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Előszó 
 

 

Ez a neveléselmélet (neveléstan) jegyzet pedagógiai alapismereteket 

tanuló felsőfokú pedagógiai szakképzésben résztvevő tanulók számára 

készült, és a neveléselmélet körébe besorolható téma együttesből azokat az 

átfogóbb kérdésköröket tartalmazza, melyek jelenleg a pedagógiai 

műveltség és a tanítói (óvodapedagógus) szaktudás törzsanyagába 

tartoznak. 

A jegyzet nyolc nagyobb fejezetre bomlik. Az első öt fejezet az 

általános neveléselmélet elvontabb, de konkrét, aktuális kérdéseit 

tárgyalja. A második rész – 5-8. fejezet – a differenciális neveléselmélet 

tartalmi elágazásaival, csomópontjával foglalkozik. 

Az egyes fejezetek a következő szerkezeti elemeket tartalmazzák:  

– A megértéshez szükséges fogalmakat, fogalomcsoportok 

– A tárgy kifejtése 

– Összefoglaló megállapítások 

– Kérdések és feladatok 

– Felhasznált és ajánlott irodalom. 

A megértéshez szükséges fogalmak egy részét külön értelmező 

kisszótár is tárgyalja a jegyzet végén. 

A szövegbeli kiemelések az egyes tananyagok lényeges fogalmai, 

ismérvei. Céljuk a tanulás segítése. 

A jegyzet a legfontosabb magyarországi szakirodalmi anyag 

felhasználásával, azok alapján lett összeállítva, és elsősorban a következő 

művekre-tanulmányokra támaszkodik: 

 Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, 

Budapest.  

 Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest. 

 Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös 

József Könyvkiadó, Budapest. 

 Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A 

neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió. 

 ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ 

anyagai. 

 Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest. 

 Horváth László – Palotay Ferenczné (2002): Neveléstan. Bessenyei 

György Könyvkiadó, Nyíregyháza. 

 Kozma Béla (1996-2001): Pedagógia I-II. Comenius Bt., Pécs. 
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 Magyarné Sztankovics Ilona (1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, 

Pécs. 

 Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest. 

A jegyzettel a fenti neveléselméleti szakirodalom főiskolai hiányát 

próbáljuk pótolni.  
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1. A neveléselmélet tárgya, helye a neveléstudományok 

rendszerében 
 

 

/Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest; Horváth László – Palotay Ferenczné (2002): 

Neveléstan. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza; Kozma Béla 

(1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs; Oláh János: A nevelés és a 

nevelési folyamat. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. 

(2004): A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió – nyomán/ 

 

 A tárgykör kifejtéséhez szükséges fogalmak, fogalomcsoportok 
 

Neveléstudomány; pedagógia, pedagógiai elmélet, pedagógiai gyakorlat, a 

pedagógia tárgya, a pedagógiai felosztása; általános pedagógia, neveléselmélet, 

didaktika, módszertanok, neveléstörténet, összehasonlító pedagógia, 

gyógypedagógia, iskolaszervezettan, életkori pedagógiák, nevelési tényezők vagy 

színterek pedagógiája, tudományközi (interdiszciplináris) kapcsolat, 

segédtudomány, határtudomány. 

 

A tárgy kifejtése 

 

 

1. 1. A neveléstudomány tárgya, az elmélet és a gyakorlat kapcsolata. 

A neveléstudomány módszerei 

 

1. 1. 1. A tudomány fogalma 

 

Az embernek mindig is igénye volt arra, hogy az őt körülvevő élő- és 

élettelen világot megismerje, ismereteket szerezzen, felismerésekre tegyen 

szert, adatokat és tényeket tudjon meg valóság természetéről. Ez a tudás 

vonatkozik mind a múltra, jelenre és jövőre, mind a természeti 

jelenségekre és folyamatokra, a kulturális tartalmakra, illetve a társadalmi 

struktúrákra és történésekre. 

Ezt a feladatot, vagyis a valóságról való széles ismeretkörök 

megszerzését tűzte ki céljául sok létező tudomány. De ugyanakkor minden 

tudomány a valóságnak csak egy meghatározott szeletével – részével – 

foglalkozik. A biológia például az élőlényeket vizsgálja, a fizika az 

élettelen anyag szerkezetét és viselkedését, a történelem az emberiség 

fejlődését és kultúráját kutatja, a szociológia az emberiség együttélésére, 

egymás közti kapcsolataira összpontosít (Czike Bernadett szerk. (1996): 

Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 
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Ahhoz, hogy egy adott területen új ismereteket szerezzünk, 

meghatározott tudományos – kutatási – módszerekre van szükség, 

amelyek az egyes tudományágak szerint különbözőek lehetnek. Például: a 

biológia és a fizika kísérletek révén jut új eredményekhez, a szociológia 

egyéb módszerek mellett többek között interjúkat készít (Czike Bernadett 

szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, 

Budapest.). 

A különféle módszerek segítségével szerzett ismereteket egy 

nagyobb egységbe, rendszerbe foglalják. A rendezett egészhez állításokat 

kapcsolnak, rendszereznek, mindezt átfogóbb összefüggésekbe helyezik, s 

így lehetővé válik az ismeretek besorolása egy egymáshoz rendelése 

(Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest.). 

A fentiek alapján egy tudományhoz a következők tartoznak (Herbert 

Tschamler (1983): Wissenschsftstheorte. Bad Heilbrunn; Czike Bernadett 

szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, 

Budapest.): 

– a valóság egy meghatározott része, a tudomány tárgya (objektum); 

– meghatározott – kutatási – módszerek, amelyekkel ezt a területet 

vizsgálni-kutatni lehet; 

– a rendszer maga, amelyben az ismeretek elhelyeződnek. 

 
A tudomány a társadalmi tudat sajátos formája, a természet, a társadalom és a 

megismerés objektív összefüggéseiről felhalmozott ismeretek és következtetések 

rendszere (Új Magyar Lexikon, VI., 1962.). 

 

 A tudomány kialakulásának kezdetén egyetlenegy 

egységtudományról beszélhetünk, a filozófiáról. Az egyes 

szaktudományok kiválása az egységes filozófiából azonban már az 

ókorban – a hellenizmus idején – elkezdődött. Az önállósodási folyamat 

döntő szakasza viszont az újkor elejére tehető. A tudományok 

differenciálódása napjainkban is tart. Egyes filozófusok aszerint, hogy az 

egyes tudományok milyen módszereket alkalmaznak kutatásukban 

megkülönböztetnek: 1.) induktív és 2.) deduktív tudományokat. Az egyes 

szaktudományok annyival gazdagabbakká váltak az utóbbi években, hogy 

a matematika, biológia, kémia, filozófia, stb. helyett a kutatók szerint 

helyesebb a matematikai, biológiai, kémiai, filozófiai, stb. tudományokról 

beszélni. Napjainkban általánosan elfogadott a tudományok felosztása két 

nagy csoportra: természet- és társadalomtudományokra (Új Magyar 

Lexikon, VI., 1962. 514-515; Oláh János (2004): A nevelés és a nevelési 

folyamat. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A 

neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 
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1. 1. 2. A pedagógia és a neveléstudomány fogalma. A pedagógia 

tudományos jellege. 

 

A pedagógia a társadalomtudományok körébe tartozik. 

Társadalomtudományok: az embernek, mint társas lénynek s a társadalmi 

életnek összes megnyilvánulásaival foglalkozó tudományok gyűjtőneve 

(Oláh János (2004): A nevelés és a nevelési folyamat. In. Dombi Alice – 

Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, 

APC- Stúdió.). 

A pedagógiai gondolkodásnak hagyományai vannak. Az ókor nagy 

kultúráiban és a történelemben számos bizonyítéka van ennek. Nagy 

gondolkodók és tudósok fogalmaztak meg jelentős gondolatokat a 

pedagógiával kapcsolatban, majd rendszerbe, összetett elméleti 

struktúrákba, modellekbe foglalták azokat. De a megfogalmazott 

komolyabb gondolatok a filozófia, illetve a teológia kiterjedt határain belül 

születtek meg, és e két tudományba integrálódtak (Czike Bernadett szerk. 

(1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

A pedagógia meglehetősen fiatal önálló tudomány. Sokáig más 

tudományoknak rendelődött alá, elsősorban a filozófiánk és a teológiának. 

Az önállóságra irányuló törekvések a XVIII. század végén, de főképpen a 

XIX. században kezdődtek el. Ugyanakkor nem lehet tudománytalannak 

tekinteni, amit időben az önálló pedagógiatudomány létrejötte előtt a 

nevelésről gondoltak és mondtak (Czike Bernadett szerk. (1996): 

Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

A tudományos pedagógia legjelentősebb meghatározója az, hogy 

más tudományoktól való függőségből kikerülve önálló tudományként 

lépett fel. A pedagógiának, mint tudománynak a története az önállósodás 

folyamataként értelmezhető (lásd a neveléstörténet tananyagát) (Czike 

Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest.). 

A magyar pedagógiai gondolkodás fejlettségét mutatja, hogy 

Magyarországon 1814 óta létezik pedagógiai tanszék, amely elsőként a 

pesti egyetemen jött létre; illetve az első magyar folyóirataink (Religio és 

Nevelés és a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap). A Religio és Nevelés 

katolikus folyóirat 1841-1949 között jelent meg. 1843-tól 1848 második 

feléig Somogyi Károly szerkesztette, aki a szegedi könyvtár alapítója. A 

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap első száma 1857 januárjában jelent meg. 

A folyóirat 1919-ben szűnt meg (Oláh János (2004): A nevelés és a 

nevelési folyamat. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A 

neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió; A magyar nevelésügyi 

folyóiratok bibliográfiája 1841-1958. OPKM, Budapest, 1987.). 
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A neveléstudomány az ember céltudatos alakításának tevékenységét 

tanulmányozza. Vizsgálja a személyiség alakíthatóságának, fejleszthetőségének 

összefüggéseit, ok-okozati tényezőit, törvényszerűségeit, a nevelés folyamatában 

érvényesülő tényezőket, azok rendszerét, hatásmechanizmusait (Kozma Béla 

(1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

  

A neveléstudomány fogalma mellett, illetve vele párhuzamosan 

használjuk a pedagógia fogalmát is. Ez a mindennapok során gyakrabban 

használt kifejezés szélesebb körű fogalmat takar, mint a neveléstudomány. 

Komplex fogalom, mert magába foglalja a nevelés elméletét és gyakorlatát 

egyaránt. A pedagógia fogalma magába foglalja a tényleges, valóságos 

nevelési-oktatási-képzési gyakorlatot (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs.). 

Mihály Ottó megfogalmazása szerint a neveléselmélet 

(neveléstudomány): 1. legáltalánosabb értelemben a nevelésre vonatkozó, 

filozófiai előfelvetések, tudományos tanok által alátámasztott 

általánosítások, tételek együttese, vagy esetleg többé-kevésbé összefüggő 

rendszere; 2. szűkebb és a pedagógiában, használatos értelmében a 

neveléselmélet a pedagógia rendszerébe tartozó, a nevelés 

törvényszerűségeit feltáró és tárgyaló, a nevelés gyakorlatát megalapozó, 

orientáló tudományág. A neveléselmélet funkciója, konkrét belső 

rendszere, tematikája az egyes neveléselméleti irányzatokban igen eltérő 

képet mutatnak. A neveléselmélet funkcióját tekintve különbséget lehet 

tenni: a) a feltáró, b) az elemző, c) a leíró funkciót hangsúlyozó „elmélet a 

nevelésről” típusú diszciplína – az angolszász szakirodalomban: theory of 

education – és a nevelés orientálását, a nevelés gyakorlatát, szabályait, 

technológiáját középpontba állító neveléstudomány – educational theory – 

között (Oláh János (2004): A nevelés és a nevelési folyamat. In. Dombi 

Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. 

Gyula, APC- Stúdió). A magyar neveléselmélet (neveléstudomány) 

fejlődésében – a német filozófiai hatásoknak köszönhetően – az előíró, 

szabályalkotó logikát követő neveléselmélet (neveléstudomány) vált 

meghatározóvá (Oláh János (2004): A nevelés és a nevelési folyamat. In. 

Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet 

alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió; Báthory Zoltán – Falus Iván szerk. 

(1997): Pedagógiai lexikon kötetei. Keraban Könyvkiadó, Budapest.).   

 

1. 1. 3. Az elmélet és a gyakorlat problémája 

 

Amióta a pedagógiát független önálló tudománynak tekintjük, az elmélet 

és a gyakorlat fogalma az állandóan vitatott témákhoz tartozik. Gyakorlat 

alatt általában a konkrét helyzetekben történő nevelési tevékenységet 
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értjük, ami a nevelendő személy magatartásának a megváltoztatására 

irányul. Az elméletet gyakran azonosítják azokkal az ismeretekkel, 

amelyek gondolkodóktól-tudósoktól erednek és származnak. Ebben az 

összefüggésben az elmélet fogalmát azonban általánosabban szükséges 

értelmeznünk, és az egy adott területről alkotott tudásra kell 

vonatkoztatnunk, attól függetlenül, hogy az akár tudományosan alapozott, 

akár nem (Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. 

Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

 
Elmélet alatt egy adott területről alkotott tudást értjük. Gyakorlat kifejezéssel 

illetjük a meghatározott célt követő, konkrét helyzetekben történő emberi 

cselekvést (Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös 

József Könyvkiadó, Budapest.). 

 

Elmélet és gyakorlat elejétől fogva együttműködnek, nem 

függetlenek egymástól, egymást kölcsönösen feltételezik és befolyásolják 

(Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest.).  

Az elmélet a gyakorlatra utalt: a neveléstudományi 

elméletalkotásnak szüksége van a nevelés valóságára, illetve gyakorlatára. 

A kutatóknak tanulmányozniuk szükséges a valóságot ahhoz, hogy 

tudományosan megalapozott megállapításokat tehessenek. Gyakorlat 

nélkül nem lehetséges a valóság tudományos leírása, a róla 

megfogalmazott elméletalkotás. A gyakorlatból merített ösztönzések, 

felvetések nélkül nem lehet tudományos előrehaladásról beszélnünk. Az 

összefüggésekre való rámutatás igénye nem merülne fel, és ezek 

elmélyítésének szükségessége sem fogalmazódna meg. A 

neveléstudományt ezért sokszor a gyakorlat elméletének is nevezik (Czike 

Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest.). 

 
A tudományosan megfogalmazott elmélet alapvetően a gyakorlatból születik 

(Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest.). 

 

A gyakorlat az elméletre utalt: a gyakorlat az elmélet nélkül 

elképzelhetetlen. Amíg emberi cselekvés történik, addig létezik az elmélet 

is. Minden ember ugyanis meghatározott elképzelések és célok alapján 

cselekszik. Ugyanígy minden pedagógusnak is megvan (meg kell lennie) a 

maga saját elmélete, amely szerint nevel, és amely nélkül a nevelés nem 

képzelhető el. Ez természetesen lehet egy egyfajta elképzelés, ami a 

gyakorló pedagógus tevékenységét irányítja, vagy lehet személyes 

tapasztalat, amit ó maga szerzett, vagy akár tudományos elmélet, amihez 
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tartja magát (Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. 

Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

 
Nincsen gyakorlat elmélet nélkül (Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a 

pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

 

A pedagógiai elmélet és a nevelési gyakorlat viszonyát kölcsönösen 

egymásra ható kapcsolatnak kell tekintenünk (Czike Bernadett szerk. 

(1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

A kettő nem lehet ellentétben egymással, nem is szakadhat el egymástól és 

nem lehet lényeges fáziskülönbség sem közöttük (Kozma Béla (1996): 

Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.) 

 
Az elmélet nem képzelhető el a gyakorlat nélkül, a gyakorlat elmélet nélkül 

(Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest; Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

 

1. 1. 4. A pedagógia (neveléstudomány) tárgya 

 

A pedagógia tárgya a gyermek alakításának, fejlesztésének folyamata. E 

folyamat során megtanítja (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius 

Bt., Pécs.): 

– a gyermeket a valóság megismerésére és ez által birtokbavételére; 

– annak alakítására a művelődés és a közéletiség megvalósítása során; 

– az emberek közötti kapcsolatok eszközeire, formáira, törvényeire; 

– bevezeti a gyermeket az értékek világába, orientálja az értékrendszer 

alakulását.  

A pedagógia tárgya tehát a nevelés valósága. A nevelés valóságának 

vizsgálata a következő lényeges összefüggéseket érinti (Czike Bernadett 

szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, 

Budapest.): 

 A nevelés mindig két ember között történik. A nevelés kölcsönös 

folyamat a nevelő és a nevelt között. Ebben a folyamatban kétoldalú 

befolyásolásról beszélhetünk. 

 A nevelés nemcsak magától, illetve magában történik, hanem 

szándékok és célok szerint. Nevelési tartalmak közvetítéséről van szó. A 

nevelő és a nevelt a nevelés által közvetített tartalmak révén kerülnek 

kölcsönös kapcsolatba. A nevelési folyamatban az emberek a közvetítendő 

tartalmak által változnak meg, a tartalmak pedig az emberek által 

változnak. 

 A nevelés mindig konkrét helyzetben történik, amelyet a környezet 

és a benne cselekvő emberek befolyásolnak és határoznak meg. A nevelés 
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nem légüres térben zajlik, hanem sokféle tényező befolyásolja, amelyek a 

nevelési folyamatot nem elhanyagolható mértékben határozzák meg. Ezek 

a tényezők is a pedagógia tárgyát képezik. 

 Eszmetörténeti hátterét tekintve a pedagógia tárgyát nem lehet 

csupán a nevelésre nézve meghatározni, hanem bele kell foglalni az 

oktatás területét is. A pedagógia tárgyköre tehát az ember nevelése és 

oktatása.  

 
A pedagógia az ember nevelésnek és oktatásának valóságrészével foglalkozik 

(Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest; Herbert Tschamler (1983): Wissenschsftstheorte. Bad 

Heilbrunn.). 

