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Gyeskó Ágnes szemináriuma
A jelen idejűség, a személyesség és a populáris kultúra szerepe 
a tanítási folyamatban
– Gyeskó Ágnes szemináriuma –


I. A kollektív emlékezet narratívái

Humán műveltség mindaz, ami a kollektív emlékezetet főként a klasszikus műveltségben hordozza (filozófia, irodalom, történelem)
Ezt nem tényekben kapjuk, hanem narratívákban.
Korábbi narratíváinkkal értelmezzük azt, ami velünk történik:
- személyes életsorsunk narratívái                                               
- családi narratívák                                                                         ezek összefüggenek, egymást
- humán műveltségbeli narratívák                                                  segítik értelmezni
- populáris (tömegkulturális) narratívák

„Egyszerűen nem tudjuk, hogy az élet tanít meg a narratívákra vagy a narratívák az életre: alighanem mindkettő igaz.”

A populáris narratíva, a populáris kód különösen a fiatalok szubkultúráját erősen meghatározza. A tanulók számára tehát releváns kód, élményanyag, narratíva a populárisé.

II. A populáris narratíva

A jelenben élő 3 művészeti, kulturális paradigma közül az egyik (klasszikus, avantgárd, populáris) – mindegyik másfajta befogadási módot kíván és más narratívát kínál a világról.

Mire jó a populáris kultúra? Előnyei a tanításban

	néhány tucat alapmítoszt variál→ könnyen azonosíthatóak a narratívái

erőteljes effektekkel él→ a kezdőknek könnyen eléri az ingerküszöbét
néhány klasszikus esztétikai (és etikai) alapelv már csak ebben a paradigmában valósul meg→ kezdőknek könnyebb a befogadása (pl. a kalokagathia elve: aki gonosz egy akciófilmben, annak sosincs igaza és biztosan csúnya is)
„minden rendben van” életfilozófiát sugall=meseszerűség→ gyerekeknek megnyugtató, mert „győz a jó”
szükséges a pop-art és a posztmodern megértéséhez, hiszen ezek voltaképp közös területek
az átlagos befogadó elvárásait figyelembe veszi, sőt a legkevésbé művelthez igazodik
→ szűkített kóddal alkot = egyszerű szintakszis, egyszerű szókészlet pl. irodalomban
→ az intertextualitás, a vándorló motívumok éltetik, a „mindig ugyanaz, mégis más” ismerős élményét adja
→ kielégíti az átlagos befogadó igényeit:
                          - a szellemi újratermelődés, rekeráció igényét
                    - a kárpótlás igényét a hétköznapok sikertelenségéért, frusztrációjáért
                    - a virtuális győzelem lehetőségének igényét
                    - a hősigényt, mely az azonosulás vágyán alapul
                    - az álomigényt, hogy vágyaink tárgya elérhető
                    - a szabadságigényt, a menekülés igényét





A populáris kultúra hátrányai

aki csak ezen nő fel, abból hiányoznak bizonyos érdeklődési irányok, bizonyos narratívákat és intencionalitásokat (motivációk, szándékok, tettekre irányuló akarat, érzelemek) képtelenek megérteni, ez kulturális kommunikációképtelenséghez, kulturális autizmushoz vezethet
a történetek sok arcát kell feltárni, erre alkalmatlan egymaga
túl szimpla, egyoldalú


III. Kívánatos fordulatok a tanításban

Minden történetmegértés alapfeltétele az empátia és a fantázia.

