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ják ezt. Az alkotmány biztosítja ezt a jogot. A legtöbb államban az iskoláztatás nem 
kötelező, de az oktatás az. A hatóságoknak jogában áll ellenőrizni, hogy megfelelő 
oktatásban részesülnek-e a gyermekek. Québecben ez az 5 és 16 éves kor közötti gye-
rekekre vonatkozik. Ez országról országra változhat. A legjobb, ha az otthon tanulást 
választó szülők találkoznak az iskolavezetéssel, és megállapodást kötnek, hogy eleget 
tehessenek ezen felhatalmazásuknak.

 Az elit természetesen kedvezőtlennek tartja azt a tényt, ha a gyermek elmenekül-
het a programozása alól. Ezért van az, hogy a média démonizálja az otthontanulást, és 
olyan messzire is elmegy, hogy a kultuszokkal hozza összefüggésbe. 2006-ban Franciaor-
szágban a MIVILUDES (35. fejezet) 1119 otthoni tanítást választó családot ellenőrzött. 
Csak 23 család esetében hoztak olyan rendelkezést, hogy küldjék gyermekeiket iskolába.

 Az otthon tanulást választó szülők egyesülete sok országban létrejött. Ezek 
a   szülők tanulmányozzák a törvényeket, és találkoznak, hogy megosszák a szerzett 
információkat. Társas összejöveteleket, oktató napokat szerveznek a gyerekek és a szülők 
számára. Konferenciákra járnak, ahol szakértők előadásokat tartanak e témában. Közös-
ségek alakulnak. Számos család megoszthatja a gyerekek oktatását, így a szülők utazhat-
nak, kurzusokra járhatnak vagy dolgozhatnak. 

 Ha egyszer a szülők és gyerekek az otthon tanulás mellett döntöttek, akkor a meg-
oldások száma korlátlan. A legrosszabb, ami történhet, hogy a hatóság követeli, hogy 
a gyermek iskolába járjon. Bár a gyermek dönthet úgy, hogy nem engedelmeskedik. Ha 
visszautasítja az együttműködést, és elég erős ahhoz, hogy nyugodt és elszánt maradjon az 
igen ügyes fenyegetések során, mit tudnak tenni egy ilyen eltökéltséggel szemben? Semmit!

 Amikor elhatároztuk hogy gyereket szeretnénk, 31 éves voltam, míg társam, 
Jocelyn (francia férfinév) 37. Tizenkét éve középiskolában tanított, én pedig akkor sze-
reztem meg a tanári mesterfokozatot, nyolc évi állami és privát iskolai tanítást követően. 
Mindketten kiábrándultunk az oktatási rendszerből, és abban reménykedtünk, hogy 
gyerekeinket másként taníthatjuk. Első gyermekemet, Geneviève-t kórházban, doktor 
jelenlétében szültem. A másodikat, Guillaume-t bába jelenlétében, szülőszobában. 
A harmadikat, Gabrielt segítőm, Jocelyn segítségével, otthon. Micsoda fejlődés! Mind-
egyik gyereket öt évig szoptattam, közös családi ágyban aludtunk, mindaddig, míg már 
úgy nem érezték, hogy készek külön szobába költözni, úgy öt hat éves korukban. Nem 
oltattuk be őket, és az otthon tanulás mellett döntöttünk. Vidékre költöztünk. 

 17 évi középiskolai tanítás után Jocelynnek elege lett. Az iskolai hierarchia 
kibírhatatlanná vált. A korai nyugdíjazás mellett döntött, és elkezdtük szervezni a Terra 
Florat, egy alternatív központot – szalmabála házakkal, csirkefarmmal, napenergiával, 
komposzt-wc-vel, permakultúrával, energiagyógyászattal stb. Látogatókat, tanítványokat 
fogadtunk, műhelyfoglalkozásokat tartottunk, azt ettük elsősorban, amit a kert adott.

 Amikor hat éves lett Geneviève, úgy döntött, hogy iskolába megy. Kísérlete 
két hónapig tartott. Egy napon hazajött, és azt mondta: „Csak vesztegetem az idő-
met, és ráadásul néhány gyerek jól megvert”. Találkoztam az iskolaigazgatóval, hogy 
megmondjam neki, lányom az otthon tanulást választja. Felkészülten érkeztem, írott 
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javaslattal, törvényi tájékoztatókkal, a különböző működő egyesületek információival 
felvértezve. Erősnek és jól informáltnak éreztem magam. 

 A következő történt. Megegyeztünk, hogy Geneviève tudását és képességeit az iskol-
avezetés minden év végén ellenőrzi. Az osztállyal együtt vizsgázik franciából, matematikából 
és angolból. Tudtam, hogy általános iskolai szinten két fontos tárgy van, az anyanyelv és 
a matematika. Társammal úgy döntöttem, hogy én angolul beszélek Geneviève-vel otthon, 
míg Jocelyn franciául. A következőt mondtam az iskolaigazgatónak: „Tudom, hogy sok gye-
rek az iskolában megbukik ezeken a vizsgákon, és hogy az iskola mégsem veszíti el a felügye-
letüket. Elvárom, hogy én is megkapjam ezt a kiváltságot!” Bár meglepődött, de beleegyezett. 