 

Egy diszciplínának a tudományosság szempontjából legalább lét 

kritériumnak kell megfelelnie. Az egyik az egzaktság, hogy fogalmai, 

következtetései egyértelműek és érthetőek legyenek, illetve ne 

tartalmazzanak ellentmondásokat. A másik ez ellenőrizhetőség, vagyis az, 

hogy állításai megvalósítgatóak és reprodukálhatóak legyenek. Ne a hit 

kérdésére épüljön a törvényszerűség elfogadása. Téves az a megállapítás, 

ha a pedagógiát csak normatív természetűnek tekintjük, ha célkitűzései 

vágyak, elvárások és előírások gyűjteménye. A pedagógia alapvető 

jellemzője a konstruktivitás, a stratégiai célkitűzés, az érvényesség. Egy 

pedagógiai probléma esetében a „hol, mikor, hogyan valósítható meg?” és 

„milyen eredményt hoz?” kérdései a meghatározóan lényegesek (Kozma 

Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

 

1. 1. 5. A neveléstudomány módszerei 

 

Ahhoz, hogy a neveléstudomány a nevelés minden formáját vizsgálni 

tudja, meghatározott – kutatási – módszerekre van szüksége, amelyekkel 

megbízható eredményekhez juthat. 

 
A tudományos módszerek tervszerű eljárási módokat jelentenek, amelyek 

segítségével a valóság egy meghatározott területéről ismereteket szerezhetünk 

(Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest; Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

 

A valóság megismerésének folyamata minden tudományban – talán 

a matematikát és a filozófiát kivéve – hasonlóan zajlik. Legelőször 

tényeket gyűjtünk. Ezután a tényeket gondolatilag elemezzük, 

összefüggéseket keresünk. Eközben kikristályosodnak azok az 

alapfogalmak, amelyekkel a tudomány dolgozik. Törvényszerűségeket 
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keresünk, azaz magyarázni próbáljuk a jelenségeket, miközben 

hipotéziseket állítunk fel. 

 
A tudományos életben hipotézisnek nevezzük az összegyűlt tények, tapasztalatok 

alapján valószínű, de mégis nem igazolt állításokat (Hipo = a kelleténél 

kevesebb, tézis = tétel, állítás) 

 

Az egyes módszereket nem lehet elkülönítve nézni, hanem 

figyelembe kell venni funkciójukat, vagyis az egy adott tárgykörben való 

ismeretszerzést is. A neveléstudománynak alapvetően két módszerét 

különböztetjük meg:  

1. A tényfeltárás módszerei:  

a) Megfigyelés: A tudományos megfigyelésnek meghatározott célja 

van. Tetten érni, leírni szeretnénk valamely jelenséget, esetleg feltárni az 

okait, összefüggéseit más jelenségekkel. Tervszerűen, rendszeresen, 

általában huzamosabb ideig végezzük, bár előfordul, hogy a megfigyelés 

időtartama csupán néhány perc. Fontos, hogy a megfigyelés objektív 

legyen. Ezt úgy lehetséges elérni, hogy a megfigyelt tényeket előre 

meghatározott módon rögzítjük, lejegyezzük. Nem fűzhetjük hozzá saját 

gondolatainkat, értékelésünket. A megfigyelés eredményének a lehető 

legnagyobb mértékben függetlennek kell lennie a megfigyelő személyétől. 

A teljes függetlenséget nagyon nehéz elérni, hiszen a megfigyelő puszta 

jelenléte is befolyásolhatja a megfigyelt jelenséget. (Mindenki másképp 

viselkedik, ha tudja, hogy figyelik! A magnó, a videokamera személytelen 

és viszonylag megszokható, mégsem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy 

nem befolyásolja a jelenlevők viselkedését!) 

b) Kísérlet: A kísérlet lényege, hogy szándékosan előidézünk 

valamilyen helyzetet, jelenséget, azért, hogy megfigyelhessük. A kísérletet 

gondosan kell megtervezni, hogy a véletlen hatásokat kiküszöböljük, és 

valódi összefüggéseket találjunk. A kísérleti helyzetnek azt a tényezőjét, 

amelyet választunk, azaz mi határozzuk meg, független változónak 

nevezzük. A másik tényező, amelyet megfigyelünk, mérünk a függő 

változat. Vagyis feltételezzük, hogy valóban attól a tényezőtől függ, 

amelyet változtatunk. 

c) Kikérdezéses módszerek: Fontos adatokhoz juthatunk úgy is, ha 

egyszerűen megkérjük a vizsgálati személyeket – gyerekeket, tanárokat, 

szülőket stb. –, válaszoljanak a kérdéseinkre. Ezt tehetjük szóban – interjú 

–, vagy írásban, amikor kérdőívet töltetónk ki a megkérdezettekkel. 

Ilyenkor is fontos a gondos tervezés, hogy a torzító hatásokat 

kiküszöböljük.  

d) Teljesítménymérés: Ehhez a módszerhez tartoznak a különféle 

tesztek, a tudás szóbeli felmérése (azaz a feleltetés), egyéb képességmérő 



 14 

módszerek, amelyekkel mindennap találkozhatunk az iskolában. Ezek 

kifejezetten pedagógiai jellegű neveléstudományi vizsgálatok, de gyakran 

használják például, a pszichológia méréses módszerei is. 

e) Dokumentumok gyűjtése, elemzése: Rengetek, tényt tudhatunk meg a 

különféle dokumentumokból. Ezek lehetnek hivatalosak (statisztikák, 

kimutatások, bizonyítványok, a pedagógia munka írásos eredményei: 

óravázlatok, az ellenőrző könyv bejegyzései stb.), és nem hivatalosak 

(fogalmazások, rajzok, egyéb munkák). 

2. A tények értékelésének, elemzésének módszerei: Az összegyűjtött 

tényeket, elméleti elemzésnek kell alávetni. Kapcsolatokat, 

összefüggéseket igyekszünk keresni közöttük. Ez jelenthet gondolati 

elemzést, ilyenkor gondolkodásunk, intuciciónk segítségével helyezzük el 

az összegyűjtött tényeket valamilyen tágabb összefüggésben. Így 

születnek a nagy elméleti, filozófiai módszerek. Szűkebb értelemben a 

tények elemzése a statisztikai, matematikai összefüggések vizsgálatát 

jelenti. Nagyobb mennyiségű adatnál – mintánál – érdemes matematikai 

módszereket, számítógépes adatelemző programokat – például: SPSS 

használni. 

 

 

1. 2.  A pedagógia tudományágai 
 

1. 2. 1. A pedagógia felosztása (tudományágai) 

 

Mint, minden tudománynak, a pedagógiának is vannak résztudományai 

(részterületei). Ezek éppúgy vonatkoznak a gyakorlati nevelésre, mint 

annak tudományos-elméleti megközelítésére. Az egyes részterületek már 

szinte saját, speciális kutatási területtel rendelkeznek (Czike Bernadett 

szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, 

Budapest; Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). Ezt a 

felosztást – lásd alábbiak – az 1. ábra mutatja (a teljesség igénye szerint): 

– Általános pedagógia (rendszerező pedagógia): a nevelésnek, mint 

személyiségformálásnak a társadalommal való összefüggésével, céljával, 

lehetőségeivel, alapfogalmaival foglalkozik. 

– Pedagógiatörténet (neveléstörténet): nyomon követi a nevelési 

elvek, elképzelések fejlődését a múltban, különböző korok nevelési 

gyakorlatával foglalkozik, a múlt jelentős pedagógusainak munkáit 

értelmezi, életüket és munkásságukat kutatja. 

– Didaktika (oktatás elmélet): a tanítási-tanulási folyamat tartalmi, 

szervezeti, módszertani kérdéseit vizsgálja. 



 15 

– Módszertanok (metodikák, tantárgy-pedagógiák): a tananyag 

feldolgozásával összefüggésben vizsgálják a nevelés, képzés, oktatás 

lehetőségeit, módját. 

 

 
 

1. ábra: A pedagógia részterületei 

 

– Összehasonlító pedagógia: különböző országok oktatáspolitikai 

törekvéseit hasonlítja össze és állapít meg fejlődési tendenciákat, von le 

következtetéseket. 

– Gyógypedagógia: a testileg, idegrendszerileg sérült, fogyatékos 

gyerekek nevelési lehetőségével, annak speciális kérdéseivel foglalkozik. 

Több ága van. 

– Iskolaszervezettan: az iskolarendszer strukturális kérdéseit, 

közigazgatási problémáit tárgyalja. 

– Életkorok pedagógiája: (a speciális tudományágak közé soroljuk az 

életkorok pedagógiákat) óvodapedagógia, iskolapedagógia (az iskola 

intézményében zajló nevelést, tanítást és tanulást helyezi középpontjába), 

felsőoktatás pedagógiája, felnőttoktatás vagy andragógia (szervezett 

tanulás az iskolai és szakmai képzés után, azaz a felnőttkorban. 
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Legismertebb intézményei külföldön a népfőiskolák, itthon az esti 

tanfolyamok, továbbképzések). 

– Nevelési színterek pedagógiája: családi nevelés, tanórai nevelés, 

bentlakásos intézmények nevelése, napközi otthoni nevelés stb. 

– Szakképzés pedagógiája: az összes foglalkozással és szakmai 

képzéssel összefüggő nevelési kérdésre keresi a választ. 

– Szabadidő pedagógiája: segítséget szeretne nyújtani a szabadidő 

ésszerű eltöltéséhez, valamint az egyes embert képessé akarja tenni arra, 

hogy meg tudja őrizni egyéni szabadságát a különböző hatalmaktól és 

érdekcsoportosulásoktól kiinduló fogyasztási kényszerrel szemben (Czike 

Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest; Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., 

Pécs; Friedrich Kron (1997): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest.).  

   

1. 2. 2. A pedagógia tudományközi kapcsolatai, segéd- és 

határtudományai 

 

Minden tudomány valamilyen vonatkozásban, kapcsolatban van 

egymással. Ez a kapcsolat lehet közelebbi vagy távolabbi.  

 
A tudományok közötti kapcsolatot tudományközi vagy interdiszciplináris 

kapcsolatnak nevezzük (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.).  

 

A különböző tudományok esetében akkor beszélünk ilyen 

kapcsoltról, ha azok ugyanazt az összetett társadalmi jelenséget, problémát 

kutatják együtt, de több oldalról, bizonyos munkamegosztásban. A 

kutatásaik eredményeit rendszeresen kicserélik, egyeztetik, ellenőrzik, 

elemzik (más-más szempontok alapján), értékelik (Kozma Béla (1996): 

Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

A neveléstudomány és egyes résztudományainak fejlődései is 

elképzelhetetlen anélkül, hogy ne építsen más tudományok eredményeire, 

felismeréseire. A neveléselmélet sem lehet igazán korszerű, ha mindezt 

nem veszi tekintetbe.  

A pedagógia a személyiséggel, annak fejlesztésével foglalkozó 

tudomány. Ebből kiindulva szükségszerűen kapcsolatba kerül, a 

természettudományok ás társadalomtudományok azon meghatározott 

csoportjával, amelyek valamilyen szempont alapján a személyiséget, 

annak összetevőit, elemeit, stb. vizsgálják (Kozma Béla (1996): Pedagógia 

I. Comenius Bt., Pécs.). Ezeket az eredményeket a pedagógia úgy építi be 

a saját tudományos rendszerébe, hogy azok mind eredményesebb 

fejlesztést szolgálják. 
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A tudományok által feltárt eredményeket a pedagógia konvertálja a személyiség 

fejlesztése érdekében (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

 
Azokat a tudományokat, amelyek egy másik tudomány munkáját segítik, 

támogatják, segédtudományoknak nevezzük (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs.). 

 

A fentiek alapján a pedagógiának minden olyan tudomány a 

segédtudománya, amely a gyermek fizikai és pszichés sajátosságaival, 

fejlődésével, ezt befolyásoló különböző eredetű hatótényezőkkel, az őt 

körülvevő környezeti elemekkel foglalkozik.  

Egy problémakör kutatása során számos olyan kérdés is felmerül, 

melynek a megválaszolása csak több tudomány eredményeinek a 

figyelembevételével lehetséges. A neveléssel kapcsolatban is sok olyan 

kérdés kerül a felszínre, amelyet a pedagógia (neveléstudomány) csak más 

tudományokkal együtt képes vizsgálni és megoldani. E közös kutatások 

(vizsgálatok) határain sok értékes és gazdag anyag gyűlik össze. Ezekből, 

az így létrejövő kutatási (vizsgálódási) anyagokból keletkeznek az új 

tudományok, az ún. határtudományok (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs.). 

A pedagógia (neveléstudomány) interdiszciplináris (tudományközi) 

kapcsolatait mutatja be a 2. ábra (a teljesség igénye nélkül) (Kozma Béla 

(1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs; Horváth László – Palotay 

Ferenczné (2002): Neveléstan. Bessenyei György Könyvkiadó, 

Nyíregyháza.). 

Legerősebb szövetségesét a filozófiával tartja. Az értékelmélet, az 

értékválasztás kérdéseiben és a pedagógiai program elkészítésében nyújt 

segítséget. Az etika az erkölcsi nevelés területén felmerülő problémák 

értelmezésében és megoldásában ad útbaigazítást. Az esztétika az 

esztétikai nevelés személyiségformáló hatásrendszerének elvi és 

gyakorlati teendőit segíti. A logika és az ismeretelmélet (gnoszeológia) az 

intellektuális fejlesztésben és a művelődési értékek átszármaztatásában 

játszik szerepet. Határtudományok: az iskolafilozófia, a nevelésfilozófia 

(Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs; Horváth László – 

Palotay Ferenczné (2002): Neveléstan. Bessenyei György Könyvkiadó, 

Nyíregyháza.). 

A szociológia (makro- és mikroszociológia) pedig a társadalmi 

környezet egészének és kisebb csoportjainak működésével összefüggő 

jelenségeket tanulmányozza. A személyiség nevelése társadalmi 

viszonyok között folyik. Emiatt szükséges a hatékony és sikeres pedagógia 

tevékenység érdekében a szociológiai tájékozottság. A szociológia néhány 

szakterülete – pl. a család- és ifjúságszociológia – eredményeinek ismerete 
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különösen fontos a sikeres nevelés érdekében. Határtudományok: a 

nevelésszociológia (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs; 

Horváth László – Palotay Ferenczné (2002): Neveléstan. Bessenyei 

György Könyvkiadó, Nyíregyháza.). 

A nevelés hatékonyságának alapfeltétele a nevelt és önmagunk minél 

tökéletesebb ismerete. Ezt az ismeretanyagot, alaptudást segíti és biztosítja 

a pszichológia és résztudományai: fejlődéslélektan, személyiség-lélektan, 

szociálpszichológia, mentálhigiénia, stb. Határtudományok: a 

neveléslélektan, a szociálpszichológia. (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs.). 

 

 
 

2. ábra: A pedagógia (neveléstudomány) interdiszciplináris 

(tudományközi) kapcsolatai 

 

A neveléstudománynak figyelembe kell vennie a matematika, a 

kibernetika, az információ- és kommunikációelmélet eredményeit. 

A neveléstudomány sok hasznos és értékes információ meríthet a 

különböző tudományok mellett a művészetekből is. Ez a pedagógiának egy 

sajátos interdiszciplináris kapcsolatrendszere. A pedagógiai témák 

megjelennek a legkülönbözőbb művészeti alkotásokban.  

A tudomány és a művészet valóságábrázolása értékét tekintve 

lényegében egyforma. Közelítésmódja, technikája és eszközrendszere 

különböző csupán (Horváth László – Palotay Ferenczné (2002): 

Neveléstan. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza.). 

A szép(irodalom) és a neveléstudomány kapcsolata évszázados 

múltra tekint vissza. A nevelési folyamat egy-egy epizódját, jelentéktelen 
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vagy maradandó hatásút, megjelenítik a művészek. Például a magyar és 

világirodalom családregényei – Du Gard: A Thibault család, Babits 

Mihály: Halálfiai, Jókai Mór: A kőszívű ember fiai stb. – egymást követő 

generációk nevelését és nevelődését mutatják be. Plasztikusan ábrázolják a 

változó, sokszor drámaian más társadalmi alaphelyzetet, mint 

meghatározót, a más-más szülők és gyerekeik, apák és fiaik, anyák és 

lányaik mindennapi küzdelmeit egymással, illetve az adott kor 

kihívásaival. A pedagógia szemszögéből hasonlóan fontos hatással bírnak 

a nevelés folyamatában a nevelési-fejlődési regények – Bessenyei: 

Tarimenes utazása, Goethe: Wilhelm Maister stb. –, és azok 

tanulmányozása is. Hasonlóan tanulságosak lehetnek a memoár- és 

naplóirodalom – Anna Frank naplója, Zlata naplója stb. – remekműveinek 

a tanulmányozása is (Horváth László – Palotay Ferenczné (2002): 

Neveléstan. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza.). 

A filmművészet pedagógiai fogékonysága is tapasztalható mind a 

magas esztétikai értéket képviselő művészfilmek, mind a kommersz 

alkotások esetében is. Ezek a filmek többségükben irodalmi alkotások 

feldolgozásai. Ide sorolhatók többek között Kosztolányi és Móricz 

adaptációi – Légy jó mindhalálig, Árvácska, Aranysárkány –, Szász János 

Csáth földolgozása – Witmann fiúk címmel az Anyagyilkosság című 

novella alapján –, továbbá a Zsurzs Éva rendezte Abigél – Szabó Magda 

azonos című ifjúsági regénye alapján – (Horváth László – Palotay 

Ferenczné (2002): Neveléstan. Bessenyei György Könyvkiadó, 

Nyíregyháza.).  

A pedagógiai mondandóval rendelkező filmeket jellegzetes 

vezértémájuk alapján tipizálhatjuk (Horváth László – Palotay Ferenczné 

(2002): Neveléstan. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza.): 

– az osztály és iskolaközösséget bemutatók (pl. Fábri Zoltán: Pál utcai 

fiúk); 

– a tanárok kapcsolatrendszerével foglalkozók (pl. Fábri Zoltán: 

Hannibál tanár úr, Szabó István: Édes Emma); 

– internátus és kollégiumfilmek (pl. Sándor Pál: Szeressétek Ódor 

Emíliát). 

Az irodalom és film mellett természetesen a képzőművészetek is 

interdiszciplináris kapcsolatban vannak a pedagógiával. Erre elsősorban a 

festészetben a gyermekábrázolás – gyermekportré – a tanúbizonyság. Ezek 

nemcsak a gyermekkortörténet illusztrációi csupán, mivel sok információt 

tartalmaznak a gyermeki érzelmekről, játékról, különböző gyermeki 

tevékenységekről – Murillo, Picasso, Csók I. – (Horváth László – Palotay 

Ferenczné (2002): Neveléstan. Bessenyei György Könyvkiadó, 

Nyíregyháza.). 
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Összefoglaló megállapítások 

 

→ A tudomány a társadalmi tudat sajátos formája, a természet, a 

társadalom és a megismerés objektív összefüggéseiről felhalmozott 

ismeretek és következtetések rendszere. 

