Az önkép és az
önbecsülés alapja, ha
önmagaddal el tudsz
számolni
Fókuszban az E-tabló projekt
Az E-tabló projekt életre hívása segíthetné a jövő nemzedékét, élettapasztalatainak fejlesztését a munkavállalási, valamint a közösségi szerepkörben. A 2020/2021-es tanév végéig de
facto nem volt jelenléti oktatás az iskolákban a koronavírus-járvány miatt, ezért az E-tabló
projekt gyakorlati megvalósítása nem volt megoldható, ám az előzetesen megkérdezett
iskolaigazgatók visszajelzései alapján a projektötlet megvalósíthatónak tekinthető. Az ötlet
mibenlétéről Csaba Beatrixszel, az E-tabló projekt fejlesztőjével, humánerőforrás-fejlesztővel beszélgettünk.
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Csaba Beatrix az E-tabló jelenlegi állapotának kihasználását a középiskolás diákok számára ajánlaná, azonban az idő – és a lehetőségek –
előrehaladtával akár ez a tér tágíthatóvá is válhatna mind az általános
iskolai, mind pedig a felsőoktatási intézményekben egyaránt.
Bár a tabló alapvetően az érettségiző, végzős diákokhoz köthető,
ugyanakkor az E-tabló ötlete mégsem csak és kizárólagosan a végzős osztályok tagjaira koncentrál, mint ahogyan az a hagyományos
tabló esetében van. Sokkal inkább egy középiskolai évekre kiterjedő
projektről van itt szó, amely a 10. osztályban, négyosztályos gimnázium esetén 2. osztályban kezdhetné meg működését az osztályközösségben, mert elengedhetetlen, hogy a tanuló addigra legalább egy évet
eltöltsön az iskolai közösségben, átérezze az iskola szellemiségét.
Az ötlet abból a kérdésből indult ki – magyarázta a humánerőforrásfejlesztő –, hogy a 21. században elegendő lehet-e egy hagyományos
tabló? Hiszen elkészülte után az a bizonyos tabló alighanem valahol
a polcok és dobozok csöndes rejtelmeibe merül. A nosztalgia és a múlt
megszépítése viszont nem elegendő ahhoz, hogy a diák, a fiatal felnőtt
pályakezdő munkavállalóként hasznosítsa ezt a tablót. Ezzel szemben
viszont az E-tabló szeretne a kettősség lehetőségével élni: emléket biztosítani későbbre és a karrierépítéshez hozzájáruló egyéni fejlesztést
is elősegíteni. Hozzátette még: „Ez gyakorlatilag egy ifjúsági közösségfejlesztési projekt.” Az érettségire való készülés kellemesnek vélt
oldala, a közös tablókészítés – amely nem feltétlenül egy osztályközösség közös munkája, talán néhány kiemelkedő tag feladatvégzésének
eredménye – egy kreatív feladat, viszont a materiális tabló évekkel
később az iskola raktárában végezheti, hiszen nincs annyi falfelület,
hogy demonstrálhassák a korábbi évfolyamok arcait.
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Az elektronikus tér kapacitása viszont szinte végtelen,
ezáltal sokkal tágabb teret és kiteljesedési felületet tudunk biztosítani az E-tabló számára, amely sokban eltérhet a hagyományos, keretbe foglalt tablóhoz képest.
Például „nagyobb értelmet nyer a kapcsolattartásban,
a továbbvitelben, a kreativitásban. Proaktív attitűddel
a kompetencia- és tudásfejlesztésben is szerepet kaphat, ugyanis az oldal létrehozásában a gyerekek a főszereplők.” A projekttervek szerint a diákok a megvalósításhoz elegendő honlapkezelési képzésen vesznek részt,
ahol az adott tudáshalmaz elsajátításával képesek lesznek megalkotni és folyamatosan tartalommal feltölteni
a maguk számára elképzelt elektronikus teret.
„Az E-tabló honlapján (https://e-tablo.eu/) megtekinthető minta alapján bemutatjuk az ötletünket. A menüpontok minden osztálynál az alapján épülnek fel,
amit a fiatalok szeretnének bemutatni. Tulajdonképpen
a diákok – bizonyos kereteken belül – maguk határozhatják meg a konfigurálási elemeket. Azt, amit ők
közvetíteni szeretnének a külvilág felé mint közösség.
„A közösségfejlesztés része pedig abban mutatkozik
meg, hogy a közös platform a közös alkotásról szól, amiben megtanulják az egyéni érdekérvényesítés és a csoportérdek megfelelő, konszenzusalapú összevonásának
képességét. Az oldal kinézetét bizonyos kereteken belül
maguk tudják meghatározni képi és tartalmi értelemben egyaránt. Ezzel az önkifejezési formák, a külvilág
felé történő kommunikáció terén is tapasztalatokat
szerezhetnek, ami hasznos tudássá válik. Ez összességében ténylegesen képességfejlesztés és tudástranszfer
egyszerre.”
A portfólióírást azért érdemes elkezdeni minél korábban – mondja Csaba Beatrix –, hogy a diák megtudja,
miben rejlik az ő valódi tehetsége és értéke, amihez
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az E-tabló alapvetően hozzájárul. Hiszen az évek során
folyamatosan módosíthatja, kiegészítheti a diák a rá jellemző preferenciákat, bővíthetővé teszi eddig felvázolt
személyiségjegyeit, tapasztalatait is. Az E-tabló arra is
motiválhatja, hogy tudatosan készüljön a felnőtt életre,
hogy céltudatosabbá váljon. Már a középiskolai évek
során elkezdje építeni a „személyes portfólióját”, ezáltal
ráérezzen annak fontosságára, hogy a megszerzett képességek, tudások, eredmények szolgáljanak hajtóerőként számára. Megannyi lehetősége van az évek során,
amelyek a leendő önéletrajz és motivációs levél alapját
is képezhetik. Ugyanakkor a zárt csoport – hiszen nem
csak a külső látogatónak ad betekintést az E-tabló –
elősegíti az iskolai kapcsolatok fennmaradását, amelyhez bármikor visszanyúlhat az adott diák.
Ez a menüpont technikailag bár úgy néz ki, mint
a legtöbb, sokak által ismert nyilvános közösségi oldal,
azonban azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez csakis az övék – emelte ki a projekttervező. Ők csinálják,
ebben az esetben nem függenek semmilyen közösségi
szolgáltatótól. A zárt csoport elem integráns része annak a közösségépítésnek, ami miatt a projekt létrejött.
Az oldal egyébként támogatja és segíti azokat a diákokat is, akik alapvetően nem vesznek részt szakkörökön, nem űznek valamilyen sporttevékenységet, nem
zenélnek, nem vesznek részt egyéb közösségek munkájában. Számukra az E-tabló-rendszer nagy segítség
lehet, hiszen a lehetőség megtartja őket a közösség
meghatározott tagjaként, tehát nem fogják azt érezni,
hogy ők a közösség perifériáján álló egyének. „Szilárd
meggyőződésem, hogy ez az oldal egy kiváló lehetőség,
ami nagyon sok gyerek életét könnyíthetné meg, mert
benne maradhat a közösségi szemléletben. Nem más
platformok által befolyásolt trendvonalak böngészésé-

