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Boldog életre kellene készülni az iskolában

Csapó Benő. Fotó: Kuklis István
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Csapó Benő egyetemi tanár lett Szeged új díszpolgára. A
professzor úgy gondolja, egy kutató elsősorban
tudományos eredményeivel, oktatómunkájával
segítheti a közoktatás fejlesztését. Fontosnak tartja,
hogy segítse az aktuális problémák megoldását, és
ennek az a legjobb módja, ha az iskolai gyakorlat
szempontjában jelentős kérdésekkel foglalkozik.
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/boldog_eletre_kellene_keszulni_az_iskolaban/2475412/
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Szeged díszpolgára címet vehetett át tegnap Csapó Benő. A Szegedi
Tudományegyetem professzorával, akit Botka László polgármester korábban a
hazai pedagógia legjelentősebb alakjának nevezett, szakmájáról beszélgettünk.
Arra voltunk kíváncsiak, hogy szerinte a jelenleg ismét átalakítás előtt álló
oktatásnak milyen irányt kellene vennie.
Névjegy
Csapó Benő 1953-ban született Szentgálon. 1971-ben érettségizett a
veszprémi Lovassy László Gimnáziumban, kémia– zika szakos
középiskolai tanári oklevelet a József Attila Tudományegyetemen
szerzett. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi
Intézet, a Neveléstudományi Doktori Iskola, az MTA–SZTE
Képességfejlődés Kutatócsoport és az általa alapított SZTE
Oktatáselméleti Kutatócsoport vezetőjeként dolgozik. 2009-ben
megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét, 2015-ben pedig Prima
Primissima díjas lett a Magyar oktatás és köznevelés kategóriában.

– A tantervekről szóló vitában túlsúlyba kerültek a munkaerőpiaci szempontok.
Véleményem szerint azonban az iskolában nem arra kell készülni, hogy
dolgozni fogunk, hanem arra, hogy boldogan éljünk. Megértsük a körülöttünk
lévő világot, tudjunk problémákat megoldani, másokkal együttműködni –
fogalmazott. – Az iskolának három fő célt kellene szolgálnia: tanítson meg
gondolkodni, adjon az iskolán kívül is alkalmazható tudást, és közvetítse a
tudomány és a művészetek eredményeit. A széles körű műveltséget, a
kiművelt gondolkodást alapvető értéknek kell tekintenünk, minden
hasznossági szemponttól függetlenül.
Csapó Benő szerint sok hasznos kezdeményezés indult el, kérdés azonban,
hogy a jó alapelvekből mi marad meg, mire eljutnak a megvalósításig. –
Szükség van arra, hogy a gyerekek kevesebb időt töltsenek az iskolában, de
nem kell, hogy ez kevesebb tudás megszerzését is jelentse. Motiváltabb, a
tanulásban örömet találó gyerekek rövidebb idő alatt is többet tanulhatnak. A
pedagógusok hatékonyabbak lehetnek, ha módjuk van arra, hogy önállóan
megoldják azokat a problémákat, amelyeket maguk körül látnak.
Szeged legújabb díszpolgára úgy fogalmazott: volt már rá példa, hogy a
döntéshozók megkérdezték a véleményét, ám javaslatai nem mindig jutottak
el a megvalósításig. Pedig akár tíz év alatt is jelentős változást lehetne elérni. –
Más országok példája is azt mutatja, hogy minden helyzetből el lehet indítani
egy gyors fejlődési folyamatot.
Csapó Benő úgy gondolja, munkája eredményeit nem azok közvetlen hatásán
lehet lemérni. – Ha elolvassák a cikkeinket, és hivatkoznak a munkáinkra,
látjuk, hogy a gondolataink hatnak. Én személyesen pedig attól érzem jól
magam, ha jó órákat tartok, ha okos atalok vannak a környezetemben, és
látom a fejlődésüket.
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KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Trócsányi László, a megye új díszpolgára: Megtisztelő Csongrád megyéért
dolgozni
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