 1,17-es átlagot, vagyis nagyon enyhén több, mint a “nem okoz

feszültséget”.

Tehát, ebből a kutatásból az jött ki, hogy az állami középiskolások nem radikálisan, de

többet stresszelnek, mint a waldorf középiskolások. Illetve úgy gondolom, a stresszelés

valahol a szabadság ellentéte. Aki kevesebbet stresszel, az szabadabb.
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Persze felmerült még bennem, hogy valószínűleg nem mindenki volt teljesen őszinte.

Elég érzékeny témákat is érintett ez a stressz kérdőív, és a több, mint 200 emberből

biztosan akadt, aki nem gondolt igazán bele egyes kérdésekbe.

A saját élményeikről mesélő interjúalanyaim leginkább az általános iskolás éveikről

számoltak be, amikor azt említették, milyen stresszes volt az állami. Nyilván, hiszen

akkor jártak oda.

Úgy gondolom, az általános iskolában lehet a legnagyobb a különbség, mivel akkor a

waldorf iskola szinte egyáltalán nem stresszes, az állami iskolákban meg már

dolgozatok, és jegyek vannak. A gimnáziumban már a waldorfosoknak is egyre több

követelmény van.

*az eredmények elemszámokban vannak megadva

N = 113

N = 90

Egy másik stressz kérdőívben láttam ezt a kérdést, amit végül nem használtam fel

teljes egészében. Így hát úgy gondolom, ha reggel ideges vagy a napod miatt, az is egy

stresszre utaló jel.
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Ebben a diagramban nagyon kijön az, hogy az állami iskolások stresszesebbek. Náluk

a legjellemzőbb válasz a 4-es volt, míg a waldorfos diákok között a 3-mas és a 4-es

nagyon elenyésző volt, ellentétben az 1-essel és a 2-essel.

Pályaválasztás

Annak érdekében, hogy megtudjam, mikor döntik el a diákok, hogy mit csinálnak

középsuli után, külön-külön életkor szerint is készítettem diagramokat. Így azt is

megtudjuk, tényleg az államisok döntik-e el hamarabb, vagy ez mindenkinek nehéz.

A 14-15 évesek diagramját nem fogom elemezni, mert a waldorfosok közül a kitöltők

nem voltak meg 10-en, az államisok közül pedig jócskán többen voltak. ennél. 10 alatti

kitöltő alapján pedig egyébként se érdemes elemezni.

*az eredmények %-ban vannak megadva

N = 37

N = 38

Figyelembe kell venni, hogy a waldorf gimnázium 5 éves. Tehát az államis diákok

általában 18 évesen érettségiznek, a waldorfos diákok pedig 19 évesen.
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Mindegyik válaszlehetőségből az látszik, hogy az állami iskolások már közelebb

vannak az eldöntéshez. A legnagyobb különbség a “még nem tudom”-nál jelenik meg.

*az eredmények %-ban vannak megadva

N = 42

N = 43

Egyértelműen látszik különbség. Az állami iskolások ennyi idős korban már jó nagy

részt tudják, a waldorfosok fele pedig már gondolkodik rajta, de még nem döntötte el.

A “nem tudom” is még nagyobb részben van jelen a waldorfosoknál, mint az

államisoknál.

Nagyban közrejátszhat az 5 éves waldorf gimnázium. Igaz, hogy a korosztályban

benne vannak a waldorfos érettségi előtt állók is, ugyanakkor lehetséges, hogy több 18

éves waldorf diák töltötte ki, mint 19 éves. Amit én gyanítok, hogy így lehet, az engem

ismerő, 18 éves évfolyamtársaim jóvoltából. De persze ez csak egy feltételezés.

Utólag jutott eszembe, hogy talán egy “hány éved van még az érettségiig”. kérdést is

bele kellett volna írni a kérdőívbe.
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*az eredmények %-ban vannak megadva

N = 113

N = 90

A Waldorf-diákok körében egyértelműen jobban jelen van az a probléma, hogy sok

minden érdekli őket és nem tudnak választani, ellentétben az állami iskolásokkal.