→ Egy tudományhoz a következők tartoznak a) a valóság egy 

meghatározott része, a tudomány tárgya (objektum); b) meghatározott – 

kutatási – módszerek, amelyekkel ezt a területet vizsgálni-kutatni lehet; c) 

a rendszer maga, amelyben az ismeretek elhelyeződnek. 

→ A pedagógia a társadalomtudományok körébe tartozik. 

Társadalomtudományok: az embernek, mint társas lénynek s a társadalmi 

életnek összes megnyilvánulásaival foglalkozó tudományok gyűjtőneve. 

→ A neveléstudomány a valóság egy szeletét vizsgálja a tényfeltárás és 

a tudományos értékelés, elemzés módszereivel. A tényfeltáró módszerek: 

megfigyelés, kísérlet, kikérdezés, teljesítménymérés, dokumentumgyűjtés. 

→ A neveléstudomány az ember céltudatos alakításának tevékenységét 

tanulmányozza. Vizsgálja a személyiség alakíthatóságának, 

fejleszthetőségének összefüggéseit, ok-okozati tényezőit, 

törvényszerűségeit, a nevelés folyamatában érvényesülő tényezőket, azok 

rendszerét, hatásmechanizmusait. 

→ A neveléstudomány fogalma mellett, illetve vele párhuzamosan 

használjuk a pedagógia fogalmát is. Komplex fogalom, mert magába 

foglalja a nevelés elméletét és gyakorlatát egyaránt. A pedagógia fogalma 

magába foglalja a tényleges, valóságos nevelési-oktatási-képzési 

gyakorlatot.  

→ A neveléselmélet funkcióját tekintve különbséget lehet tenni: a) a 

feltáró, b) az elemző, c) a leíró funkciót hangsúlyozó elméletek között. A 

magyar neveléselmélet (neveléstudomány) fejlődésében az előíró, 

szabályalkotó logikát követő neveléselmélet (neveléstudomány) vált 

meghatározóvá. 

→ A tudományosan megfogalmazott elmélet alapvetően a gyakorlatból 

születik. 

→ Az elmélet nem képzelhető el a gyakorlat nélkül, a gyakorlat elmélet 

nélkül. 

→ A pedagógia az ember nevelésnek és oktatásának valóságrészével 

foglalkozik. 

→ Mint, minden tudománynak, a pedagógiának is vannak 

résztudományai (részterületei). Ezek éppúgy vonatkoznak a gyakorlati 

nevelésre, mint annak tudományos-elméleti megközelítésére. Az egyes 

részterületek már szinte saját, speciális kutatási területtel rendelkeznek.  

→ A pedagógia részterületei: általános pedagógia, pedagógiatörténet, 

didaktika, módszertanok, összehasonlító pedagógia, gyógypedagógia, 
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iskolaszervezettan, életkorok pedagógiája, nevelési színterek pedagógiája, 

szakképzés pedagógiája, szabadidő pedagógiája. 

→ Azokat a tudományokat, amelyek egy másik tudomány munkáját 

segítik, támogatják, segédtudományoknak nevezzük. 

→ A pedagógiának minden olyan tudomány a segédtudománya, amely 

a gyermek fizikai és pszichés sajátosságaival, fejlődésével, ezt befolyásoló 

különböző eredetű hatótényezőkkel, az őt körülvevő környezeti elemekkel 

foglalkozik. 

 

 

Feladatok és ajánlott feladatok az 1. témakörhöz 

 

Kérdések és feladatok a témakörhöz 

 

1. Határozza meg a tudomány fogalmát! 

2. Mit értünk a neveléstudomány fogalmán? 

3. Határozza meg a pedagógia és a neveléstudomány fogalmát, és 

határolja el a kettőt egymástól! 

4. Hogyan értelmezhető a pedagógiai elmélet és gyakorlat? 

5. Hogyan helyezhetjük el a pedagógiát a tudományok rendszerében? 

6. Milyen hatást gyakorolnak a pedagógia fejlődésére annak 

tudományközi kapcsolatai? 

7. Mi a segéd- és határtudomány lényege, jelentősége? 

8. Hogyan fogalmazhatjuk meg a neveléstudomány tárgyát? 

9. Mutassa be a tudományos pedagógia tárgyát és azokat az 

összefüggéseket, amelyeket a neveléstudomány kutat! 

10. A magyar neveléstudomány fejlődésében milyen jellegű 

neveléstudomány vált meghatározóvá? 

11. Számoljon be azokról a módszerekről, melyekkel a neveléstudomány 

felismerésekre jut! 

 

Gyakorlati feladatok 

 

12. Mutassa be a pedagógia részterületeit egy-egy példán keresztül! 

13. Magyarázza el a neveléstudomány példáján keresztül, mi a 

tudomány három fő területe! 

14. Mutassa be példákon keresztül azokat az összefüggéseket, amelyeket 

a neveléstudomány kutat! 

15. Ábrázolja egy-egy példával azokat a módszereket, amelyekkel a 

neveléstudomány a tárgyát kutatja! 

16. Mutassa be egy példán keresztül az elmélet és gyakorlat közti 

kölcsönhatást! 
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17. Kérdezze meg barátait, rokonait, mit értenek ők a pedagógia alatt! 

18. Vitassák meg a következő kérdést: leendő nevelőknek, tanároknak a 

nevelés művészetét inkább tapasztaltabb pedagógusoknál kellene 

megtanulniuk, ahelyett, hogy a neveléstudomány elméleteivel és 

eredményeivel „tömnék” őket! 

19. Egy iskolában új módszerrel dolgozó osztályt indítanak (a független 

változó az új módszer). A hírre olyan sokan jelentkeznek, hogy az új 

osztályba, hogy az iskola válogatni kénytelen. Egy idő után mérik a 

tanulók tanulmányi teljesítményét (a függő változó), és a kísérleti 

osztályt az átlagnál jobbnak találják. Vajon ez csupán az új módszer 

eredménye? 

20. Tervezzen valamilyen pedagógiai jellegű megfigyelést! 

 

Ajánlott feladatok 

 

21. Kérdezze meg barátait, rokonait, ismerőseit, mit értenek ők a 

pedagógia alatt! Vitassák meg a válaszokat a csoportban (az 

osztályban)! 

22. „Ez nagyon szép elmélet, de a gyakorlat egészen más!” Játsszák el 

ezt a helyzetet úgy, hogy egy vagy több személy érveljen a 

tudományos elméletek ellen, mások védjék a tudomány 

szükségességét a gyakorlatban! 

 

 

Felhasznált (és ajánlott) irodalom 

 

Báthory Zoltán – Falus Iván szerk.(1997): Pedagógiai lexikon kötetei. 

Keraban Könyvkiadó, Budapest.  

Boros Dezső (1987): Bevezetés a neveléstudományba. Tankönyvkiadó, 

Budapest. 

Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest. 

Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest. 

Horváth László – Palotay Ferenczné (2002): Neveléstan. Bessenyei 

György Könyvkiadó, Nyíregyháza. 

Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs. 

Kron, Friedrich (1997): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest. 

Mihály Ottó (1993): A neveléstudomány helyzete. Új Pedagógiai Szemle, 

4. szám. 

Oláh János (2004): A nevelés és a nevelési folyamat. In. Dombi Alice – 

Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. 

Gyula, APC- Stúdió.  
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Tschamler, Herbert (1983): Wissenschsftstheorte. Bad Heilbrunn. 

Új Magyar Lexikon, VI., 1962. 

Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 
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2. A nevelés fogalma, tartalmi jegyei. A nevelés folyamata 
 

 

/Bábosik István (1996): A nevelés elméletének és gyakorlatának fejlődési 

tendenciái a XX. században. Új Pedagógiai Szemle, 5. szám. 3-22; 

Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 

Oktatástechnológiai Központ anyagai; Gáspár László (1998): 

Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest; Czike Bernadett szerk. (1996): 

Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest; Horváth 

László – Palotay Ferenczné (2002): Neveléstan. Bessenyei György 

Könyvkiadó, Nyíregyháza; Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius 

Bt., Pécs; Magyarné Sztankovics Ilona (1999): Neveléstörténet. Comenius 

Bt, Pécs; Nagy József (2000): A XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, 

Budapest; Oláh János: A nevelés és a nevelési folyamat. In. Dombi Alice 

– Oláh János – Varga István szerk. (2004): A neveléselmélet alapkérdései. 

Gyula, APC- Stúdió – nyomán/ 

 

 A tárgykör kifejtéséhez szükséges fogalmak, fogalomcsoportok 
 

Nevelés; ösztön és utánzás, asszimiláció, társadalmi jelleg, normatív nevelési 

koncepció, értékrelativista koncepció; a nevelés fogalma; a nevelés tartalmi 

jegyei; változás-fejlődés, fejlesztő hatás, aktivitás, hatás, intézményes hatás, 

spontán hatás; a nevelés folyamata; folyamat, nevelési folyamat, sztochasztikus 

jelleg, értékközvetítés, generációk közötti átszármaztatás, nevelés – bevezetés a 

társadalomba, a nevelési folyamat szabályozottsága, irányított nevelési folyamat, 

szabad nevelési folyamat, befogadásra épülő nevelési folyamat, aktivitásra épülő 

nevelési folyamat, nevelő-fejlesztő tevékenységek. 

 

A tárgy kifejtése 
 

 

2. 1. A nevelés fogalmának változása 
 

2. 1. 1. Történeti visszatekintés 

 

A nevelés fogalmának meghatározásával, körülírásával a különböző 

történelmi korok kutatói, gondolkodói is foglalkoztak. Nagyon sok 

meghatározás létezik úgy a köztudatban, mint a szakirodalomban. Ennek 

legfőbb oka az adott kor tudományos fejlettsége, de az is, hogy mivel 

társadalomtudományról van szó, ugyanazt a jelenséget több oldalról is 

meg lehet közelíteni. Ez utóbbi az oka, hogy egy időben, egy országban a 
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különböző kutatók máshogy határozzák meg ugyanazt a fogalmat (Oláh 

János (2004): A nevelés és a nevelési folyamat. In. Dombi Alice – Oláh 

János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- 

Stúdió.).  

A nevelés szó fogalma a különböző népeknél általában mást és mást 

jelent. Abban viszont mindegyik megegyezik, hogy a fejlődésbe való 

valamilyen beavatkozást kell alatta érteni. A latin „educatio” – vezetés 

valahová; a német „erzichung” – felviszek, felvezetek valakit valahová; 

az orosz „voszpitaty” – feltáplálni; a francia „élever” – felemel, a magyar 

„nevel” – nőm növel, gyarapít. E szavak mindegyike lényegében arra utal, 

hogy a nevelés és annak folyamata egy alacsonyabb állapotból való 

„kivezetést”, „felemelést” jelent (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs.). 

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül bemutatunk néhány 

felfogást, értelmezést a neveléssel és annak meghatározásával 

kapcsolatban. 

Amint az ember a munka által kiemelkedett az állatvilágból, 

életfeladatai között megjelent az utódok nevelésnek szükségességei is. 

Nevelésről – tehát – attól az időtől beszélhetünk, amikor az ösztön és 

utánzás már nem elegendő a személyiség fejlődéséhez (Kozma Béla 

(1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs; Magyarné Sztankovics Ilona 

(1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs.). 

Az őskorban a nevelésnek elsősorban a hagyományőrző, 

asszimilációs funkciója érvényesült.  

 
Az asszimiláció hasonulást, hasonlóvá válást jelent: azt a folyamatot, amely 

során egy adott társadalmi csoporthoz történő fokozatos beépülés végbe megy. A 

szociálpszichológia és az etnológia az asszimiláción a szociális környezethez 

való hasonulás, az adott kultúra normáinak és értékeinek elsajátítási folyamatát 

érti (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

    

 A nevelés a gyermek felnőttekkel való mindennapos együttélése 

során ment végbe. Jó vadászt, jó harcost kívántak a gyermekekből nevelni. 

Fontos volt, hogy megállják a helyüket a közös munkában, a természettel 

vívott küzdelemben, illetve hogy meg tudják védeni a közösséget, hordát, 

nemzetséget, törzset az ellenséges támadásoktól. A nevelés játékos 

körülmények között folyt, a tanulás módszere a szemléltetés, a bemutatás. 

A gyermekek a mindennapi élet folyamán utánzással – a szülők munkáját 

figyelve –sajátították el mindazt, ami az ősi társadalom kultúráját alkotta. 

A nevelés folyamata mintegy integrálódott a mindennapi élet egész 

tevékenységrendszerébe.   
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Az átszármaztatott értékeket a valóságos életből, a közösség és a 

társadalom valóságos tevékenységéből, illetve szükségleteiből merítették. 

Ezek az alapértékek a következők lehettek: bátorság, erő, ügyesség, 

segítőkészség, az ellenség gyűlölete, a szülők tisztelete (Kozma Béla 

(1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs; Magyarné Sztankovics Ilona 

(1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs; Pukánszky Béla (1993): 

Neveléstörténet I-III. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Mészáros István 

– Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az 

iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.). 

Az ókorban, a görög nevelés célja a társadalom számára, annak 

igényei szerinti nevelés megvalósítása. A nevelés elméletét és gyakorlatát 

egyaránt a társadalom határozta meg. Ez a felfogás a nevelés társadalmi 

jellegét határozta meg. A görög nevelés célja az erkölcsösség elsajátítása. 

Platón szerint is a nevelés az idősebb generáció erkölcsének átadása az 

ifjabb nemzedék számára. Ebben a nevelés felfogásban is az erkölcsi cél 

meghatározottsága dominál (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius 

Bt., Pécs.).  

Arisztotelész az erények kimunkálását – az emberi élet célja a 

boldogság – a köz, az állam boldogsága érdekében tartotta fontosnak. Azt 

vallotta, hogy az erkölcsös jellem szoktatás, gyakorlás, tanulás útján 

alakítható ki. 

Athénban a nevelési eszmény, a kalokagathia megvalósulását, a 

gimnasztikai és múzsai nevelés magán és állami iskolarendszere szolgálta. 

A spártai embereszmény az egyént a közösségnek alárendelő jó 

katona volt, melyet fiúkra és lányokra egyaránt kiterjedő nyilvános, állami 

neveléssel kívántak megvalósítani (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs; Magyarné Sztankovics Ilona (1999): Neveléstörténet. 

Comenius Bt, Pécs; Pukánszky Béla (1993): Neveléstörténet I-III. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Mészáros István – Németh András – 

Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás 

történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.). 

A középkori – keresztény – nevelés lényege nem változott. Célja az 

erkölcsi tökéletesség. Központi eleme a vallás. A keresztény nevelési 

eszményeket – és tartalmakat – az egyházatyák dolgozták ki. A keresztény 

nevelés eszménye a krisztusi modell követése, az antikvitás kultúrájából 

kikristályosodó műveltségi – oktatási – tartalom elnevezése: „Hét szabad 

művészet” volt. A nevelési intézmények egyedüli fenntartója sokáig az 

egyház. A középkori nevelés valójában voluntarisztikus jellegű: nem az 

értelem, hanem az erkölcsi akarat kifejlesztésére törekedett (Kozma Béla 

(1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs; Magyarné Sztankovics Ilona 

(1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs; Pukánszky Béla (1993): 

Neveléstörténet I-III. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Mészáros István 
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– Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az 

iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.). 

A humanista nevelés a tökéletes ember kialakítását tűzte ki célul, 

embereszménye: a vallásos szellemű, sokoldalú ember. A homo 

universalis olyan nevelési elképzelést takar, amelyben a laikus ember 

világi műveltségigénye – a klasszikus humán műveltség megszerzése –, 

mely sokrétű testi-lelki-szellemi képzéssel valósul meg. Ez az elképzelés 

csak akkor kezd realizálódni, amikor az iskolák felügyeleti jogát 

fokozatosan átveszi az állam. Emberközpontú pedagógiát hirdet, célja a 

klasszikus humán műveltség megszerzése, mely sokrétű testi-lelki-

szellemi képzéssel valósítható meg (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs; Magyarné Sztankovics Ilona (1999): Neveléstörténet. 

Comenius Bt, Pécs; Pukánszky Béla (1993): Neveléstörténet I-III. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Mészáros István – Németh András – 

Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás 

történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.). 

Az előbbi nevelés felfogások egyöntetű jellemzője, hogy a nevelés 

és a társadalom nagyon szoros, kölcsönös kapcsolatát feltételezik. 

A XVII. század a pedagógiai realizmus időszakának kezdete, 

melyben a világ tapasztalás – indukció – útján történő megismerése 

(Bacon, Descartes), megértése és a dolgok hasznosság szerinti megítélése 

vált fontossá. A század kiemelkedő egyénisége Johannes Amos Comenius, 

a középkori keresztény pedagógia nagy összegzője. Nevelési 

koncepciójának alapja az oktatás volt. Ennek a keretén belül igyekezett a 

nevelési feladatokat megoldani. Ez azonban csak egy szűk tevékenységi 

bázist jelent mind a tanár, mind pedig a tanuló részére. A tanítást nem 

kellően motiválták. A gyerekek aktivitása ebben a nevelési koncepcióban 

háttérbe szorult, passzív befogadók voltak. A pedagógus szerepek közül az 

értékelő, osztályozó, felülről minősítő, közvetlenül és tekintélyi alapon 

irányító magatartás dominált (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius 

Bt., Pécs.). 

A nevelés történetében egy nagyot ugorva jutunk el a XIX. századig. 

A kor legnevesebb személyiségei közül kiemelkedik Friedrich Herbart. 

Szerinte a pedagógia lényegében a filozófia és a lélektan függvénye. A 

filozófia határozza meg a nevelés célját, a lélektan az eszközeit. A cél 

megvalósításához tudatos, tervszerű és szervezett nevelés szükséges. A 

nevelés végső céljának az erényt, az erkölcsös magatartás kialakítását 

tekintette. Herbart nagy érdeme, hogy a nevelést és az oktatást 

különválasztotta és összekapcsolta. A nevelés szélesebb körű fogalom, 

benne foglal helyet egy szűkebb körű fogalom, az oktatás. Eszerint amikor 

oktatunk, mindig nevelünk, amikor nevelünk, mindig oktatunk (Magyarné 

Sztankovics Ilona (1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs; Pukánszky 
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Béla (1993): Neveléstörténet I-III. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; 

Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a 

pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest; Oláh 

János (2004): A nevelés és a nevelési folyamat. In. Dombi Alice – Oláh 

János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- 

Stúdió.). 