 A család élete a megszokott módon folytatódott, egyetlen dolgot leszámítva. 
Négyszer egy héten reggelente, minden egyes alkalommal egy óra hosszat Geneviève az 
iskolától kapott gyakorló füzetet használta, hogy az év végi matematika és francia vizsgá-
jára felkészülhessen. Mihelyt ez szokásává vált, az iskolai feladatainak elvégzéséért teljes 
mértékben ő lett a felelős. Minden évben képes volt az osztállyal levizsgázni. Ilyenkor 
megfigyelhette, mi folyik az iskolában. Ez megerősítette otthontanulási elhatározását.

Mikor Guillaume hat éves lett, nővére útját követte. Egyszerre tanítani őket otthon, könnyű 
és szívderítő volt. Sokkal nehezebbnek bizonyult a legkisebb, Gabriel esetében, aki mentálisan 
fogyatékos, és fizikailag nagyon beteg. Ma, 18 éves korában, IQ-ja még mindig egy másfél 
éves gyerek értelmi képességeinek megfelelő. Gabrielnek köszönhetően az egész család nagyon 
speciális tapasztalatot élhetett meg, amitől közel kerültünk egymáshoz. – Micsoda kaland!

 Geneviève és Guillaume csaknem könnyedén megtanultak olvasni. Jocelyn és én 
mindennap hangosan felolvastunk nekik. Geneviève három éves kora körül azt kérte, hogy 
olvasás közben mutassam az ujjammal a szavakat. Egy nap azt mondta: „Kihagytál egy szót, 
itt”. És megmondta, hogy mi volt a kimaradt szó. Tudott olvasni! Arra kértem, hogy oldalan-
ként olvasson egy-egy sort, majd egy-egy bekezdést. Végül kiválsztott oldalakat. Hamarosan 
regényekre váltottunk – kalandregényekre, tudományos fantasztikumokra, történelmi elbe-
szélésekre, spirituális művekre stb.

 Guillaume hallgathatta hangos felolvasásainkat, hét éves korában határozta el, hogy 
megtanul olvasni. Ezt megelőzően erőteljes fizikai perióduson ment keresztül, úgy mászott 
fára, mint egy majom, mindenhova követte nővérét, segített az építkezésben, kertészkedésben, 
főzésben, vigyázott Gabrielre stb. Szocializációja automatikusan bekövetkezett a családtagok, 
szomszédok, Terra Flora központ látogatói és éjszakai tanfolyamok (gimnasztikák, karatézás, 
kórusban éneklés és zongorázás) segítségével. 

 Geneviève 15 éves korában elhatározta, hogy iskolába megy. Négy hónap alatt meg 
kellett tanulnia a szépítkezést, a divatos öltözködést, a káromkodást, iskolai viselkedést, házi-
feladat-készítést stb. Jegyei kiválóak voltak, kivéve matematikából, abból a tárgyból, amelyet 
utált, és haszontalannak minősített. Amit a legnehezebbnek talált, az néhány lány sértegetése, 
és számos fiú szexuális zaklatása. Felfedezte a dzsungel törvényét. A következő évben Guil-
laume is elhatározta, hogy iskolába megy. 12 éves volt. Ekkor határoztam el, hogy visszatérek 
tanítani egy kis nemzetközi magániskolába, kizárólag a szabadban történő tárgyak oktatója-
ként, így mindkét gyermekemet beírathattam. Guillaume hamar osztályelső lett. Mint ahogy 
a nővérével is történt, a társadalmi beilleszkedést kihívásként élte meg. Nagylelkű volt, őszinte 
és gyengéd, míg a legtöbb osztálytársa kegyetlen, agresszív és tisztességtelen. 
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 Gabriel nyolc éves korában kezdte az iskolát, mivel unalmassá vált számára az otthon-
lét Jocelynnel testvérei nélkül. A testi bajai is elmúltak. Ma nevelőotthonban él, és egy szellemi 
fogyatékosokkal foglalkozó központba jár. Geneviève három évet végzett el a középiskolából 
és fél évet egy kertészeti iskolába járt. 17 éves korában elköltözött otthonról, és egy kertészet-
ben dolgozik. Guillaume három évet töltött a középiskolában, és kettőt a felnőttoktatásban. 
20 éves korában költözött el otthonról, forgatókönyveket ír, gyakornoki program keretében. 
Tapasztalatom szerint az otthoni oktatás egyéniségeket eredményez, akik függetlenek, értel-
mesen képesek beszélni és intelligensek, amikor az egészségük ezt lehetővé teszi.

 Geneviève és Guillaume csaknem könnyedén megtanultak olvasni. Jocelyn és én 
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 Az otthontanulás fő problémáját nem az okozza, hogy meg kell tanítani a gyerekeket 
írni, olvasni és számolni, hanem az, hogy mit kezdjünk a tinédzserekkel? Készek felfedezni a 
világot, többre van szükségük, mint térképekre és könyvekre. Amikor Geneviève 12 éves volt, 

   62 GYAKORNOKSÁG