Nagyon úgy tűnik, hogy a pályaválasztásról való döntés sokaknak nehéz. Hiszen a

“nincs ilyen nehézségem” mindkét iskolatípusban alulreprezentált.

Az felettébb érdekes, hogy annak ellenére, hogy hamar eldöntik, merre tovább, a

hagyományos iskolások körében mégis elég jelentős, 26,5%-ot érdekel “kevés dolog” a

jövőt illetően. Vajon akkor mi alapján döntenek? A waldorfos diákoknál jobban

követhető,, hogy a szélesebb érdeklődés nehezíti a döntés meghozatalát.
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*az eredmények %-ban vannak megadva

N = 113

N = 90

Az államisok között sokkal erősebb az a vélekedés, hogy nem szeretnének évet

kihagyni, mint a waldorfosoknál. Ráadásul náluk erre az opcióra szavaztak a legtöbben.

A waldorf diákoknál a legnépszerűbb válasz, hogy az év kihagyást is fent tartják

lehetőségként, de még nem tudják.

Valószínűleg ez részben azért is lehet, mert a waldorfos körökben sokat hangoztatják

már végzett diákok is, hogy ez jó dolog, így a többiek követik a példájukat.
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*az eredmények %-ban vannak megadva

N = 113

N = 90

Az arra utaló kérdések, hogy beleszólnak a szülők a pályaválasztási döntésbe, az

államisoknál csak nagyon kis arányban lépnek fel, míg egyes ilyen kérdésekre egyetlen

waldorfos sem szavazott.

A legjellemzőbb mindenkinél, hogy inkább a saját döntésük, de megbeszélik a

szüleikkel. Ez az államisoknál és a waldorfosoknál elég hasonló arányban van jelen.

A waldorfosok körében kicsivel több olyan lép fel, hogy a szülők egyáltalán nem

szólnak bele a pályaválasztás eldöntésébe.
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*az eredmények %-ban vannak megadva

N = 113

N = 90

Ez nagyon érdekes, mert egyáltalán nem erre számítottam, hanem arra, hogy az

államisok nagyobb arányban lépnek a szüleik nyomdokaiba, a waldorfosok meg

jellemzően valami teljesen más irányba mennek.

Az beigazolódott, hogy az államisok nagyobb arányban feleltek “igaz rám” válasszal.

Azonban az államisoknál sokkal nagyobb arányban van jelen a “nem igaz rám”. A

waldorfosokra meg jellemzőbb, hogy nem tudják még, vagy a kettő között érzik

magukat.

Konklúzió

Habár a kvalitatív kutatás során néhányan bizonyos kérdésekre azt felelték, hogy nem

látnak különbségeket, azért a legtöbb alanyom fogalmazott meg eltéréseket.

Ez valahol be is igazolódott. Egyes kérdéseknél nem merültek fel különbségek, de a

többségénél voltak. Néhányan megjegyezték, hogy nem látnak nagy másságot a a két

típusú iskolába járó diákok között. Ennek az eredmények részben szintén igazat adnak,
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mert sok diagramon nincsenek radikális eltérések, viszont valahol egyértelmű

különbség figyelhető meg.

Úgy tűnik, tényleg léteznek állami iskolások és waldorf iskolásokkal kapcsolatos

sztereotípiák. És nem utolsó sorban, habár nem egy profi szakember végezte a kutatást,

de léteznek kutatás alapján is az átlagra vonatkozó különbségek is.

Nagyon érdekesnek találom, hogy a kutatásom szerint a sztereotípiáknak,

közszájon forgó hiedelmeknek van igazságalapja. Viszont attól még nem érdemes

teljesen a sztereotípiákra támaszkodni, mert egyrészt volt olyan eset, hogy nem

igazolódott be, másrészt ezek a közhiedelmek csak a nagy átlagra igazak. Ha egy

egyént akarunk megismerni és sztereotípiákban gondolkodunk, rengetegszer

tévedhetünk, mert nagyon sok egyén eltér az átlagtól.