A narratívák sokfélesége miatt a történetek sok arcát kell feltárni a kulturális kódok eredményes közvetítése érdekében, ebből 2 fordulat is következik a tanítási folyamatra nézve:

Módszertani fordulat: az evangelizációs és vertikális modellt fel kell, hogy váltsa a horizontális, kooperáló modell (egyéni, csoport- és projektmunkák) – erről itt nem mondok többet
Tananyagbeli fordulat:- kevesebbet tanítani de mélyebben, intenzívebben
                                          - érvényesíteni a jelen idejűséget, a személyességet és a populáris kultúrát a 
                                             tanításban (tképp az életszerűség elvét)


IV. A három „p” horizontja: personal, popular, present, 
      azaz személyesség, popularitás, jelen idejűség

Olyan tartalmak jelennek meg e szempontok érvényesítésével az irodalomórán, melyeknek látszólag nincs közük az irodalomhoz, pl. etika, pszichológia, önismeret, emberismeret, társadalomismeret – ezeket nem félretolni, hanem kiaknázni kell.

Személyesség 

Mit jelent?

A hagyomány, a narratívák személyes értelmezésének horizontja: a művel való találkozás során magammal is találkozom = „velem is megtörténhet vagy velem is megtörtént” élménye

(Tanács: nem jelentheti a személyes határok átlépését. A tanuló maga dönt arról, mit és milyen mértékben oszt meg a többiekkel, nem kell minden feladatot mindenkinek közzé tenni, felolvasni, nem kell minden egyéni, páros és csoportmunkát frontálissá, publikussá tenni, stb.)

Megvalósulása pl. a Harry Potter sorozat feldolgozásakor:

valami új indul az életemben: új iskola, új barátok, új életmód (Roxfort, varázslóság)
valami feltárul a múltamból, amit eddig nem tudtam → ezt fel kell dolgoznom (más, mint az átlag, mint a normálisok, pedig azt hitte, olyan, mint a többiek, máshogy haltak meg a szülei stb.)
elveszítek valakit, aki nekem fontos (szülők, keresztapa, mentor/tanár)
kínos helyzetekbe kerülök, kinevetnek (számtalan helyzet a regényekből)
kiközösítenek (azt hiszik, Harry Mardekár leszármazottja és köze van a Titkok Kapujának kinyílásához, ezért szinte mindenki elfordul tőle)
számomra megoldhatatlan, felnőttes helyzetbe kerülök




Populáris kultúra

Mikor érdemes felhasználni?

Csak akkor van átjárás a magas kultúrához, ha valami érték ebben is van.

(Tanács: a magas irodalom darabjait is be lehet mutatni populáris szemszögből: pl. hogy mit tanult belőle a tömegirodalom. Pl. Akhilleusz mint akcióhős – nem blaszfémia, ne féljünk tőle!)

Megvalósulása pl. a Harry Potter sorozat feldolgozásakor:

azonosítható a krimiséma
azonosítható a meseséma
alapmítoszok variálódnak
az esztétikai alapelvek érvényesek
közérthetőség: egyszerű mondatok (szintakszis, szókészlet), de Harry (és a megcélzott befogadók) növekedésével egyre bonyolultabbá válik a nyelvhasználat, közelít a magas irodalmi normához
Harry Potter olyan hős, aki egyrészt kiválasztott → hősigényt elégít ki
                                                  Másrészt olyan, mint én → empátiát gyakorolhatjuk
	kielégíti a szabadságigényt → a varázsvilágban bármi megtörténhet, nincsenek határok



Jelen idejűség

Mit jelent?

Mai szemüvegen át ismerjük meg a múltat → a jelent kell ismernünk, jelenismereti stúdiumokra van szükségünk.

Megvalósulása a Harry Potter sorozat feldolgozásakor:

az iskolai rendtartások, házirendek ma és Harry iskolájában elég hasonlóak
a napi rutin, az életmód
ünnepek és hétköznapok
hová vezet, ha nincsenek demokratikus döntések
a korrupció, pl. az iskolaszék befolyásolása (Dumbledore eltávolítása Malfoy fenyegetésére a 2. kötetben)
a bürokrácia káros volta
az előítéletek, a rasszizmus problémája

Ez utóbbi probléma megjelenésével ismerkedünk meg a gyakorlatban most.