  A nevelés történeti és nemzeti jellegének hangsúlyát emeli ki az a 

nevelési felfogás, amely szerint a nevelés a kultúra értékes elemeinek 

egyik nemzedékről a másikra való átszármaztatása. Ez egyrészt egy 

kapcsolatrendszert feltételez a nemzedékek között, másrészt olyan 

tevékenységet jelent, amelynek célja a kultúrértékek átadása. A gyermek e 

kultúrértékek és képességek birtokában bekapcsolódik a kulturális 

folyamatokban (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

Weszely Ödön „Bevezetés a neveléstudományba” (Budapest, 

Eggenberger,1923.) a nevelést a kultúra átszármaztatásaként értelmezte, a 

nevelés céljának az emberhez méltó életet lehetővé tevő kultúrát tekintette. 

E cél elérése érdekében fontosnak tartotta a nevelés értékelméleti 

megalapozását az értékes, - reális és ideális, vagyis szükséges-igaz, 

hasznos-jó, élvezetes-szép értékrendszer alapján történő – kiválasztást 

(Magyarné Sztankovics Ilona (1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, 

Pécs.). 

A nevelés a nevelő szándékos, tudatos és tervszerű hatás a 

növendékre. Ebben az értelemben a nevelés hatás, amely elsősorban a 

gyermekre vonatkozik. Ez a nevelő hatás egyirányú, a gyermekre irányul, 

a nevelő szempontjából pedig cselekvés. Ez a nevelés szűkebb 

meghatározása (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

 
A szűkebb értelemben vett nevelés a szándékolt nevelő hatások közvetlen és 

közvetett érvényesítése, ugyanakkor a nevelői tevékenységhez kötött dimenzió, 

ami a nevelő-fejlesztő tevékenységek mindegyikében jelen van. A szűkebb 

értelemben vett nevelés nem más, mint a tanítás-tanulás, a társadalmilag hasznos 

munka, a társas-közösségi élet, a szabadidő-tevékenység lehetőségeinek tudatos 

kiaknázása, hasznosítása (Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, 

Budapest.).   

A progresszív iskolaformák, az oktató iskola, a munkaiskola, a 

nevelőiskola gyakorlatában történő nevelő-fejlesztőhatású tevékenységek 

alapformái: a) a tanítás-tanulás, b) a társadalmilag hasznos munka, c) a társas-

közösségi élet, d) a szabadidő-tevékenység (Gáspár László (1998): 

Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.).   

 

Az oktatás – a szakmai közmegegyezés szerint – a tanítás és a 

tanulás célszerű megszervezése, amelynek eredményeként a tanulók 

elméleti és gyakorlati szempontból értékes, hasznos tudásra tesznek szert. 
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Ezek jelentős részét a szervezett, rendszeres tanítás-tanulás folyamatában 

lehet elsajátítani. Ugyanakkor minden más nevelő-fejlesztő 

tevékenységnek is van tudásgyarapító funkciója (Gáspár László (1998): 

Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.).   

A képzést – hagyományszerűen – az oktatáshoz szokták 

hozzárendelni, mint egy olyan részfolyamatot, amely az ismeretek 

alkalmazásához szükséges jártasságok, készségek és képességek 

kifejlesztését, begyakorlását szolgálja. Nemcsak a szervezett, rendszeres 

tanításnak-tanulásnak van képességfejlesztő szerepe, hanem a nevelő 

tevékenységek – a nevelés által végzett reáltevékenységek – 

mindegyikének: vagyis a tanítás-tanulás mellett, a társadalmilag hasznos 

munka, a társas-közösségi élet, a szabadidő-tevékenység is rendelkezik 

képzési dimenzióval (Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker 

Kiadó, Budapest.).   

A szűkebb értelembe vett nevelés mindenekelőtt a nevelt 

szociokulturális minőségét alakítja. 

 
Szociokulturális minőség az egyén olyan együttese, amely hordozóját alkalmassá 

teszi a történelmileg-társadalmilag érvényes erkölcsi, esztétikai, technikai 

normáknak megfelelő emberi kommunikációra és kooperációra, az egyetértés 

keresésére, az együttműködési lehetőségek széleskörű megvalósítására (Gáspár 

László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.).   

 

A szűkebb értelemben vett nevelés nem a tágabb értelemben vett 

nevelés elkülönült területe, funkciója, hanem a – fentiek értelmében – a 

nevelői tevékenységek mindegyikére kiterjedő belső dimenzió (Gáspár 

László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.).   

A nevelés egy tágabb, szélesebb megfogalmazása szerint nevelés 

valamennyi hatás, amely a gyermeket a társas együttélés folyamán éri. 

Jellemzője, hogy kölcsönös, állandó, és az emberi együttélés 

alapjellemvonása: lényege, hogy mindenki mindig mindenkit nevel 

(Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

 
A széles – tágabb – értelemben vett nevelés Gáspár László megfogalmazása 

alapján tartalmazza mind a négy nevelő-fejlesztő tevékenységet. A széles 

értelemben vett nevelés a fejlesztő nevelő tevékenységekből származó tartós 

hatások és azokat kiegészítő, elmélyítő nevelői ráhatások összessége (Gáspár 

László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.).   

 

A tevékenységi területek és a tágabb értelemben vett nevelés belső 

dimenzióinak kapcsolatát a 1. táblázat mutatja be (Gáspár László (1998): 

Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.) 
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A szűkebb értelembe vett nevelés tartalmát úgy határozhatjuk meg, 

hogy az nem más, mint a pedagógiai célú reáltevékenységekben 

érvényesülő nevelői hatások összessége. 

 
1. táblázat: A tevékenységi területek és a tágabb értelembe vett nevelés belső 

dimenzióinak kapcsolata (Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, 

Budapest.) 

Tevékenységi területek 

 

Nevelési dimenziók 

Oktatás Képzés  Szűkebb 

értelembe vett 

nevelés 

Tanítás-tanulás 

Társadalmilag hasznos 

munka 

Társas-közösségi élet 

Szabadidő-tevékenység 

 

A tudás 

gyarapítása 

 

A gyakorlati 

képességek 

fejlesztése 

 

Az egyén 

szociokulturális 

minőségének 

alakítása 

  

Finánczy Ernő megfogalmazásában a nevelés az egyik egyén hatása 

a másik egyénre, de ugyanakkor nem minden hatást tekinthetünk nevelő 

(fejlesztő) hatásnak (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., 

Pécs.). 

 
Nevelő hatáson azt a szándékolt ráhatást értjük, amely a nevelt szociokulturális 

minőségében maradandó, pozitív változást idéz elő. Egyszerre jelenti ez az egyén 

belső erőinek – intellektusának, jellemének, alkotóképességének stb. – 

kibontakoztatását és társadalmi cselekvőképességének alakítását-fejlesztését. A 

nevelő hatás belső tartalma: a társadalmilag lényeges egyéni képességek intenzív 

fejlesztése (Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.) 

   

A nevelés mindig egész emberre, személyiségre való hatást jelent. 

Ennek a hatásnak a jellemzője, hogy egyetemes, vagyis olyan, melyet 

minden emberben értékesnek tartunk: pl. becsület, szeretet stb. Ez arra 

utal, hogy a nevelést ne csak az egyén mindenoldalú, egyéni fejlesztésének 

tekintsük, hanem jelenjen meg benne az emberiség, a nemzet és a 

közösség érdeke is. Ezt Finánczy úgy értelmezi, hogy az egyéni és a 

közösségi nevelés egyensúlyban van egymással, ugyanakkor a közösségi 

nevelésben nem veszhet el a személyiség ereje. Az egyé fejlesztését tehát 

a társadalmi célokkal összekapcsolva kell megoldani (Finánczy Ernő 

(1937): Elméleti pedagógia.). Szerinte a ráhatás (fejlesztő hatás) nem 

alkalomszerű, hanem: tervszerű, folyamatos tevékenység (Kozma Béla 

(1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 
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A XX. században bekövetkező társadalmi, gazdasági, kulturális és 

tudományos eredmények ösztönző hatást gyakoroltak a nevelés 

megújítására is.  

A nevelést legtágabb értelemben ma is az emberre irányuló 

céltudatos, tervszerű hatások összességeként értelmezzük, vagyis 

céltudatos, tervszerű, szervezett személyiségformálásról beszélünk. A 

mindennapok gyakorlata viszont a spontán nevelési lehetőségek 

kihasználását is igényli, illetve az élethelyzeteknek megfelelő reagálás 

fontosságát is hangsúlyozza (Oláh János (2004): A nevelés és a nevelési 

folyamat. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A 

neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.).  

Gáspár László szerint a nevelés bevezetés az alapvető társadalmi 

tevékenységekbe, az alapvető tevékenységi módok – termelés, művelődés, 

közéletiség, szabadidő-tevékenység – intenzív elsajátítása (Oláh János 

(2004): A nevelés és a nevelési folyamat. In. Dombi Alice – Oláh János – 

Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió, 

lásd fent). 

Bábosik István értelmezésében a nevelés – magatartás-formálás – 

elsősorban a szükségleteknek és ezek származékainak: a jellemnek, az 

irányultságnak és a beállítódásnak az alakítását jelenti. A jellem, 

irányultság, ás a beállítódás a magatartás szerkezeti szilárdságát, állandó 

minőségét biztosítják, azonos típusú helyzetekben azonos alapminőségű 

magatartást váltanak ki. Ha biztos garanciát szeretnénk arra, hogy az 

ember valóban azt tegye, amit tennie kell, és amit szeretnénk, akkor ki kell 

benne fejleszteni a tevékenység közvetlen indítékait, elsősorban a magas 

szintű erkölcsi-társadalmi szükségleteket. Minden ösztönző-szabályozó 

tendenciának végső forrásai a szükségletek. A szükségletek a személyiség 

fejlődésének előfeltételei, ugyanakkor eredményei is (Oláh János (2004): 

A nevelés és a nevelési folyamat. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga 

István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió; 

Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest.). 

Szenczi Árpád szerint a nevelés a gyermek fejlesztése, tökéletesítése, 

a gyermek gondozása, segítése, mint ahogy a szó eredeti jelentése azt 

tükrözi, a gyermek növelése (Szenczi Árpád (2000): Neveléstani 

alapkérdések. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

 Nagy József szerint a nevelés fejlesztő célú segítséggyújtás. „A 

nevelés proszociális viselkedés, vagyis … az önállóság optimális 

figyelembevételére történő segítés.”  (Nagy József (2000): A XXI. század 

és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest; Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest; Oláh János (2004): A 
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nevelés és a nevelési folyamat. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga 

István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

 A fent leírtakon kívül természetesen még több, más megközelítés is 

létezik.  

A nevelésre vonatkozó meghatározások, koncepciók több ponton jól 

kiegészítik egymást, ugyanazon problémát több oldalról közelítenek meg. 

Akkor járunk el ésszerűen, ha az említett meghatározások mindegyikéből 

felhasználjuk azokat a részleteket, amelyek egy hatékony nevelési 

folyamat megvalósítási szempontjából lényegesek lehetnek. 

 

 

2. 2. A nevelés fogalma, tartalmi jegyei  
 

2. 2. 1. Alapfogalmak 

 

/ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ 

anyaga nyomán/ 

 

2. 2. 1. 1. A nevelés 

 

A nevelésről, mint fogalomról mindenkinek van véleménye, mindenki 

tudni véli, hogy mi az a nevelés. Hétköznapi szinten meg is tudjuk 

fogalmazni – többnyire cselekvésekhez kötötten –, de az elmélet szintjén 

már nincs egységes álláspont, egyetértés csak nagyon általános 

megfogalmazás szintjén jelenik meg. Amiben mindmáig csaknem teljes az 

összhang, hogy az emberek valamilyen formában és módon, a tudatosság 

valamilyen fokán, mindig és mindenütt nevelésben részesítették a 

felnövekvő generációt. Ezek a nevelési teóriák mindig valamilyen 

társadalmi kontextusban értelmezhetőek, valamilyen aktuális tudományos 

paradigma alatt formálódtak. Különféle elgondolások és magyarázatok 

születtek, melyek szinte kivétel nélkül köthetők a következő 

értelmezésekhez: 

 
„A nevelés az a tevékenység, amellyel valakik (alapesetben: a felnőttek) úgy 

kívánnak hatni másokra (alapesetben a felnövekvőkre), hogy azok optimálisan 

fejlődjenek, megerősödjenek abban, amit a nevelőik kívánatosnak tartanak, és 

maradandóan változzanak meg mindabban, amik a nevelőik szerint nem 

kívánatos.” (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.) 

 
„A nevelés lényege az értékközvetítés vagy értékteremtés.” (Bábosik István 

(1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.) 
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2. 2. 1. 2.Az érték 

 

Bábosik István fogása szerint (Bábosik István (1999): A nevelés elmélete 

és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.) „az érték általában 

olyan produktum, amely kettős funkciót tölt be. Részben hozzájárul a 

szűkebb és tágabb emberi közösségek fejlődéséhez, tehát rendelkezik egy 

határozott közösségfejlesztő funkcióval. Másrészt elősegíti az egyén 

fejlődését is, azaz individuális fejlesztő funkciót is betölt”. 

Amennyiben az értéket a fentiek szerint értelmezzük, világossá válik 

az a tény, hogy az emberi társdalom életében nem a nevelés az egyetlen 

értékteremtő tevékenységforma, hanem ilyen tevékenységek sokasága 

található. Jól illusztrálja ezt többek között az egészségügyi tevékenység, 

amely speciális egészségügyi értékeket termel. Ezek az értékek 

mindenekelőtt egy egészségügyi intézményrendszer, egészségügyi 

eszközrendszer és eljárásrendszer formájában tárgyiasulnak. Nem nehéz 

belátni, hogy az egészségügyi tevékenység keretében létrehozott, felsorolt 

produktumok megfelelnek az értékkel kapcsolatos kettős kritériumnak, 

tehát értéknek tekinthetőek. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az egészségügyi 

intézményrendszer, eszköz- és eljárásrendszer hozzájárul a népesség 

fizikai fejlődéséhez, életben maradási esélyeinek fokozásához, 

munkaképességének megőrzéséhez, de ugyanilyen fejlesztő funkciókat lát 

el az egyén életében is (ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 

Oktatástechnológiai Központ anyaga nyomán). 

 

2. 2. 1. 3. A konstruktív életvezetés 

 

Konstruktív életvezetésen olyan életvitelt értünk, amely szociálisan 

értékes, de egyénileg is eredményes. Ebből következően tehát az ilyen 

életvezetés megfelel az értékkel kapcsolatos kettős kritériumnak, 

amennyiben egyrészt közösségfejlesztő jellegű, de az egyén fejlődését is 

elősegíti, vagyis önfejlesztő és nem önromboló jellegű. Az minden szakma 

hivalkodás nélkül kijelenthető, hogy a pedagógiai tevékenység által 

kialakított konstruktív életvezetés az egyik legfontosabb emberi érték. E 

nélkül ugyanis az egyén más értékek termelésében sem vehetne részt, sőt a 

fejlődést zavaró szerepet játszana az emberi közösségek életében, amint az 

a destruktív életvitelű egyének esetében jól látható. Nyilvánvaló, hogy a 

destruktív életvezetés stratégia az egyén számára, tragédia a család 

számára, de tragédia a társadalom, vagyis mindannyiunk számára is. 

Kezelése, felderítése rendkívül költséges, az általa okozott károk igen 

jelentősek. Ezért szinte nem lehet elég nagyra értékelni azt a nevelői 

tevékenységet, amely megelőzi a destruktív életvezetés kialakulását, 

illetve amely megalapozza az egyén szilárd konstruktív életvezetését 
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(ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ 

anyaga nyomán). 

 

2. 2. 1. 4. A konstruktív magatartás- és tevékenységrepertoár 

 

Az ember életvezetése konstruktív irányba egy konstruktív magatartás- és 

tevékenységrepertoár fokozatos kiépítésével állítható be. Ez közelebbről 

azt jelenti, hogy a nevelés keretében folyamatosan törekszünk a gyerekek 

szociálisan értékes, tehát közösségfejlesztő, valamint önfejlesztő 

magatartás- és tevékenységformáinak stimulálására, megerősítésére, ezzel 

párhuzamosan pedig destruktív megnyilvánulásaik leépítésére. Ennek a 

törekvésnek az eredménye lesz, optimális esetben, az egyén konstruktív 

magatartás- és tevékenység repertoárjának megszilárdulása, ami nem más, 

mint a konstruktív életvezetés tárgyiasult megjelenési formája. Az, hogy 

ez így van, azzal a ténnyel igazolható, hogy az egyén életvezetése, 

magatartás- és tevékenységbeli megnyilvánulásai alapján minősíthető. 

Konkrétabban az egyén életvezetését attól függően értékeljük s tekintjük 

konstruktívnak vagy destruktívnak, s a társadalom is attól függően 

méltányolja vagy szankcionálja kinek-kinek az életvitelét, hogy az illető 

mit tesz, mit alkot vagy mit követ el, vagyis magatartása és tevékenysége 

alapján (ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai 

Központ anyaga nyomán). 

 

2. 2. 1. 5. Szelektív hatásrendszer 
 

A konstruktív életvezetés megalapozásához mindenekelőtt a gyermek 

konstruktív magatartás- és tevékenység-repertoárját kell megszilárdítani, 

vagyis képessé kell őt tenni arra, hogy végre tudja hajtani a konstruktív 

magatartás- és tevékenységformákat. Amikor a pedagógus egy-egy ilyen 

tevékenységforma kialakításán és megerősítésén fáradozik, lényegében 

egy nevelési rész-érték közvetítését végzi. Ugyanis a globális nevelési 

érték, a konstruktív életvezetés, a konstruktív magatartás- és tevékenység-

repertoárban tárgyiasul, testesül meg, ezt a repertoárt pedig a nevelő által 

megerősített egyes magatartás- és tevékenységformák alkotják, építik fel. 