Ezek szerint ennyi kategóriában lehet felfedezni különbségeket a két fajta iskolába járó

tanulók között. Én azt gondolom, ez lehet, hogy azért van, mert ilyen sok mindenre

kihat az életünkben, hogy milyen iskolába járunk. Talán számít az, hogy ott hogyan

bánnak velünk, vagy, hogy milyen közegben vagyunk. Végül is az életünk jó részét az

iskolában töltjük.

Tett

A tettem az, hogy egy újságcikket írtam. A kutatásom egy kis ízelítőjét mutatom be,

hiszen az egész felmérés hosszú lenne egy több ember által olvasott cikkhez. Illetve az

írás mellé infografikákat is készítettem, hogy az olvasóknak könnyebb legyen

elképzelni a kutatás lényegét.

Az újságcikk Szabó Zoltán, a Waldorf Szövetség elnöke és Kmety-Molnár Györgyi,

kommunikációs munkatárs segítségével az országos Waldorf hírlevelen és egyéb

Waldorfot érintő platformokon fog megjelenni.

Az a célom a cikkel, hogy a már Waldorfot jól ismerőknek egy újabb érdekes kutatást

nyújtsak a témáról. Valamint ezt a fajta pedagógiát kevésbé, vagy egyáltalán nem

ismerők többet megtudjanak arról, miben mások azok a diákok, akik Waldorf iskolába

járnak.
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A szakmai interjúk mellett az éves munkám ezen részén léptem ki legjobban a

konfortzónámból, mert sok emberrel kellett beszélni, szervezkedni és elmagyarázni

nekik, mi is a témám.

A cikk később fog megjelenni a nyilvánosság előtt, mint amikor ezt írom és az

előadásomat prezentálom. Ugyanis csak az írásos anyag befejezése után tudtam

megírni, mert véleményem szerint egy részletet akkor lehet jól bemutatni, ha az egész

már előtte megszületett.

Az újságcikk
Waldorf iskolás, tizenkettedikes diákként számtalan véleménnyel találkoztam már a

waldorf pedagógiáról és az ott tanuló diákokról. Például gyakran hallottam, hogy “a

waldorfosok nem tanulnak eleget”, “a waldorfban sok a művészi gyerek, de más

irányba már nem igazán lehet onnan továbbtanulni”, vagy, hogy “a waldorfosok

olyanok, mint a hippik”, és még sorolhatnám.

Viszont nem csak külsősöknek él egy képzet a fejében arról, milyenek a waldorfosok,

hanem maguknak a waldorfosoknak is. Azt vettem észre, hogy az diáktársaim gyakran

mondják bizonyos iskolai feladatokra, hogy “ez nagyon waldorfos”. Mondjuk, akkor,

ha el kell készíteni agyagból valamit, amiről tanultak. Illetve olyat is nem egyszer

hallottam, hogy egy öltözködési stílusra mondják, hogy waldorfos. Többször is

előfordult, hogy egy idegenről, akit csak megláttak az utcán, azt feltételezték, hogy

Waldorf-diák, mert az illető hosszú szoknyát és kötött pulcsit viselt.

Több esetben találkoztam azzal a jelenséggel, hogy a Waldorfba járóknak elképzelésük

van arról, hogy miben különböznek ők a hagyományos iskolás tanulóktól. Gyakori az a

vélekedés, hogy az “államisok” többet sminkelnek, vagy több időt töltenek a

telefonjukon.

Elkezdett érdekelni, hogy vajon ezekből a képzetekből, sztereotípiákból mi igaz? És

vajon honnan eredhetneknek?

Annak érdekében, hogy ezekre megtudjam a választ, először interjút készítettem 43

emberrel arról, hogy szerintük milyen különbségek vannak az állami iskolás és a

waldorf iskolás diákok között. Közülük 6-an állami, vagy egyházi iskolába járnak, a

többiek mind Waldorfhoz köthetők.