vel keresve – az egyébként nem biztos, hogy ott megtalálható – önazonosságát, hanem saját biztonságos
közegében találhat helyet magának. Felismerve önnön
kvalitásait, saját változásait átláthatóan végigkövetve
teljesedhet ki.
Az E-tabló projekt visszamenőleg is praktikus megoldásnak tűnhet. Voltak osztályközösségek, akik a lehetőség hallatán felvetették, hogy visszatekintve készítenék
el a saját közösségi felületüket az E-tabló segítségével.
Az iskolák tekintetében is jelentős előrelépést jelentene
az E-tabló projekt megjelenése – erről a korábban említett iskolavezetők is pozitívan nyilatkoztak. Az E-tabló
az iskola presztízsértékét pozitívan alakíthatja, mert
a külső látogató az eredmények láttán könnyebben tud
dönteni a középiskolai jelentkezés során.
A tanárok számára is praktikus megoldás lehet
az E-tabló projekt, mert az osztály eredményein keresztül a tanárok is lehetőséget kaphatnak arra, hogy
bemutassák az általuk oktatott tantárgy fontosságát.
Sőt még a tanári attitűdjükből is adhatnak adalékot
a betekintők számára. Alapvetően arra is jó lehetőség,
hogy egy tanári zárt csoport jöhessen létre, ahol a tanári jó gyakorlatokat, pozitív módszertanokat, feladatokat, ötleteket megoszthatják egymással a pedagógusok.
Természetesen erre már léteznek bizonyos fórumok,
azonban az E-tablónak köszönhetően kialakulhat egy
olyan tapasztalatmegosztási fórum, ami a projekt személyiség- és közösségfejlesztési tapasztalatait összegezheti. Iskolák közötti tapasztalat- és tudástranszfer
lehetőségét is felvetve.

fiatal felnőtt személyiségén akár egy rossz munkahelyi
környezet, egy tapasztalatlanságból adódó helyzet ne
csorbítson, amivel az önkép általában romlik. Mert ez
hosszabb távon súlyos következményekkel is járhat.
A stabil alapokra épített önkép és értékelési képesség
azonban nagymértékben segítheti a felnőtt életben való
talpon maradást.
Csaba Beatrix elmondta, hogy a hagyományos tablóversenyekhez hasonlóan – amint elkészülnek az osztályok
által megalkotott E-tablók – az elektronikus E-tablók
is teret kaphatnának egy közönségszavazásra. Éppen
úgy, mint a kirakatokban megtalálható és megtekinthető hagyományos tablók is. Sőt, a projekt fejlődésének
következő lépése lehet egy nemzetközi szintű E-tablóverseny megalkotása, amely egy nyitott, többszegmensű közgondolkodás megvalósítását hívná életre.
A személyiségfejlesztés rész pedig nem egyszerűen
a diák „jobb emberségének” mércéjében vagy stresszés béketűrésében mutatkozik meg, hanem abban, hogy
az legyen, akivé szívesen válna. Ez pedig nem csupán
szakmaválasztás kérdése – zárta mondandóját Csaba
Beatrix.

Nagyon fontos, hogy egy emberben minél korábban kialakuljon a helyes önkép és az önbecsülés. Ezt a kettőt
fontos megalapozni, hogy a későbbi, pályakezdővé váló
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