A konstruktív magatartás- és tevékenységformák megerősítését a nevelő 

olyan módon éri el, hogy a gyermekek konstruktív megnyilvánulásait 

tapasztalva, azokra elismeréssel, jóváhagyással, jutalmazással reagál. Ilyen 

úton segíti elő azt, hogy a konstruktív magatartásformák a magatartás- és 

tevékenység-repertoár szilárd, maradandó elemeivé váljanak. Ugyanakkor, 

ezzel párhuzamosan a nevelő a destruktív magatartásformákra tiltással, 

kritikával, szankciókkal válaszol. Ezáltal az ilyen magatartásformákat 

leépíti, kiszorítja a gyerekek magatartás-repertoárjából. 
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Ebben az esetben lényegében a szociális tanulás legegyszerűbb 

formájának, az instrumentális kondicionálásnak az alkalmazása történik 

meg. Ezt az eljárást a nevelési gyakorlat, amióta létezik nevelés, 

alkalmazta, tehát sokkal korábban, mint azt a pszichológia leírta. A 

magatartásformálásnak ez az útja nevezhető az ösztönös nevelés 

szintjének is, hiszen akár a szülő, akár a pedagógus különösebb szakmai 

megfontolások és felkészültség nélkül is, szinte folyamatosan befolyásolni 

törekszik ilyen módon a gyerekek magatartási sajátosságait.  

A nevelő tehát egy szelektív hatásrendszert működtet munkája során, 

ő ennek a hatásrendszernek a forrása. Ezen szelektív hatásrendszer 

eredményezi hosszabb távon, optimális esetben a gyerekek konstruktív 

magatartás- és tevékenység-repertoárjának megszilárdulását, vagyis az 

életvezetés konstruktív irányba történő beállását. Mindebből következően 

a nevelőnek kötelessége a vázolt szelektív hatásrendszer folyamatos 

működtetése, hiszen ez által valósul meg a nevelési részértékek 

közvetítése. Éppen ezért, a szelektív, orientáló hatásrendszer 

működtetésének felfüggesztése a nevelő részéről, vagyis a nevelői 

közömbösség az érték-közvetítés beszüntetését is jelenti, így ez alapvető 

pedagógiai hibának tekinthető. Ezért indokoltak a fenntartások olyan 

nevelési irányzatokkal szemben, amelyek nem kívánják meg a nevelőtől a 

szelektív, orientáló hatásrendszer működtetését a nevelés folyamatában. A 

szelektív hatásrendszer működtetése kétféleképpen lehetséges: ösztönösen 

és alacsonyabb hatásfokkal, illetve tudatosan és jó hatásfokkal. 

Természetesen ahhoz, hogy a nevelő a magatartás- és tevékenység-

repertoár formálását szolgáló szelektívorientáló hatásrendszert 

célirányosan, s így hatékonyan működtesse, nélkülözhetetlen, hogy 

ismerje ennek a repertoárnak a felépítését, vagyis azt, hogy melyek a 

repertoár elemei, tehát mely magatartás- és tevékenységformák 

tekinthetők konstruktívaknak, azaz értékeseknek, s így megerősítendődnek 

(ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ 

anyaga nyomán). 

 

2. 2. 2. A nevelés tartalmai jegyei (összefoglalás) 
 

A nevelés bonyolult, összetett folyamat. Ez nehezíti fogalmának 

meghatározását is. A történelmi visszatekintés jelzi. Hogy minden kor és 

minden pedagógiai irányzat újrafogalmazta a maga nevelésfogalmát 

(Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

A bemutatott meghatározásokból kitűnik, hogy mindegyik velejárója 

a változás, a fejlődés. Ezekben a folyamatokban a gyermek általában 

passzív szerepet tölt be: mintegy elszenvedi a nevelés folyamatát (Kozma 

Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 
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A fejlesztő hatás lényege azonban az, hogy ez a fejlődés csak 

tudatosan megtervezett, megszervezett és irányított tevékenység révén 

mehet végbe. Nem elegendő az a meghatározás, hogy a gyermek aktív 

résztvevője a folyamatnak. Az aktivitás csak cselekvésre való képesség, 

míg a tevékenység tartós, rendszeres cselekvést jelent (Kozma Béla 

(1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

Egy másik lényeges jellemzője a meghatározásoknak, hogy 

mindegyik hatásról beszél. A nevelés folyamatában lényeges kérdés a 

hatásrendszer szerepe (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., 

Pécs.):  

– jelentve egyrészt magát a folyamatot, hogy valaki hat valakire; 

– másrészt ennek a folyamatnak az eredményét, mint valamilyen 

változást; 

– harmadrészt, képességet, erőt, amellyel valaki (vagy valami) 

valakiben változást idéz elő. 

 
Nevelési eredménynek azt a maradandó, pozitív változást tekintjük, amely az 

egyén szociokulturális minőségében, alapvetően a nevelés hatására bekövetkezik. 

Az egyén emberi minőségét természetesen a nevelésen kívül más emberformáló 

folyamatok is befolyásolják. A nevelést nem az egyetlen, de mindenképpen 

domináns képesség- és tulajdonságformáló tényező (Gáspár László (1998): 

Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.). 

 

A fejlesztő hatásnak két formáját különböztetjük meg: 

– Az egyik az ún. tervszerű vagy intézményes fejlesztő hatás, 

amelynek meghatározott célja van, és ennek eléréséhez tudatos 

eljárásmódokat használ. 

– A másik a spontán vagy intézményen kívüli hatás. Ennek sorába 

tartozik minden környezeti tényező, mellyel az egyén: közvetlenül vagy 

közvetett módon kapcsolatba került. A spontán hatás mindig kihat a 

tervszerű hatótényezőkre, azok szerepét erősítheti vagy gyengítheti a 

nevelés folyamatában. 

 
A nevelés tartalmi, fogalmi jegyei (a fentiek alapján) a következők: fejlődés; 

fejlesztés; hatás; tervezés; irányítás; tevékenység; tevékenykedtetés (Gáspár 

László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.). 

 

„A nevelés az a folyamat, amelyben a pedagógus által irányított 

gyermeki tevékenységrendszer fejleszti az egyén képességeit, a fejlesztő 

hatások révén kialakul értékrendszere, személyisége, amelyek lehetővé 

teszik számára az egyéni és társadalmi feladatok megoldását.” (Gáspár 

László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.) 
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A nevelés csak emberre jellemző. Mint társadalmi tevékenység 1.) 

történeti (minden kornak megvolt a maga felfogása a nevelésről, a nevelés 

eszményéről) és 2.) nemzeti (minden egyed nevelésében érvényesültek az 

adott ország hagyományai, felfogásai, értékei) jellegű. 

A nevelés, mint minden konkrét emberi tevékenység: tudatos, 

tervszerű és szervezett. 

Fejlesztő hatású, célja az egyén képességeinek kibontása. 

Egyetemes és folyamatos, amely biztosítja részben az emberiség 

fennmaradását, az egyetemes értékek átszármaztatását. 

Bipoláris (kétirányú) folyamat, melynek jellemzője a nevelő és 

nevelt kölcsönös kapcsolat, hatása (Gáspár László (1998): Neveléselmélet. 

Okker Kiadó, Budapest.) 

 
A nevelésben érték és valóság, pedagógiai értékeszme és valóságos gyermeki 

fejlesztés, fejlődés szintézise valósul meg konkrét tevékenység által (Gáspár 

László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.) 

 

 

2. 3. A nevelés folyamata 
 

A nevelés során érvényesülő hatótényezők nem csak egy adott 

szituációban vagy pillanatban fejtik ki hatásukat, hanem egy folyamatban 

valósul meg a szerepük. 

 
A folyamat általában az időben egymás után végbemenő történések, változások 

egységes, összefüggő, egymással kapcsolatban lévő láncolata (Kozma Béla 

(1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs; Oláh János (2004): A nevelés és a 

nevelési folyamat. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A 

neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

 

A változások történhetnek elő- és utóidejűségben is, de sorozatban 

is. A nevelés folyamata ennek megfelelően huzamos ideig tartó, célirányos 

tevékenységek sorozata, amelynek során a nevelő és nevelt 

együttműködésének eredményeképpen alakul, formálódik az egyén – a 

gyermek – teljes személyisége, azaz értelme, érzelemvilága, akarata, 

szükségletei, beállítódásai, érdeklődése, erkölcsisége, magatartása, 

jelleme, ízlésvilága és fizikai lénye (Oláh János (2004): A nevelés és a 

nevelési folyamat. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A 

neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.).  

A nevelési folyamat nem elkülönült szinten történik, hanem a 

társadalom életfolyamatának szerves részeként. A nevelés komplex 

folyamat: hatnak benne biológiai, fiziológiai és társadalmi 

törvényszerűségek. Természetesen a folyamatban, annak mozgásának 
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megfelelően, az egyes tényezők is más-más szerepet töltenek be (Kozma 

Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs; Oláh János (2004): A 

nevelés és a nevelési folyamat. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga 

István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió; Kulacs 

Dezső – Szeberényi Judit (1992): Pedagógia III-IV. Pedagogicka fakulta v 

Nitre.).     

A nevelés azon hatások összessége, melynek célja, hogy az egyént 

életfeladatai megoldására képessé tegye (lásd. konstruktív életvezetés). 

Ennek megvalósítási közege az a társadalom, az a nemzet, amelyben él. A 

nevelés tehát képessé teszi az egyént arra, hogy bekapcsolódhasson a 

környező társadalomba úgy, hogy a maga feladatait is megoldhassa, 

egyéni képességei kifejlődhessenek, egyéni célja megvalósulhassanak 

(Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

A társadalmi életre való felkészítésben elméletileg meg kell 

különböztetnünk a valóságban egymással összefonódó, egymással 

párhuzamosan futó két folyamatot: 1.) a szocializációt, és a 2.) nevelést. 

 
A szocializáció több társadalomtudomány műszavaként terjedt el, kialakulásában 

főleg a szociológia, a pszichológia – szociálpszichológia – és az antropológia – 

etnológia – játszott szerepet. Amikor neveléselméleti recepciója kezdődött, amit 

nem tudunk kötni egyetlen dátumhoz sem, már különféle jelentéseket 

tulajdonítottak e szónak (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest). 

Helmut Frend hatféle egymást nem teljesen kizáró jelentést tulajdonított e 

szónak (Frend, Helmut (1969): Sozialisierung und Erziehung. Eine Einführung in 

die Sozialforschung. Verl. Julius Beltz. Weinheim/Berlin/Basel): a) a 

szocializáció folyamatában az ember megtanulja azokat a csoportoknak a normáit 

és értékeit, melyekhez tartozik; b) a szocializáció: szociokulturális befolyás; c) 

minden tanulási folyamat, mely adott szociokulturális feltételek között 

végbemegy; d) a szocializáció ugyanazt jelenti, mint a nevelés; d) a szocializáció 

gazdasági értelemben nem más, mint az ember kiképzése egy meghatározott 

gazdasági szakágban való tevékenységre; e) a szocializáció: egy nemzet, egy 

állam polgárává tétel (még közli: Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest). 

Egy másik mű a szocializáció ismertetőjegyeiként az alábbi mozzanatokat 

emelte ki (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest): 1.) A szocializáció egy „második születés” lehetővé tétele. Ez úgy 

értendő, hogy az állatokat is jellemző ösztönök és a velünk született 

mechanizmusok helyébe kulturális, társadalmi indítékok és szabályok lépnek. 2.) 

A szocializáció betagolódás a fennálló társadalom rendjébe. Ez mindenekelőtt a 

normák és értékek belsővé válása útján történik. Alapvető mechanizmusa a 

szerepkijelölés és szerepvállalás, begyakorlás, a szerepelvárások elfogadás. 3.) A 

szocializáció egy uralkodó rend reprodukcióját és stabilizációját szolgálja. Fő 

eszköze a szelektív hagyományápolás és az irányzatos állampolgári nevelés. 4.) 
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A szocializáció tanulási folyamat. Alanya lassan és észrevétlenül megtanulja, 

hogy azt akarja, ami neki kell, és végül azt is tegye (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest). 

A nyomatékosan normatív neveléstudomány eleinte kerülte a szocializáció 

fogalmának használatát, mert úgy látta, hogy nem fejeződik ki benne az 

emberformálás intencionalitása. Egyidejűleg kénytelen volt tudomásul venni az 

izolált és egységes nevelés lehetőségkörének beszűkölését, az egyéb 

hatótényezők szerepének megnövekedését. Ezt a problémát elméletileg 

többféleképpen igyekezett megoldani (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest). 

A fogalmi elhatárolás egyik módja: a nevelés mindig interperszonális 

interakciókban megy végbe – személyközi befolyás –, ezzel szemben a 

szocializáció az individuum és a társadalom kapcsolatában jön létre – 

szociokulturális befolyás – (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest). 

Urie Bronfenbrenner megfogalmazásában a szocializáció folyamata 

makrosíkon, a nevelési folyamat pedig mikrosíkon megy végbe. A kettő között 

kölcsönhatás érvényesül (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest). 

A két vagy kettős folyamat egymáshoz való viszonyának tisztázása 

érdekében gyakran használták fel a nevelési tényezők elméletét, melynek az a 

lényege, hogy meghatározható a felnövekvőket érő számos hatásnak az a 

hányada, mely támogatja a társadalmilag és erkölcsi szempontból értékes és 

kívánatos célok megvalósítását/megvalósulását, s ezek alkotják a nevelési 

faktorok együttesét. Ismerve azonban ezeknek a tényezőknek – a család, kortárs 

csoportok, tömegkommunikációs eszközök stb. – gyakran ellentmondásos 

hatásait, élesen elválaszthatók egymástól a nevelési és a szocializációs tényezők. 

Általában nem mondtak le arról a célkitűzésről, hogy valamennyi szocializációs 

ágenst a nevelési törekvések szolgálatába állítsák (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest). 

Azokban a neveléselméleti vitákban, melyek a két folyamat és a két 

fogalom egymáshoz való viszonyát igyekeznek tisztázni, két jellegzetes felfogás 

került szembe egymással (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest): a) Az egyik szerint a nevelés fogja át az új 

nemzedékekre való ráhatásrendszer egészét, és azt a részét, amely a 

társadalomba való beilleszkedést segíti elő, szocializációnak nevezzük. Ehhez 

később hozzátették, hogy a szocializációval párhuzamosan meg kell történnie a 

személyiséggé fejlődésnek, a perszonalizációnak is. b) A másik nézet szerint a 

fogalmak alá- és fölérendeltségi viszonyát éppen fordítva értelmezi: a 

szocializációt a nélkülönözhetetlen külső hatások aktív fogadásával végbemenő 

emberré válás folyamatának tekinti, a nevelés folyamatát pedig, a céltudatos és 

szándékolt befolyásra, a fejlődés programszerű segítésére korlátozza (Zrinszky 

László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest). 

Somlai Péter a szocializáció folyamatának értelmezésében három 

szemléletmódot különböztet meg: 1.) Rekonstruktiviznus – „Az egyén 

magatartása, értékrendszere és beállítódása… kulturális mintázatok elsajátítása és 
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beilleszkedés egy társadalom normatív rendjébe.” Ezt az irányt képviselte többek 

között Emile Durkheim. 2.) Kritikai irányzatok – E nagyon különböző 

felfogásokban az a közös, hogy a változó történelmi feltételek meghatározó 

szerepét hangsúlyozzák. 3.) Konstruktivizmus – A szemléletmód képviselői 

szerint „az, ami szocializáltként magától értetődőnek látszik, valójában a 

résztvevők műve, az ő társas egyezkedéseik és erőfeszítéseik eredménye  (Somlai 

Péter (1997): Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés 

folyamata. Corvina Kiadó, Budapest; Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest). 

A személyiségfejlődés és a szocializáció viszonyát Klaus Hurrelmann az 

alábbi modellekben ábrázolta (Hurrelmann, Klaus (1990): Einführung in die 

Sozialisationstheorie. Weinheim/Basel; Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest): 1.) Mechanikus modell – A környezeti 

adottságok határozzák meg az emberi viselkedést. A fejlesztési impulzusok 

mindig kívülről érkeznek. A viselkedésváltozás puszta reakció bizonyos külső 

feltételekre. A személyiség fejlődése pedig a reakciók összességének eredménye, 

a környezet által előírt normákhoz és értékekhez való alkalmazkodás. 2.) 

Organisztikus modell – Ez is számol a környezetei adottságokkal, de a 

személyiségfejlődés impulzusait az organizmuson belül keresi. A fejlődés 

folyamata minőségi lépésekből és szekvenciális fokokból áll. Önmagából 

bontakozik ki; a környezet e mozgás ritmusát gyorsítja vagy lassítja, míg el nem 

jut a legmagasabb minőségi fokra. 3.) Rendszermodell – A személyiségfejlődés 

mozgatója a személy és a környezet, a pszichikus és a szociális rendszer 

kölcsönhatása, interpenetrációja. A személy fokozatosan magáévá teszi a 

szociális rendszer elvárásait és viselkedéskritériumait, és ennek során 

viszonylagos önállóságra tesz szert, kialakulnak belső motiváló erői, önálló 

céljai. A szociális és a pszichikus rendszer közt újra meg újra egyensúlyi állapot 

jön létre. 4.) Interaktív modell – Ez is tételezi a személyiségfejlődés és a szociális 

– valamint a tárgyi – környezet közti kölcsönös függőséget, de ezen belül a 

szubjektum aktivitását emeli ki. Az elsajátítási viszony produktív: a személy 

tudatosan gondolja végig saját helyzetét, eszerint választja meg céljait, az 

elérésükre alkalmas eszközöket, dönt cselekvéseiről. Így szerzi meg identitását és 

viszonylagos autonómiáját. 5.) Átfogó modell – A szocializáció, mint a belső és 

külső valóság produktív feldolgozása (Hurrelmann, Klaus (1990): Einführung in 

die Sozialisationstheorie. Weinheim/Basel; Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest). 

A szocializáció pszichológiai és szociológiai magyarázó elméletei közül a 

nevelésfelfogásra is erősen hatott a freudizmus és a bihaviorizmus, valamint az 

antropológia és a szociológia több jelentős iskolája. 

A klasszikus freudizmus az énfejlődésben döntő szerepet tulajdonított a 

csecsemő- és a korai gyermekkornak, különösen az ún. pszichoszexuális 

szakaszoknak – melyekben az örömkeresésé más-más testtájakhoz kapcsolódik. 

A szocializáció e felfogás szerint az első négy-öt évben végbemegy. Freud úgy 

ábrázolta az örökléssel meghatározott „ösztönénhez” való egészséges viszony 

kialakulását, mint ami a szülőkkel, majd a szülőket helyettesítő személyekkel 

való kapcsolattól függ. „Az én és a felettes én viszonyát minden részletében vissza 
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lehet vezetni a gyerekeknek a szüleikhez való viszonyára. Ez a hatás „nem 

szorítkozik az ő személyes tulajdonságaira, hanem magába foglalja azokat a 

családi, faji és nemzeti hagyományokat, amelyeket továbbadhatnak, s ezen felül 

közvetlen társas környezetüknek az általuk érvényesített követelményeket is.” 