Ezt követően az interjúk eredményei alapján egy online kérdőívet állítottam össze,

melynek keretén belül 113 állami és 90 waldorf középiskolás diákot kérdeztem meg. A
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felmérésben szerepeltek szabadidő eltöltéssel, iskolához való hozzáállással,

stressz-szel, öltözködéssel, illetve pályaválasztással kapcsolatos kérdések.

Jelen cikkben egy kis ízelítőt szeretnék adni ebből az igen részletes kutatásból,

felvillantva az érdekesebb eredményeket, akár megerősítették, akár cáfolták a

feltételezéseket.

Első hipotézis - kreativitás

Az interjúalanyaim közül sokan megfogalmazták azt valamilyen formában, hogy a

Waldorf-diákok az életük több terén is kreatívabbak az állami iskolás diákoknál.

Megemlítették, hogy a Waldorf iskolákban jellemzőbbek a kreatív feladatok, és hogy a

waldorfosok jobban otthon vannak a művészetekben. Többször is előkerült a

beszélgetések során, hogy rájuk a jellemzőbb, hogy kézzel készítenek el valamit. Illetve

érdekes módon az is, hogy ha egy új, ismeretlen szituációval találkoznak, akkor ők

abban könnyebben helyt állnak.

A cikkben szereplő grafikák felső része mindig az interjúk során elhangzott

gondolatokat szemlélteti, kimelve néhány konkrét véleményt.

A grafika alsó része pedig azt mutatja, milyen kérdést tettem fel az adott témával

kapcsolatban az online kérdőívben, valamint milyen eredmények születtek abból. A

kördiagramokból pedig az is kiderül, hogy a kutatásom alapján mennyire igazak a

megkérdezettek feltételezései, sztereotípiái az állami és a waldorf iskolás diákok

különbségét illetően.
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Úgy gondolom, ha valaki saját kezűleg készít másnak ajándékot, vagy ha valaki zenél

valamilyen hangszeren, akkor ő egy kreatív, művészi embernek számít. Tehát úgy

vélem, ezen kérdések alapján bizonyos szinten ki lehet deríteni, hogy valaki inkább

kreatív, vagy sem.

Határozottan nagyobb arányban készítenek kézzel ajándékot a Waldorf-diákok,

mint az állami iskolások. A waldorfosok körében még gimis korban is a többség inkább

kézzel készít ajándékot, minthogy boltban vásárolna.
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A waldorfosok közül jóval nagyobb arányban játszanak valamilyen hangszeren gimis

korban, mint az állami iskolások közül. Azért is juthattam erre az eredményre, mert

kiderült, hogy az állami iskolás diákok mindössze 49,6%-a játszott valaha

valamilyen hangszeren, míg a waldorfosok 91%-a.

Második hipotézis - öltözködés

Az interjúk során körvonalazódott az a vélemény, hogy a Waldorf-diákok általában

egyedibben, extrábban öltöznek, mint az állami iskolás diákok. Jobban

megmutatják az egyéniségüket, és kreatívabb, alternatívabb kombinációkat

alkalmaznak az öltözködés terén. Többen is említették, a raszta hajat, a hippi stílust és a

bő pulcsikat, mint “tipikus waldorfos” öltözködési stílus jegyeket.

Érdekes módon azt is többen megfogalmazták, hogy az állami iskolás diákokra

jellemzőbb, hogy a legújabb öltözködési trendeket követik, és hogy beleolvadnak a

tömegbe. Vajon mindebből mennyi az igazság? Vagy ezek csak alaptalan előítéletek?

Ennek is utána jártam.
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Úgy gondolom, ha valaki jobban lépést tart a trendekkel, az többet jár vásárolni.

Hiszen az aktuális divat gyorsan változik, pontosabban változtatják.