(Freud, Sigmund (1940., 1982): A pszichoanalízis foglalata. In. Esszék. Gondolat 

Könyvkiadó, Budapest; idézi: Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest). A szülői és a közvetlen környezeti hatások 

következtében megy végbe a normák és értékek interanalizálása, egy erkölcs 

kialakulása. A felettes én – az Über-Ich – érzékeny belső ellenőrként, cenzorként, 

lelkiismeretként funkcionál (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest). 

A mélylélektan – ez a fogalom a freudizmusból kinőtt, akár ellene forduló 

minden olyan irányzatot jelöl, mely kiemeli a tudattalan lelki működések 

szerepét – a nevelés alapproblémáiban sokféle álláspontot alakított ki, de a 

szocializáció és a nevelés céljaira vonatkozó törekvéseiben meghatározó a lelki 

egészség és érettség, a munka- és szeretetképesség eszménye (Zrinszky László 

(2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest). 

A szocializáció és a tőle megkülönböztetetlen nevelés számol az emberben 

működő ösztönerők hatalmával, egyszersmind szembeszáll velük. De ezt 

annyiban és oly módon teheti, amennyiben és ahogyan a lelki és testi 

meghatározók megengedik (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest). 

Ezen lényegében nem változtat, hogy alapvető energiaforrásnak és 

mozgatóerőnek a szexuális libidót – Freud –, a hatalomra törekvést – Adler – 

vagy az általános életerőként felfogott libidót – Jung – tartják-e (Zrinszky László 

(2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest). 

A köznapi nézetekhez közelebb áll a behaviorista felfogás. Ez a 

viselkedésre és a viselkedés kondicionálására koncentrál, ami pontosan megfelel 

annak az elterjedt nevelési módnak, mely főként megerősítések és gátlások 

kiépítéséből áll. A bihaviorizmus elsősorban arra az analógiára épít, mely a 

patkány labirintusbeli tanulása és az ember viselkedéstanulása között mutatható 

ki. Ha blokkolnak egy utat, melyen keresztül a kísérleti patkány eljuthat egy 

olyan helyre, ahol éhségét kielégítheti, az állatnak új utat kell keresnie, meg kell 

tanulnia az akadályokat leküzdeni. Hasonlóképpen kell a gyermeknek kérnie azt, 

aminek szükségét érzi. Például: ahhoz, hogy ehessen, előbb kezet kell mosnia, 

meg kell várnia, amíg engedélyt kap, hogy hozzá kezdhessen az evéshez stb. Ha 

a gyermek viselkedése megfelel a követelményeknek, jutalmat kap, ha nem, 

büntetésben részesül (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest). 

A normákat a szülők – és azok, akikre a szülők rábízzák gyermekeiket – 

határozzák meg. A norma-meghatározásban a tényezők egész sora játszik 

szerepet, de elsősorban azok a személyek a meghatározók, akiket a gyermekek 

normaadónak fogadnak el, esetleg kénytelenek elfogadni. A behavioristák úgy 

gondolják, hogy semmilyen más eszköz nem áll a szülők rendelkezésére, mint a 

jutalmazás-büntetés, ami annak a megtanítását jelenti: hogy ha engedelmes vagy, 

és ha azt teszed, amit én parancsolok, jutalmat érdemelsz, ha pedig ellenszegülsz, 
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büntetés a részed (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest). 

A szociológiai szocializációs elméletek alkotói közül elsősorban Charles 

Cooley érdemel említést, aki a játszó, munka és baráti csoportok hatását ismerte 

fel. Ezekben az elsődleges – primer – közösségekben jön létre a „tükrözött én”. 

Az ember azáltal tanulja meg önmagát látni, hogy észleli, milyennek látják őt a 

számára legjelentősebb csoportok tagjai, hogyan reagálnak viselkedésére. Georg 

Herbert Mead ezen a vonalon tovább haladva eljutott az „általánosított másik” 

fogalmáig. Ettől az általános másiktól melegséget, elismerést, dicséretet vár az 

egyén, önigazolást. Ennek az elvárásai közvetett társadalmi ellenőrzésként 

funkcionálnak, és formálják az önellenőrzést. A freudi Über-Ich-től eltérően az 

Általánosított Másik ösztönöz, nem gátol. Megmondja, mit tegyünk, hogy 

helyeslést és elismerést érjünk el. E ponton találkozik Mead a neveléselméletben 

jelentős szerepet játszó Emile Durkheimmel. A társadalmi életben részesülő és 

részt vevő ember szociális énje –meghaladva a biológiai ösztönöket – képessé 

tesz egy valóban emberi életre. Ezt a nyelv, a kultúra, a tudás, az erkölcs, a 

technika reprezentálja. A társadalmi tények nem magyarázhatók pszichológiai 

vagy biológiai okokkal (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest; Durkheim, Emile (1980): Nevelés és szociológia. 

Tankönyvkiadó, Budapest; Mead, George Herbert (1973): A pszichikum, az én 

és a társadalom szocinál-behaviorista szempontból. Fordította: Félix Pál. 

Gondolat Könyvkiadó, Budapest; Kozma Tamás (1999): Bevezetés a 

nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.). 

Neveléselméleti nézőpontból jelentőséggel bír még Talcott Parsons 

szocializációelmélete is: mely a családi szocializációt a pszichoanalitikus iskola 

szellemében és terminusaival írja le. Szerinte a szocializációs folyamat fő 

stádiumait a társadalom különböző szintjein kifejthető aktivitás elsajátítása 

jelenti. Ez egyben a társadalmi kiválasztódás útja. A nukleáris családban jut el a 

gyermek a pozitívan szocializált személyiségkultúra megalapozásáig és a nemi 

szerepvállalásig. Az iskolázás első éveiben, az egytanítós osztályban találkozik 

első ízben a státus kiérdemlésének feladatával. Itt éli meg először, hogy mindenki 

ugyanazoknak a feladatelvárásoknak kell megfelelnie, illetve hogy teljesítményét 

– másokéval összevetve – egyetlen ember értékeli. A középiskolában felerősödik 

a szelektivitás, és azok, akik jobban orientálódnak az iskolai teljesítmények és a 

továbbtanulási szándék felé, elkülönülnek azoktól, akik inkább a pajtási 

csoportban kívánnak népszerűvé, esetleg vezetővé válni. A főiskolán újabb 

differenciálódás következik be, a jó teljesítményű hallgatókat kiszemelik 

tudományos fokozat megszerzésére (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest). 

A lányok és fiúk szocializációjával kapcsolatban a pedagógiát főleg az a 

kérdés foglalkoztatja, hogy az önértelmezésben ás a viselkedés általános 

szabályozásában vannak-e olyan jellegzetes eltérések a lányok és fiúk között, 

melyek ebből a szempontból differenciált nevelést tesznek szükségessé. 

Nagy László a hét-tizenöt évesek között kétféle érdeklődési típust különít el 

egymástól (Nagy László: (1908): A gyermek érdeklődésének lélektana. Franklin-

Társulat, Budapest; Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 
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Könyvkiadó, Budapest): a) az objektívat és b) a szubjektívat. Az előbbit 

elsősorban inkább passzív, ámde alapos megfigyelő és jó emlékező, az utóbbit a 

saját testi és lelki állapotokkal való gyakori foglalkozás, az ítéletmondások 

szubjektivitása, az önkényes általánosítás, egyszóval az érdeklődés 

folyamataiban az érzelmi motívumok uralma jellemzi. Nagy László feltételezése 

szerint a gyermekek többsége az ún. vegyes csoportba tartozik, főleg az 

„objektív-aktív” és a „szubjektív-aktív” típusba. A lányokra jellemzőnek találta a 

nagyobb fokú szubjektivitást: a belvilág jelenségei nagyobb mértékben 

foglalkoztatták a lányokat, a fiúk egészen átengedték magukat a külső ingerek 

hatásainak (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest). 

Ezt a differenciát az elmúlt század folyamán még sokszor regisztrálták, 

ennek ellenére nem zárult le a vita, hogy biológiailag determinált, magából a 

nemi jellegből adódó sajátosságokról van-e szó, melyeket a szocializáció a 

felszínre hoz, vagy inkább az utánzás mechanizmusain alapuló 

szerepelsajátításról beszélhetünk (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest). 

Az érdeklődésvizsgálatok viszont csak a különbségek egyetlen szeletére 

adtak választ. Wilhelm Hansen az ötvenes évek serdülőinek világ- és 

énszemléletét vizsgálva, azt állapította meg, hogy a fiúk: józanabbak, 

higgadtabbak, tárgyilagosabbak, pragmatikusabbak és kevésbé vetik alá magukat 

a tekintélynek, ugyanakkor a lányok: inkább érzelmi alapon ítélik meg a világot 

és saját magukat, harmóniára törekszenek, sokat adnak a csinosságra, 

tetszetősségre. A lányok tetszeni akarnak, a fiúk győzni, hódítani (Hansen, 

Wilhelm (1955): Die Entwicklung des kindlichen Weltbilder. München; Zrinszky 

László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest). 

A következő mintegy ötven évben több kutatás irányult a jellegzetes lány- 

és fiúviselkedések feltárása. Ranschburg Jenő „Szeretet, erkölcs, autonómia” 

című munkájában (1984) összefoglalta az egymásnak sokszor ellentmondó 

eredményeket: a) a fiúk agresszívabbak, mint a lányok; b) a lányok szociális 

orientációja és konformizmusa erősebb a fiúkénál; c) a lányok szorongóbbak; d) 

a matematikában és térbéli tájékozódásban a fiúk erősebbek, verbális 

képességekben viszont a lányok; e) a fiúkban fokozottabb a versenyszellem és a 

hatalmi igény, általában aktívabbak is; f) a lányok nagyobb gondozási-

gondoskodási kedvet és képességet mutatnak (Ranschburg Jenő (1984): Szeretet, 

erkölcs, autonómia. Gondolat Könyvkiadó, Budapest; Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest). 

 
A szocializáció – Gáspár László értelmezésében – nem a társadalom egészébe, 

hanem a közvetlen környezetbe, a mindennapi életviszonyokba bevezetés 

differenciált folyamata. A társadalomba való beilleszkedés, a modern 

társadalmakban csak a szocializáció útján lehetetlen. Ehhez ugyanis további 

rendszeres, szervezett, szakszerű közvetítő tevékenységre és felkészült 

közvetítőkre is szükség van. A mai ember nem egyszerűen „belenő” a 

társadalomba, hanem „bevezetik” őt abba. Amibe a mindennapi élet során – a 
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spontán tapasztalatcsere közben – belenőhet, az a közvetlen környezete (Gáspár 

László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.).  

A mindennapi környezet önmagában statikus fogalom, igazi dinamikáját a 

mindennapi élet tevékenységei, eseményei határozzák meg (Gáspár László 

(1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.). 

A mindennapi élet az embernek az a szelete, amelyben az ember, mint 

egyed, és mint egyén folytonosan újratermeli – reprodukálja – önmagát. A 

mindennapi élet az a terület, amely az elsődleges szocializáció irányát, közegét, 

tartalmát, eszközeit, módját, produktumát alapvetően meghatározza (Gáspár 

László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.).   

Ebben a folyamatban képződik az egyén szociális életképessége, ami a 

társadalmi életben való részvétel nélkülözhetetlen előfeltétele.  

A szociális életképesség: a mindennapokban való helytállás képessége. 

Elsajátítása elkerülhetetlen feladat. Aki rendelkezik ezzel a képességgel, az 

mindennapi élettevékenységeit gyakorlottabban, eredményesebben végzi, 

könnyebben tud másokkal kapcsolatot teremteni, a mindennapi élet körülményei 

között a nem mindennapi feladatokra (politika, tudományos, technikai, művészeti 

stb.) is felkészülhet (Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, 

Budapest.). A mindennapi élet és a nem mindennapi élet az egyéni létezés 

egymást szervesen kiegészítő szférái (Gáspár László (1998): Neveléselmélet. 

Okker Kiadó, Budapest.). 

Az elsődleges szocializáció szorosan a mindennapi élet folyamataihoz 

kapcsolódik (Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.): a) 

Az elsődleges szocializáció tárgya: a mindennapokban szükséges életképességek 

– az adott kultúra, szubkultúra által meghatározott – köre. b) Az elsődleges 

szocializáció közege (színtere): a mindennapi élet. Az egyén a mindennapi élet 

spontán tapasztalatcseréjében tanul meg a közvetlen környezet feltételei és 

követelményei szerint élni. c) Az elsődleges szocializáció eszköze: a mindennapi 

életben való cselekvő részvétel. d) Az elsődleges szocializáció tartalma: a 

mindennapi élet jellegzetes tevékenységeinek, tér- és időviszanyainak, 

tárgyainak, szerepeinek, nyelvhasználati szabályainak, szokásainak elsajátítása. 

e) Az elsődleges szocializáció módja: a mindennapi élet által szentesített 

cselekvés- és magatartásminták átadása, átvétele. f) Az elsődleges szocializáció 

eredménye: az adott kultúrában, szubkultúrában való fennmaradáshoz szükséges 

mindennapi életképesség (Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, 

Budapest.). 

Az elsődleges szocializáció mechanizmusát nehéz leírni, mert abban 

elsősorban, inkább spontán és rejtett, mint irányított és kifejezett folyamatok 

zajlanak le. Ezen keverékformákból álló hatásmechanizmuson belül csak nagy 

nehézségek árán lehetséges elhatárolni egymástól az egyes részfolyamatokat. 

Valószínűnek látszik azonban, hogy több-kevesebb gyakorisággal, 

rendszerességgel ismétlődnek az alábbi nevelő-fejlesztő mozzanatok (Gáspár 

László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.): 1.) a cselekvés- és 

magatartásminták átadása és átvétele; 2.) bizonyos tevékenységek, cselekvési 

módok bemutatása; 3.) az átvett mintákat követő tevékenységek esetenkénti 

nyilvános értékelése, létjogosultságuk, megjelenési formájuk megerősítése vagy 
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megkérdőjelezése a közvetlen környezetben árvényes normák alapján; 4.) a 

mintakövetés, illetve a mintáktól való eltérés minősítése, a kivitelezés jóságának, 

helyességének, színvonalának megítélése (Gáspár László (1998): Neveléselmélet. 

Okker Kiadó, Budapest.). 

A szocializáció általános társadalomelméleti, pedagógiai értékelése ma 

még nem jutott nyugvópontra. Közvetlen környezethez, mindennapi élethez 

kötöttsége miatt aligha állítható, hogy a szocializáció egységes (homogén) és 

eleve pozitív folyamat lenne. Attól függően, hogy milyen a különböző közvetlen 

környezetek (szubkultúrák) szociokulturális tartalma, tendenciája, egyaránt 

beszélhetünk: a) építő, b) romboló és c) semleges szocializációról (Gáspár László 

(1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.). 

A szocializációs folyamatok nemcsak jellegűk szerint különbözhetnek 

egymástól, hanem hatásmechanizmusok szerint is. A szocializáció lehet 1.) zárt 

vagy 2.) nyitott. Az egyik közvetlen környezet elzárkózik a pozitív társadalmi, 

kulturális stb. hatások elől, a mások viszont készek befogadni azokat. 

Természetesen minél zártabb egy közvetlen környezet, annál kevésbé 

érvényesülhetnek benne a pozitív társadalmi tendenciák gazdagító hatásai 

(Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.). 

A szocializáció tanulási folyamat, mely szociálisan meghatározott. A 

tanulási folyamat a tanulás szociális formája. A szakirodalom ezt szociális 

tanulásnak nevezi (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). A 

szociális tanulás lényeges jellemzői az alábbiak (Kozma Béla (1996): Pedagógia 

I. Comenius Bt., Pécs.): 1.) A szociális tanulás nem egyetlen közösségben zajlik. 

A gyermek az egyénivé válás során ne csak egyetlen közösség kultúráját tanulja 

meg, hanem számos szubkultúrát sajátítson el. 2.) A szociális tanulás nem 

korlátozódik csak egyetlen életszakaszra, hanem az egész élet során jelen van: pl. 

munkába állás, szakmai szocializáció stb. 3.) A szociális tanulás elsősorban 

tervszerűen, szervezetten zajlik. Ezt a folyamatot mindig kiegészíti a spontán 

tanulás ténye (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

A szociális tanulás legfontosabb közvetítői a család, az óvoda, az iskola, a 

kortáscsoport, a munkahely. A szocializáció üteme mindig felgyorsul, ha az 

egyén más közegbe, csoportba kerül, illetve új elvárások fogalmazódnak vele 

szemben. Ugyancsak változó a szocializációban közreműködő ágensek szerepe is. 

Kezdetben a család és azon belül az anya szerepe a meghatározó. A gyermek 

szociális terének kiszélesedésével és életkorának növekedésével viszont pl. 

hangsúlyosabbá válik a kortáscsoport hatása és szerepe (Kozma Béla (1996): 

Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

A szocializációs tanulás formái (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs.): 1.) Az utánzás. – A gyermek észleli a környezetében levő 

felnőttek viselkedését, megfigyeli cselekedeteiket, azokat lemásolja. Az utánzás 

célja az utánzott személy – modell – által közvetített minta minél pontosabb 

lemásolása. A gyermekek kezdetben egyszerűbb viselkedéseket, gesztusokat, 

később viszont bonyolult, összetett viselkedéseket is utánoznak. Az utánzás 

felnőtt korban sem veszti el létjogosultságát. A mintakövetés ekkor azonban már 

tudatos kiválasztás és konkrét cél elérése érdekében történik. 2.) Az azonosulás 

(identifikáció). – Jellegzetesen emberi magatartásforma. Alapja a mintakövetés. 
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Tehát a tanulás folyamatában itt is szerepe van a modellnek. Az azonosulás 

értelmi elfogadáson és tudatos követésen alapuló elsajátítás. Lényege, hogy az 

azonosuló személy nem csupán a másik ember viselkedésének lényeges elemeit, 

komplex személyiségvonásokat akar átvenni. A folyamatban nem csak a 

viselkedés cselekvéses mozzanatai kerülnek étvételre, hanem az érzelmi 

tényezők, az érzelmi kötődés is. 3.) A szereptanulás. – A különféle társadalmi 

helyzeteket, funkciókat a szociálpszichológia státusznak nevezi. Minden 

státuszhoz meghatározott elvárások, követelmények tartoznak. Ezek az ún. 

szociális szerepek. A különféle szerepeket az egyén szereptanulás útján sajátítja 

el. A szereptanulás legfőbb mozzanatai a következőek: 1.) az adott szerep 

megismerése, megítélése; 2.) elvárások tudatosítása; 3.) a megfelelő 

szerepmodell megválasztása; 4.) tudatos modellkövetés. Egy személy 

egymagában több szerepet is birtokolhat: pl. tanuló az iskolában, idősebb testvér 

otthon, a baráti kör meghatározó személye stb. Természetesen az egyén minden 

szerepelvárásnak igyekszik megfelelni. Szerepkonfliktus akkor lép fel, ha a 

különböző jellegű és erősségű szerepelvárások teljesítése nehézségekbe ütköznek 

(Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

 

A nevelési folyamat tudatos, tervszerű, de eredményében gyakran 

ellentmondásos hatásrendszer. Jellemzi a folyamatosság és a 

megszakítottság is olykor, amikor a társadalom negatív hatásai erősebbek, 

mint az intézményes nevelésé. A nevelési folyamat megtervezésekor 

számolni kell azzal, hogy a hatás és eredménye között az ok-okozati 

kapcsolatok nem egyértelműen és azonnal mutatkoznak meg. Ez a 

nevelési folyamat egyik jellemző sajátossága a sztochasztikus jelleg: a 

hatótényezők következtében létrejövő jelenségek, történések nem 

számíthatók ki egyértelműen. A végeredmény több megoldású lehet. 