Az látszik, hogy nem jelentősen, de a waldorfosok ritkábban vásárolnak ruhát, mint az

állami iskolások. Minden választási lehetőségnél mindössze egy pár százalék eltérés

figyelhető meg. Ebben nagyon kicsi a különbség. Ami szembetűnőbb, az a havi

gyakoriság: az állami iskolás diákok 35,4%-a, míg a waldorfosoknak 22,5%-a

vásárol havonta ruhát. Ez több, mint 10% pont különbség. Még az olvasható le a
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diagramról, hogy a Waldorf iskolások körében jelentős azok aránya, akik csak évente

egyszer költenek az öltözködésre.

Nagyon érdekes, hogy míg az állami iskolások közül azt a választ jelölték be

legtöbben, hogy leginkább fast fashion üzletekben vásárolnak, addig a

Waldorf-diákok közül erre a válaszadási lehetőségre szavaztak a legkevesebben.

Az állami iskolás diákok körében lépcsőzetesen épül felfelé a 4-esig (“nagyon igaz

rám”) a diagram, míg a waldorfos diákok ezt a kijelentést már nem érzik magukénak.

Bár a fast fashion boltokban szinte csak olyan ruhákat lehet venni, ami az aktuális

divatnak megfelel, az ilyen típusú üzletekben vásárlás, vagy nem vásárlás szerintem

nem csak a trend és az alternatív stílus kedvelését, vagy nem kedvelését mutatja. Ez egy

környezettudatos választás eredménye is lehet. Egy turkáló sosem tud igazán lépést

tartani a legújabb divattal. Általában sok válogatást igényel, mire találni lehet divatos

ruhát, míg a fast fashion boltokban jóval egyszerűbb megtalálni a legtrendibb

darabokat.

Érdekes eredményt hozott a használt ruhaboltban való vásárlásról feltett kérdés is. Az

egyértelmű, hogy a turiba járás nem csak waldorfos szokás, de az ő körükben sokkal

népszerűbb. Ezt igazolja, hogy az elmúlt 1 évben több, mint kétszer használt

ruhakereskedésben az állami iskolások 32,7%-a, a waldorfosok 55,1%-a fordult

meg. Az “egyszer sem” választ az állami iskolások 15% ponttal nagyobb arányban

választották. Tehát az a feltételezés nem igaz, hogy az államis diákok nem járnak

turiba, és csak a trendi ruhák érdeklik őket, de az igaz, hogy a Waldorf-diákok

általánosságban többet járnak turkálóba, mint az állami iskolás diákok.

Mint kiderült, a ruhavásárlás gyakoriságában elég hasonlóan járnak el a megkérdezett

diákok, a különbség leginkább abban van, hogy azt hol bonyoltják.

Harmadik hipotézis - iskolához, tanuláshoz való hozzáállás

Igen sokszor hallottam már olyat, hogy valaki (főleg a szüleink generációjánál

tapasztalom ezt) azt gondolja, hogy a waldorfosok szeretnek iskolába járni. Holott nem

egyszer hallottam Waldorf-diákoktól, hogy nem akarnak iskolába menni, vagy, hogy

alig várják a nap végét, hogy mehessenek haza. Tehát ők is elég sokat tudnak
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panaszkodni az iskola miatt, amit az állami iskolások sokszor nem értenek, mert “nekik

sokkal többet kell tanulni.”

Érdekes, hogy amikor az interjúk alkalmával egyenesen rákérdeztem arra, hogy vajon

a waldorfosok jobban szeretnek-e suliba járni, vagy sem, minden esetben azt a választ

kaptam, hogy jobban szeretnek. Hárman még úgy is megjegyezték ezt a különbséget,

hogy nem is tettem fel ezt a kérdést.

Ezek után már különösen érdekelt, hogy vajon tényleg szeretnek a waldorfosok

iskolába járni? Az alábbi ábrán összegeztem a kutatás erre vonatkozó eredményeit.
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Ami a legszembetűnőbb, hogy a tanulás szeretete kérdésnél a Waldorfosok sokkal

nagyobb arányban szavaztak arra, hogy “nagyon szeretnek iskolába járni”

(34.4%), mint az állami iskolások (16,8%).

Hiába hallottam eddig sok panaszt, mégis az derült ki, hogy az állami iskolás diákok is

jellemzően inkább szeretnek suliba járni. (Ki tudja, ha ezt a kérdést még a covid előtt

teszem fel, akkor egészen más eredményre jutunk…)

Az 1-esre és a 2-esre szavazás aránya is alacsonyabb a waldorfosoknál. Az államisok

10%-a nagyon nem szeret iskolába járni, míg a waldorfosok mindössze 2%-a

vallotta ezt.

Tehát az derült ki, a Waldorfosok között is van olyan, aki nem szereti az iskolába

járást. Viszont ők általánosságban jobban szeretnek bejárni, mint az állami iskolások.

Úgy tűnik, a tanulás szeretetében nagyobb eltérések vannak, mint az iskolába járás

szeretetében. Az állami iskolások jóval inkább nem szeretnek tanulni, mint

szeretnek. Míg a waldorfosok körében a középtájt, de leginkább a 3-mas, vagyis a

“szeretek tanulni” a jellemző.

Kiderült, hogy a diákok iskolába járni alapvetően szeretnek. Gondolom részben azért,

mert közben együtt lehetnek a barátaikkal, ami egy közösségi élményt ad nekik. Ezek

az eredmények alapján úgy vélem, a diákok az iskolába járásban inkább a tanulás

részt nem szeretik.

Persze feltételezheted, hogy a waldorfosok azért szeretnek jobban iskolába járni, mert

“nem tanulnak”, és csak a haverjaikkal lézengenek. Nos, lehet, hogy van benne igazság.

Azonban ebből a kutatásból az derült ki, hogy a Waldorf-diákok magát a tanulást is

jobban élvezik. Talán gondolhatod, hogy amit ők csinálnak, az nem is igazi tanulás…

de vajon a tanulásnak muszáj rossznak lennie?

Negyedik hipotézis - pályaválasztás

Többen is azt fogalmazták meg, hogy az állami iskolás diákok hamarabb döntik el,

mihez kezdenek a középiskola után, a Waldorf-diákok pedig többet gondolkodnak

rajta. Szó esett arról is, hogy a waldorfosok az évek során rengeteg mindent

kipróbálnak, így több dolgot megismernek. Néhányan pedig azon a véleményen voltak,

hogy az állami iskolásoknak konkrétan könnyebb a döntés.

Vajon a kérdőív segített-e megtalálni erre a válaszokat?
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Egyértelműen látszik különbség abban, hogy mikor döntenek a pályaválasztás felől. Az

állami iskolások 18-19-20 éves korban már jó nagy részt (68,2%) döntöttek, a

Waldorfosok között csak 37,2% biztos benne, a fele pedig még csak gondolkodik

rajta, de nem döntötte el. A “nem tudom” is nagyobb részben van jelen a

Waldorf-diákoknál, mint a hagyományos iskolásoknál.

Az eredményekben nagyban közrejátszhat az, hogy egy Waldorf gimnázium 5 évet ölel

fel. Igaz, hogy a korosztályban benne vannak az érettségi előtt álló Waldorf-diákok is,

ugyanakkor nem tudhatjuk, mennyi 18, és mennyi 19 éves válaszadó van.
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A Waldorf-diákok körében egyértelműen jobban jelen van az a probléma, hogy

sok minden érdekli őket és nem tudnak választani, ellentétben az állami

iskolásokkal. Nagyon úgy tűnik, hogy a pályaválasztásról való döntés sokaknak nehéz.

Hiszen a “nincs ilyen nehézségem” mindkét iskolatípusban alulreprezentált.

Az felettébb érdekes, hogy annak ellenére, hogy hamar eldöntik, merre tovább, a

hagyományos iskolások körében mégis elég jelentős, 26,5%-ot érdekel “kevés dolog” a

jövőt illetően. Vajon akkor mi alapján döntenek? A waldorfos diákoknál jobban

követhető,, hogy a szélesebb érdeklődés nehezíti a döntés meghozatalát.