Ugyanis a nevelési folyamatban az ismert hatások mellett ismeretlenek 

(véletlenek, spontán) is érvényesülhetnek, illetve ugyanazok a 

hatásegyüttesek (ismert és ismeretlenek) sem ugyanazt az eredményt, 

változást váltják ki a különböző egyénekben, de az egyes egyéneknél is 

ugyanaz a hatásegyüttes más eredményeket hozhat különböző 

időpontokban. A nevelési folyamat eredményei ezért tendenciajellegűek. 

Ebből kiindulva nagyon fontos, hogy a pedagógus törekedjen (Kozma 

Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs; Oláh János (2004): A 

nevelés és a nevelési folyamat. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga 

István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.): 

– a különböző hatótényezők megismerésére; 

– rendelkezzék megfelelő szakmai műveltséggel; 

– a lehetőségei szerint tervezze meg és irányítsa a nevelési folyamatot 

az egyes tanuló és a tanuló közösség bevonásával. 

A nevelés mindig közvetített – több, kevesebb sikerrel – bizonyos 

értékeket, kialakított várt vagy nem várt emberi tulajdonságokat.  
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A nevelési folyamatot a különböző szerzők különböző oldalról 

közelítik meg: értelmezése koronként változott. Ez nem csupán elméleti 

szempontból jelentős, ugyanis a fogalom elméleti megközelítéséből 

gyakorlati következezések adódnak. Néhány jellegzetes értelmezésvariánst 

éppen ebből kiindulva tanulságos áttekinteni. 

Arisztotelész a Nikomakhoszi etika című művében arról ír, hogy az 

emberi élet célja a boldogság. Az boldog, aki erényesen él. Az erényeket, 

melyek kétfélék lehetnek: erkölcsiek és szellemiek, természetes 

hajlamainkból tevékenység útján fejleszthetjük ki. Az erkölcsieket 

szoktatás, a szellemieket pedig oktatás, tanítás segítségével (Arisztotelész 

(1997): Nikomakhoszi etika. Gondolat Kiadó, Budapest.). 

Túllépet az etikai intellektualizmuson, mert az erkölcsi tartást már 

nem pusztán a tudás, hanem gyakorlás, szoktatás, tanítás-tanulás 

(tudatosítás) eredményének tekintette. 

Arisztotelész – akárcsak mestere Platón – azt vallja, hogy a nevelést 

társadalmasítva az állam irányítása alá kell vonni. A nevelés végső célja 

az „állam boldogsága”. Az egyént nem önmagáért neveljük, hanem azért, 

mert az értékes individuumok összessége az állam értékét növeli 

(Arisztotelész (1994): Politika. Gondolat Kiadó, Budapest; Magyarné 

Sztankovics Ilona (1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs; Pukánszky 

Béla (1993): Neveléstörténet I-III. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; 

Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a 

pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.). 

Az ókori Róma nevelése az állami célok szolgálatára irányult, ezért 

gyakorlatiasság jellemezte. A rómaiak nevelési eszménye a vir bonus – jó 

ember: aki férfias erényekkel rendelkezik, jó katona, bátor, erős és 

hazaszerető – volt. Lubrich Ágost szerint: „A római nevelés nem szép, 

hanem a hasznos művészetekre irányult… nem a test és a lélek 

összehangzó kialakítása, hanem a számító értelem tárgyai, az állam és a 

polgár szükségletei, az örök Róma hatalma, s dicsősége megörökítése, a 

gyakorlati és a hazafiúi tevékenység volt a cél.” (Magyarné Sztankovics 

Ilona (1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs; Pukánszky Béla (1993): 

Neveléstörténet I-III. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Mészáros István 

– Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az 

iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.). 

A középkori kereszténység az értékek átértékelését jelentette. E 

világnézet főbb vonásai: 1.) a transzcendencia – a földöntúlira függeszti 

szemét, 2.) a voluntarizmus – nem az ész, hanem az akarat képesít jó 

cselekedetre, 3.) spiritualizmus – a testet elnyomja a lélek javára, 4.) 

teocentrikus – a világias görög szellemmel szemben mélyen vallásos 

(Szelényi Ödön (1922): A neveléstan alapvonalai. Genius Könyvkiadó Rt., 

Budapest. (Szabad Iskola sorozat. Szerk.: Czakó Ambró.); Oláh János 
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(2004): A nevelés és a nevelési folyamat. In. Dombi Alice – Oláh János – 

Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

A keresztény nevelés eszménye a krisztusi modell követése. 

Aranyszájú Szent János a szülők legfontosabb feladatának a gyermek 

tiszta, romlatlan lelkének megóvását, az akarat fejlesztését tartotta, hogy 

képes legyen ellenállni a bűnre csábító ösztönöknek, hatásoknak, mert hite 

erősödése, üdvözülése csak így lehetséges.  

Szent Ágoston nézete szerint, minden ember sorsa Isten által 

predesztinált. Az élet célja az istenkeresés, üdvözülés. A lélek előbbre való, 

mint a test. A hit vezet el Istenhez, az igazság megismeréséhez.” 

(Magyarné Sztankovics Ilona (1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs; 

Pukánszky Béla (1993): Neveléstörténet I-III. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest; Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2002): 

Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, 

Budapest.). 

Johann Friedrich Herbart felfogásában a pedagógia csak akkor 

tekinthető tudománynak, ha a filozófia tételeiből vezeti le a pedagógia 

törvényeit. Szerinte a pedagógia lényegében a filozófia és a lélektan 

függvénye. A filozófia szolgálja a nevelés célját, a lélektan az eszközeit. A 

cél megvalósításához tudatos, tervszerű és szervezett nevelés szükséges. A 

nevelés végső céljának az erényt, az erkölcsös magatartást kialakítását 

tekintette, mert hitte, hogy csak az etikus ember találhatja meg helyét a 

világban. E célhoz a nevelés folyamatában három szakaszon keresztül 

juthatunk el: kormányzás, oktatás, vezetés (Magyarné Sztankovics Ilona 

(1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs; Pukánszky Béla (1993): 

Neveléstörténet I-III. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Mészáros István 

– Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az 

iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest; Oláh János (2004): A 

nevelés és a nevelési folyamat. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga 

István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

Tény, hogy egy társadalom életében felhalmozott tudást, 

tapasztalatot át kell származtatni, tovább kell adni a jövő nemzedékének, 

ahhoz, hogy a történelemben fennmaradhasson. Ez a kölcsönhatás, a 

generációk közötti átszármaztatás a legátfogóbb értelemben a nevelés. Így 

a nevelés maga, egyfajta bevezetés a társadalomba és a kultúrába. 

Végbemegy egy társadalmi tanulási folyamat: viselkedésformákat, norma- 

és értékrendszereket adunk át, amelyek az adott társadalom, kultúra 

intézményesült kapcsolatrendszerében is megjelennek.  

A kultúrpedagógia a német tudományban jött létre. Ebben az 

értelmezésben a központi helyet a kultúra foglalja el. A különböző 

társadalmi alakulatok – baráti kapcsolatok, család, vallási közösségek, 

állam – is kizárólagosan művelődési kollektívaként, szervezetként 
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magyarázták. A kultúrpedagógia fő problémái a következők: művelődési 

eszmény és művelődési javak, művelődési értékek (pedagógiai axiológia), 

művelhetőség, művelődési közösség és művelődési szervezet. Ehhez járul 

még kiegészítésül a nevelő, illetve a pedagógiai géniusz pszichológiája. 

Az elképzelés lényegét kitűnően összegzi F. Paulsen: „A nevelés az eszmei 

kultúrvagyon átszármaztatása…” Paulsent sokan követték 

munkásságukban vagy annak jelentősebb szakászában: W. Dilthey, E. 

Spranger, G. Kerschensteiner, B. Groce (Horváth László – Palotay 

Ferenczné (2002): Neveléstan. Bessenyei György Könyvkiadó, 

Nyíregyháza.). 

Dilthey felfogása szerint a történelmi világ, jóllehet emberi alkotás, 

az emberi világ fölött álló értékeket teremtő célokat megvalósító 

öntörvényű világ is egyben, amely felszabadítja és alkotótevékenységre 

ösztönzi az emberi energiát, de egyúttal kijelöli irányukat is. Működésük 

során az objektiválódnak, azaz elszakadnak az alkotó egyéntől, ami által 

egyben megőrzik a következő nemzedékek számára a kialakuló szellemi 

tartalmakat; az egyes ember elmúlik, de az általa teremtett kultúra 

fennmarad és állandóan fejlődik. A kultúra önállóan működő 

alrendszerekből, struktúrákból áll – vallás, művészet, filozófia, tudomány 

stb. –, melyek az emberi élmények állandó formáit alkotják, és valamilyen 

szellemi szükségletet elégítenek ki. A kulturális rendszerek struktúrája, 

amely magában hordozza saját fejlődéstörvényeit is, hasonlít az egyén 

pszichikumának felépítéséhez és működéséhez. Ezért Dilthey (Bevezetés a 

szellemtudományba, 1883.) a történelem világának megértését és a többi 

ún. szellemtudomány megalapozását a pszichológia – az első és 

legalapvetőbb szellemtudomány – segítségével látja megvalósíthatónak, 

amelynek tárgya a történelem és tárgyi életközösségtől elszakított egyén 

vizsgálata (Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2002): 

Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, 

Budapest.). Dilthey szellemtudományos rendszeréből szervesen 

következnek a nevelésre, annak céljaira és normáira vonatkozó nézetei, 

mivel véleménye szerint minden igazi filozófia célja a neveléstudományos 

megismerésre is irányul, ami által a gondolatokat a tettek szolgálják. „Az 

általános érvényű tudományos pedagógiáról” (1888) című művében 

fogalmazza meg az alaptételét, amely szerint a nevelési eszmény mindig 

történelmi viszonyok függvénye. A pedagógia feladata a nevelés, az ember 

formálása, tökéletesítésére irányuló célszerű tevékenység elemzése, 

aminek lényege a művelés (Bildung). Ennek terjedelme alá sorolható 

minden olyan tevékenység, amely a lelki élet funkcióinak tökéletesítésére 

és a személyiség formálására irányul. Ebben a megközelítésben a nevelés 

tehát a legalapvetőbb kultúrateremtő tevékenység, a társadalmi 

újjászületés folyamata, amelynek során a társadalom szellemi értékeit 
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átszármaztatják az ifjú nemzedékre. Ez egyrészt a kulturális javak 

összességének átadását, másrészt annak az egyén személyiségében történő 

állandó újraalkotását jelenti (Mészáros István – Németh András – 

Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás 

történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.).  

 
A nevelés egy szűk egy fogalmazásban bevezetés a társadalom életébe, 

kultúrájába. A kultúra azon értékek és viselkedési szabályok összessége, amelyek 

egy-egy társadalmi közösségben az emberek viselkedését irányítják és az 

emberek közötti viszonyokat közvetítik (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs.). Minden társadalmi jelenségnek és tevékenységnek van 

kulturális vonatkozása. 

Szociológiai értelemben a kultúra: 1.) az adott társadalmi közösség 

tárgyai: pl. épület, műalkotás, szerszám; 2.) kollektív szellemi alkotások: pl. 

szimbólum, gondolat, hiedelem, érték, esztétikai ítélet; 3.) intézményesített 

viselkedési forma – rituálé (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., 

Pécs.). 

Vitányi Iván a kultúra ágazatait a következőkben jelölte meg: a) anyagi 

kultúra, b) szociális kultúra (a társas érintkezés kultúrája), c) szellemi kultúra 

(Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

A társadalmat, az abban megjelenő kultúrát az egyén, a társadalom 

közösségei és tárgyi alkotásai kötik össze. Ez egy nagyon bonyolult 

kölcsönhatásban levő kapcsolatrendszer. Amíg a társadalom az egyén és 

közösség, illetve ezek valamilyen viszonyának, kapcsolatának rendszere, addig a 

kultúra középpontjába az ember és a kultúra által közvetített érték kerül. Végül is 

ez lesz az, amely az ember és közösség kapcsolatrendszerét, tartalmát 

meghatározza.  Itt meg kell említenünk az életmód fogalmát. Az életmód 

viszonyt fejez ki: ember és ember, ember és közösség, ember és érték viszonyát 

(Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

A kultúra fogalmára gyakran használjuk szinonimaként a művelődést. A 

művelődés fogalma elsősorban a szellemi kultúra értékeinek befogadására 

vonatkozik. Azonban az egyén részéről nemcsak a kultúra befogadása, az értékek 

elsajátítása történik a művelődés által. Az ember, mint szubjektum oldaláról 

megjelenik a művelődés is. A kultúra művelése egy olyan folyamat, amelyben az 

egyén felhasználja a kultúra értékeit és a felhasználás mellett érték létrehozó és 

átadó is lesz. Tehát így a kultúra, mint tevékenység a művelés, önművelés és 

művelődés folyamatát, annak szerves kapcsolatát foglalja magába (Kozma Béla 

(1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

Műveltség alatt a szellemi alkotások tartalmát, értékeit tekintjük. A 

művelés művelődés folyamatának a befogadás, elsajátítás, feldolgozás, 

létrehozás, átadás gyakori tevékenységeinek eredménye (Kozma Béla (1996): 

Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.).  

Művelődésre csak valamennyire iskolázott ember képes. A nevelésnek 

például van művelést megalapozó, segítő funkciója is, de mégsem tekinthetjük a 

nevelést a művelődés egyik alfajának. A művelődés éppen úgy önálló elsajátítás 
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forma, mint a szocializáció vagy a nevelés (Gáspár László (1998): 

Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest). 

A művelődés antropológiai alapja: az ember egyetemes, azaz önmagára is 

kiterjedő aktivitása. Az ember az egyetlen élőlény, aki tudatosan foglalkozik 

saját képességeinek megújításával, és továbbfejlesztésével. Ez az önértéknövelő 

aktivitás az emberi élet kitüntetett területe, amelynek sikere két feltételtől függ: 

az egyik a rendelkezésre álló idő, a másik az önfejlesztő szándék (Gáspár László 

(1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest). 

Az ember önmagára irányuló – reflektív – kreativitásának igazi tárgya az 

ember belső világának kimunkálása. Ez jellegét tekintve: öntevékenység is, 

önfejlesztés is, önművelés is, önnevelés is, önképzés is (Gáspár László (1998): 

Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest). 

Nem tekinthetjük művelődésnek – Gáspár László szerint – minden olyan 

tevékenység, amely az emberre fejlesztő hatást gyakorol. Művelődésnek csak az 

öntevékenység nevezhető, amely alanyára gyakorol fejlesztő hatást: az általa 

elhatározott irányban, törekvéseinek és adottságainak megfelelő mértékben. 

Művelődésének irányát, módját, helyét és idejét az egyé szabadon választja meg. 

A művelődésnek nincs kívülről eleve meghatározott célja, tartalma, illetve 

eredménye is csak az érdeklődés mélységétől, az elhatározottság komolyságától, 

a műveltség már elért színvonalától, a művelődési képességek adott fokától függ 

(Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest). 

A művelődés nem esik egybe az önmegvalósítással sem. Az 

önmegvalósítás az emberben rejlő lehetőségek maximális kibontakoztatása a 

történelmileg és egyénileg adott körülmények között. Az önmegvalósítás 

sikerességének két mutatója van: 1.) az öntevékenyen kifejlesztett képességek és 

tulajdonságok állománya, 2.) a képességek kifejtésének tárgyi eredményei 

(tudományos, technikai, művészeti alkotások, az élet legkülönbözőbb területein 

elért szervezési eredmények stb.) (Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker 

Kiadó, Budapest). 

A művelődés fő iránya elsősorban az egyénhez vezet. Belső világának 

kimunkáltsága akkor is érték, ha az adott pillanatban az egyén nem hasznosítja. 

Olyan érték azonban, amely mindig magában foglalja a hasznosítás lehetőségét. 

(Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest). 

A szocializáció, a nevelés és a művelődés kapcsolatáról összefoglalóan a 

következők állapíthatók meg: 1.) mindhárom saját és sajátos karakterrel 

rendelkező önálló emberformáló folyamat, 2.) az egyes elsajátításformák 

kiegészik, de nem helyettesítik egymást, 3.) közöttük csak részleges tartalmi és 

időbeli egybeesésé figyelhető meg, 4.) egyik sem alárendelt, sem fölérendelt 

egysége a másiknak, 5.) az utóbb elemzett elsajátításformák között nincs 

értékbeli sorrend, de az ontológiai (létezésbeli) elsőbbség szempontjából 

különbséget mutatnak. A szocializációnak ontológiai (létezésbeli) elsőbbsége van 

az intézményes neveléssel szemben, és az intézményes nevelésnek ontológiai 

(létezésbeli) elsőbbsége van a művelődéssel szemben. Ez gyakorlati szempontból 

azt jelenti, hogy a szociális életképesség egy minimuma szükségszerű előfeltétele 

a képességek intézményes iskolázásának, a képességek bizonyos iskolázottsága 
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szükségszerű előfeltétele a művelődésnek (Gáspár László (1998): 

Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest). 

Főleg a kulturális antropológiának köszönhetően nagyon sok vizsgálat 

született a kultúra és a személyiség viszonyának – kapcsolatának – tárgykörében. 