Összességében megállapítható, hogy a kutatásom során nem csak olyan

eredmények születtek, amelyek alátámasztották a feltételezéseket, de a legtöbb

esetben az derült ki, hogy van igazságalapja a hiedelmeknek, közszájon forgó

kijelentéseknek.

Befejezés

Önreflexió
Utólag kiderült, hogy rengeteg oldalt írtam. Ami szerintem azért történt, mert olyan

típus vagyok, aki haljamos beleveszni a részletekbe, illetve aki hosszú körmondatokat

ír. Minden témánál arra törekedtem, hogy sokat írjak, mert nem láttam még át az egész

éves munkám, nem tudtam mi mennyit fog kitenni. Úgy gondolom, valahol ez előny,

mert jobb utólag szűkíteni, mint azzal szembesülni, hogy kevés amit írtam. Viszont

talán így több energiabefektetés dolgozni.

Rita, az egyik szakmai interjúalanyom, és Kati, a konzulensem és még mások is

mondták, hogy szűkítsem le a témákat, amelyeknek az online kérdőívben utánajárok. Jó

volt, hogy ezt mondták, mert valamelyest le is szűkítettem, és ennek örülök. Viszont ők

azon a véleményen voltak, hogy csak egy vagy két témakör legyen. Talán bizonyos

szempontból könnyebb lett volna, de ebben az esetben utólag azt gondolom, hogy jó,

hogy magamra hallgattam. Mert több témára, vagy kérdésre nem születtek izgalmas

eredmények, azonban sokra igen. Jobb volt, hogy ilyen sok téma volt, mert így utólag

lehetett válogatni. Rosszabb lett volna, ha elkezdek kutatni egy két témát és kiderül,

hogy valamelyik teljesen érdektelen.
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Nagyon sokat alakult a témám. Közel sem az volt, hogy az elején eldöntöttem, mi lesz

az éves munkám címe és abban kutattam végig. Tehát több év eleji kutatást nem

illesztettem be az írásos anyagba, mert nem tartozik a jelenlegi témámhoz. Tehát azért

is kezdtem neki későn bizonyos dolgoknak, mert addig tartott, hogy kiforrjon, mit is

szeretnék.

Voltak olyan időszakok az évben, amikor nem foglalkoztam sokat az éves munkával,

mert nagyon messzinek láttam a határidejét, és más dolgok fontosabbnak bizonyultak.

De összességében úgy gondolom, eléggé sokat foglalkoztam a témámmal, és mélyen

belementem. Úgy vélem azt kell még tanulnom, hogy tömören fogalmazzak, de azzal

átadjam a lényeget.

Köszönetnyilvánítás

Először is köszönetet szeretnék mondani Bíró Katalinnak, a konzulensemnek, akinek a

jó és hasznos visszajelzéseire, ötleteire bármikor számíthattam. Továbbá neki

köszönhetem a kapcsolatokat az egyik interjúhoz és az újságcikk megírásához.

Köszönetet szeretnék mondani a szüleimnek, akik nagyon támogatóak voltak és sokat

segítettek a dilemmáimban, illetve rengeteg technikai dologban.

Köszönetet szeretnék mondani a két szakmai interjúalanyomnak, Ruskó Ritának és

Babocsay Ádámnak. Ők rengeteget segítettek szakmai szinten, illetve a kutatásom

kitalálásában és elindításában.

Köszönetet szeretnék mondani Molnár Blankának, Szabó Eszternek, Türkössy

Szilárdnak, Kmety-Molnár Györgyinek és Szabó Zoltánnak (Waldorf Szövetség

ügyvezetője), akik a Magyar Waldorf Szövetség körül mozognak. Ők segítettek a

cikkem publikálásában, és nem utolsó sorban, az ötletelésben.

Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, akivel rövid interjút csináltam.

Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki kitöltötte a kérdőívemet.

Legvégül pedig köszönetet szeretnék mondani a barátaimnak, és a közeli

hozzátartozóimnak, akik szintén adtak visszajelzéseket és támogattak engem

jóban-rosszban.
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