A főbb elméleti koncepciókat markáns rendszerbe foglalta R. A. Levine 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

Megkülönböztette először is a C → P pozíciót (C = Culture, P = Personality), 

melyben Durkheim és követői sorolhatók, ide tartozik Georg Herbert Mead és a 

szimbolikus interakcionizmus. Álláspontjuk lényege, hogy az individuális 

viselkedés társadalmilag releváns mozzanatai előreláthatók a környezeti 

kapcsolatok ismeretéből (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.). 

A P → C pozíció redukcionistának vagy pszichológiai determinizmusnak 

nevezhető. Klasszikus képviselőik a freudisták. Szerintük az egyéni pszichológiai 

tényezők egy bizonyos kulturális és szociális viselkedés független okozói 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest).  

A P = C pozíciót fémjelzik Ruth Benedict és Margaret Mead. Álláspontjuk 

a kulturális relativizmusé. A személyiséget lényegében a kultúra merőben 

individuális és reflektív befogadására redukálták, a személyiségfejlesztést pedig a 

kultúra nemzedékközi továbbadására (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

A P  C pozíció a két rendszer nézőpontját képviseli. Parsons eszméinek 

is részben ez a pozíció alkotta az alapját. Képviselői: Inkeles, Levison és Spiro. A 

személyiség és a szociokulturális intézmények két, egymással ellentétben 

interaktív kapcsolatban álló rendszerek alkotnak (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

Végül a C1 → P → C2 pozíció több változatát méltatja Levine. A 

kezdeményezőknél – Abram Kardiner és Ralph Linton – szempontunkból 

nagyobb figyelmet érdemel L. Child álláspontja: mely központba emeli a 

gyermeknevelés – child training – szempontjait. Ez a felfogás a kultúrát két 

részre osztja: az egyik determinálja a személyiséget, a másikban a személyiség 

fejeződik ki. Itt tehát a személyiség összekötő vagy közvetítő szerepet tölt be 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest; 

Levine, R. A. (1982): Culture, Behavior, and Personality. Aldine Publishing Co., 

New York.). 

Bármely modell szerint is gondoljuk is el a szocializációs-perszonalizációs 

folyamatot, eljutunk az identitás problémájához. (A legsúlyosabb és leginkább 

megoldatlan kérdés: az identitásváltás pedagógiai kezelése. Bár ezt inkább a 

felnőttek élik át, s ezért andragógiai kérdésnek látszik. Több szerző viszont – 

például: Richard Olechovski – az identitásképzést a nevelés teljes vertikumában 

megjelenő feladatnak tekinti. Álláspontjuk szerint – Eriksonra hivatkozva – az 

intézményes nevelésnek vállalnia kell, hogy a kisgyerekkori 

identitástöredékekből segítsen ellenállásképes önazonossághoz vezetni a 

felnövekvőket.) (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.).  
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A kultúrpedagógia nagy hatással volt a magyar neveléstudomány 

képviselőire is. Ezt a tényt Kornis Gyula, Prohászka Lajos és Weszely 

Ödön munkássága bizonyítja többek között.  

Kornis Gyula pedagógiai rendszerét, nevelésügyi elgondolásait a 

kultúrpedagógia szemlélet jellemzi. Szerinte a kultúra érték, tevékenység, 

fogékonyság és munkaeredmény. A kultúra először is értékfogalom, mely 

az abszolút értékek – igazság, jóság, szépség – eredményeit jelenti 

számunkra. Másodszor tevékenységet jelent, melynek célja az abszolút 

eszmék megvalósítása. Harmadszor a kultúra fogékonyság és készség, az 

eszmék megvalósítására. Végül a kultúra munkaeredményt jelent.  

Kornis felfogása szerint a nevelés tudatos és célszerű tevékenység, 

amely az egyénben rejlő szellemi képességeket begyakorolja és 

kibontakoztatja. A műveltség anyagát egyrészt a nemzeti társadalom 

objektív szükségletei, másrészt az egyén lelki alkata és a társadalmi 

szükségletei szabják meg (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius 

Bt., Pécs.). 

Prohászka Lajos megfogalmazása szerint  „A pedagógia, mint 

tudomány filozófia, kultúrfilozófia, amelynek sajátos tárgya az objektív 

szellemnek az a tudomány, amelyet műveltségnek nevezünk. Feladata 

annak a törvényszerűségnek a megállapítása, amely szerint a strukturális 

összefüggések a lélekben felelős összefüggéseket, vagyis a kultúra 

műveltséget vált ki.  Azt a tevékenységet pedig, amely ezt a kiváltást 

tudatosan előidézi és rendezi, nevezzük nevelésnek, vagy tágabb 

értelemben művelődésnek.” (Prohászka Lajos (1923): A pedagógia mint 

kultúrfilozófia. Egyetemi Nyomda, Budapest, 23. o.)  

Egészen más elkötelezettség (cél) jellemzi a pedagógiai 

pragmatizmust. 

 
A pragmatizmus jellegzetesen amerikai filozófiai irányzat, mely az élet 

lényegének a cselekvést tekinti. A nevelés középpontjába állítja mindazt, ami a 

gyakorlati cselekvés – görögül pragma – szempontjából hasznos. 

Embereszménye a szabad individuum, a cselekedni, választani tudó ember, aki 

kizárólag saját tehetségétől függ, képes a változó világban talpon maradni, 

érvényesülni, egzisztenciát teremteni. (Az önmagát megvalósító ember, a „self 

made man” amerikai ideálját ma is számos pedagógiai irányzat tűzte ki célul. 

Első képviselői James és Parker; illetve a „cselekvő” amerikai iskola 

megteremetője John Dewey volt (Magyarné Sztankovics Ilona (1999): 

Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs; Pukánszky Béla (1993): Neveléstörténet I-

III. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Mészáros István – Németh András – 

Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. 

Osiris Kiadó, Budapest.). 
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Dewey a „Pedagógiai hitvallásom” (1897) című kiáltványában 

elvetette a normatív – herbartiánus filozófiai – célrendszert, azt kívánta, 

hogy az iskola, a nevelés az életre készítse fel a gyermeket 

(leghatékonyabban a csoportos gyermeki tevékenység révén) (Dewey, 

John (1976): Pedagógiai hitvallásom. In. A nevelés jellege és folyamata. 

Tankönyvkiadó, Budapest.). Véleménye szerint maga az élet, a társadalom 

és a nevelés folyamata adja a nevelés céljait és egyben a cél elérésének 

eszközeit is szolgáltatja. Az iskola ezért legyen a valóságos élet, ne kész 

ismereteket nyújtson a gyermeknek, mert az életben ilyenek nem léteznek, 

a kompetens – eredményes – gyakorlati cselekvéshez szükséges 

ismeretszerzés és problémamegoldás készségét alakítsa, egy 

leegyszerűsített társadalmi környezet cselekvésformáit biztosítsa. A 

gyermek tapasztalataihoz kell igazodnia, a gyermek lehetséges és 

valószerű tapasztalatainak programját kell tartalmaznia, mert különben 

életidegenné, formálissá válik. Dewey értelmezésében tehát a nevelési 

folyamat társadalmi meghatározottságú, melyben az informális ás 

formális nevelő hatások egysége érvényesül (Magyarné Sztankovics Ilona 

(1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs; Pukánszky Béla (1993): 

Neveléstörténet I-III. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Mészáros István 

– Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az 

iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest; Dewey, John (1976): A 

nevelés jellege és folyamata. Tankönyvkiadó, Budapest.). 

A XX. század egyik pedagógiai jelszava: az önkormányzó 

iskolaközösség gondolata volt, mely szerint az iskolaközösséget, mint 

egészet a gyermekeknek és a felnőtteknek közösen kell kialakítani és 

irányítaniuk. „A közösségi életre együttműködés által” jegyében több 

irányzat alakult ki (Oláh János (2004): A nevelés és a nevelési folyamat. 

In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet 

alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). Közéjük tartozott – a Dewey teóriáját 

részben vitató – Anton Sz. Makarenko: kinek koncepcióját a harmincas 

évek közepétől kezdték a szovjet pedagógia hivatalos irányzataként 

terjeszteni és propagálni. Makarenko felfogása szerint a nevelési folyamat 

lényege a tanulók életének és tevékenységének megszervezése és szüntelen 

fejlesztése a kollektívában (Horváth László – Palotay Ferenczné (2002): 

Neveléstan. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza.). 

Makarenko Ukrajnában 1928-tól a Dzerzsinszkij-telepen sajátos 

körülmények között megpróbált árva, csavargó, bűnöző gyerekekből a 

kommunista ideálnak megfelelő „szovjet embert” nevelni. Véleménye 

szerint a szocialista társadalomban minden egyén a szocialista közösség 

tagja, ezért a pedagógiával ellentétben minden gyermeket a közösségi 

lénynek kell tartani. Felfogása szerint a moralitás egyenlő a szocialitással, 

ezért csak a közösségi jellegű pedagógiai képes a „szovjet embert”, a 
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szocialista közösség tagjává kimunkálni. E cél érdekében a vezetése alatt 

álló hierarchizált struktúrájú – osztagokba sorolt gyermekek – telepeken 

közösségi szerkezetű, életformájú, a közösség „diktatúrájának” 

segítségével megvalósuló nevelés folyt, mely az oktatás és a 

termelőmunka összekapcsolásával egészült ki.  

Művében „Pedagógiai hősköltemény” (Az új ember kovácsa) (1925-

1935) – mely a telepek életének pedagógiai munkanaplója, feltárta a 

közösség alakításának, fejlődésének szakaszait, jellemzőit, szerkezetét. 

Leírta a pedagógiai hatások megszervezésének lehetőségeit, a pedagógus 

és a gyermekközösség kölcsönhatásait (Magyarné Sztankovics Ilona 

(1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs; Pukánszky Béla (1993): 

Neveléstörténet I-III. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Mészáros István 

– Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az 

iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest; Oláh János (2004): A 

nevelés és a nevelési folyamat. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga 

István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió; 

Horváth László – Palotay Ferenczné (2002): Neveléstan. Bessenyei 

György Könyvkiadó, Nyíregyháza.). 

 E közösségelvű pedagógiai koncepció az 50-60-as években 

leegyszerűsítve, dogmává merevítve meghatározta hazája és a szovjet 

típusú közép-kelet európai országok iskoláinak nevelői-oktatási 

gyakorlatát. Így jelentékeny hatást gyakorolt a magyar neveléstudomány 

képviselőire – Lóránd Ferenc, Gáspár László, Petrikás Árpád – is. 

Petrikás Árpád értelmezésében a nevelési folyamat egyfelől 

szocializációt, másfelől individualizációt jelent. Ez a kétirányú folyamat az 

iskola mikro- és makroközegeiben zajlik, s a társadalom által 

meghatározott, a személyiség fejlesztésének tervszerűen irányított 

tevékenység-, követelmény- és viszonyrendszere. Ennek a tevékenységnek 

a középpontjában a közösség- személyiség-közösség kölcsönhatás áll 

(Horváth László – Palotay Ferenczné (2002): Neveléstan. Bessenyei 

György Könyvkiadó, Nyíregyháza.). 

Gáspár László a nevelési folyamat lényegének a pedagógiailag 

reprodukált társadalmi gyakorlatot tekinti. Azt a társadalmat modelláló 

gyakorlatot négy nagy tevékenységkörből építi fel, egy iskolakísérlet 

keretei között. A négy elem: 1.) tanítás-tanulás, 2.) termelés-gazdálkodás, 

3.) szabadidős, 4.) valamint közéleti-politikai tevékenység. A tanítás-

tanulás folyamata mind az átadott tananyag minőségét és szerkezetét, 

mind az átadás módját tekintve különbözik a hagyományostól. Gáspár 

megpróbálkozott – Szentlőrincen – több tudományterületen komplex 

tantárgyakat – művészetismeretet, társadalomismeretet – létrehozni annak 

érdekében, hogy az egységes és bonthatatlan világegészet minél 

csorbítatlanabbul, tantárgyi szétaprózottság nélkül tudják közvetíteni a 
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növendékek számára. Az ismeretelsajátítási folyamatban pedig a 

szokottnál lényegesen erőteljesebben építettek a növendékek aktivitására 

(önálló gyűjtőmunka, megfigyelés, kísérlet, könyvtárhasználat). A 

termelés-gazdálkodás beiktatása a rendszerbe a „vállalkozó iskola” 

gyakorlati megvalósítása irányába tett lépésként értelmezhető. Gáspár 

iskolakísérlete jelentős lépés a csak verbális ismereteket számonkérő 

iskolakoncepió meghaladására (Horváth László – Palotay Ferenczné 

(2002): Neveléstan. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza.). 

Horváth Lajos szerint a nevelési folyamat elemei: 1.) tapasztalás, 2.) 

tudatosítás (általánosítás), és 3.) gyakorlás. Tapasztalatokat szerezhet a 

gyermek spontán módon és pedagógiailag megszervezetten 

(intézményesen), konfliktushelyzetben és konfliktusmentes helyzetben. A 

legértékesebbek azok a tapasztalatok, melyeket a gyermek saját 

tevékenysége során szerez. A tapasztalatokat érzelmek teszik 

élményszerűvé. A tapasztalatoknak mindig van tartalma, mondanivalója a 

gyermek számára. Ennek megfelelő megértése, felfogása az életkortól és  

fejlettségtől függ. A tudatosítás nemcsak logikai feldolgozást jelent, 

hanem érzelmi továbbfejlesztést és akarati motívumok, elhatározások 

felkeltését is. A gyakorlás feladata, hogy a gyermekek megtanulják az 

általános követelmények gyakorlati alkalmazását, biztosítja a helyes 

cselekvési, magatartási módok beidegzését, közben jártasságok és 

készségek alakulnak ki. A szokások mentesítik a tudatot az ismétlődő 

erőfeszítések alól (Oláh János (2004): A nevelés és a nevelési folyamat. 

In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet 

alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

 
A nevelés folyamatosságot mutat, kezdetben a szokásszerű cselekvések 

uralkodnak, később kerül előtérbe a tudatosítás. A szokások kialakításának nagy 

jelentősége van a személyiségfejlődésben.  

A szokásoknak két sajátossága van: 1.) Tudatmentesítő szerep: nincs 

szükség teljes figyelemre, mert a jól begyakorolt cselekvések automatikusan 

mennek. A tudat így a cselekvés irányítására, tartalmára tud összpontosítani. 2.) 

Emberi cselekvés gazdaságosabbá válása: kevesebb energiával jobb és több 

eredményt tudunk elérni. A jó szokások erősítik az értékes személyiség alapját, a 

rossz szokások akadályozzák, helytelen irányba terelhetik a személyiségfejlődést. 

A szokás keletkezhet: 1.)  Tudatos kialakítása: a cselekvés először tudatos, 

csak később, mivel többször is szükség van rá, kialakul a szokás. 2.) Utánzás 

alapján: főleg a magatartásbeli szokásoknál fordul elő. 3.) Egyszerű ismétlés 

során: a többször végrehajtott cselekvést könnyebb megismételni. Legtöbbször 

nem egy szokást alakítunk ki, hanem szokásrendszereket. Előnye, hogy 

szilárdabb, és az egyes szokások egymást kiegészítik, támogatják. Jelentős 

szerepe van a szoktatásban a gyakoroltatásnak, amely legyen személyre szóló, 

egyszeri feladatok, legyen rendezett, szervezett, feleljen meg az életkori 

sajátosságoknak. A gyakorlási folyamatot motiválni kell, a gyerek szükségleteit 
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ki kell elégíteni ahhoz, hogy értékes szükségleteket építhessünk be. Kerüljük a 

monotonitást, legyen változatos, ösztönző jellegű. A gyakorlás alapvető a 

jártasságok és készségek kialakulásában is. Ezek kialakulását nem lehet 

elválasztani, hiszen ismeretek megszerzésével egyes tevékenységek eljutnak a 

jártasság fokára, más tevékenységek viszont a gyakorlás révén készség szintre 

emelkedhetnek.  

A tevékenység lehet tudatos, vagy automatikus. Az automatizálódásnak 

három foka van: a) Tájékozottság foka: felismerést fejez ki. Fontos, hogy ez a 

tájékozottságot aktív tevékenységgel önmaga alakítsa ki magának. b) Jártasság 

foka: azt jelenti, hogy képes a megszerzett ismereteket alkalmazni, de még 

állandó figyelmet igényel. c) Készség foka: a tevékenység többszöri gyakorlása, 

ismétlése során fejlődik, a tudatos tevékenység automatizálódik 

 

A kortárs pedagógiában jelentős számban vannak olyanok, akik 

direkt vagy indirekt formában kifejtett álláspontjuk szerint a nevelési 

folyamatot konfliktusok sorazotaként értelmezik. Közülük a az egyik 

legismertebb: Thomas Gordon. 

Gordon 1962-től kezdett hatékony emberi együttműködésre irányuló 

tréningek kifejlesztésével foglalkozni. Carl Rogers személyközpontú 

megközelítésére alapozva tanulható konflikzuskezelési rendszert alkotott. 

Koncepciójában újraértelmezi az emberi kapcsolatokat, a tekintélyélvűség 

helyébe az egyenrangú, szeretetteli, megértő kapcsolatotkat, a nyílt, 

őszinte kommunikációt helyezi. Világszerte népszerűvé váltak a tanári és a 

szülői eredményesség megtanulására irányuló művei – T.E.T; SZ.E.T. – 

tréningjei. A T.E.T.-ben – Tanári eredményesség tanulása – azt mutatja 

be, hogy hogyan tehetjük az iskolát olyan hellyé, melyben valóra válhat, 

hogy “a tanítás és szeretet egyik módja”. Hogyan válhat a tanár, a tanítás 

sokkal eredményesebbé, miképp nyújthat a nagyobb tudást és érettséget a 

tanulóknak, hogyan csükkenthetők a konfliktusok. A T.E.T. sajátos 

szemlélet, problémamegoldó eljárások, gyakorlati fogások, módszerek 

tárháza, melyek könnyen megtanulhatók és követhetők (Magyarné 

Sztankovics Ilona (1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs; Gordon, 

Thomas (1990): A tanári hatékonyság fejlesztése. A T.E.T.-módszer. 

Fordította: Gorzó Andrea. Gondolat Könyvkiadó, Budapest.).  

A SZ.E.T. – Szülői eredményesség tanulása – nemcsak egy új 

gyermeknevelési módszer, hanem abba is beavatja a szülőket, hogy 

hogyan változtathatják a gyermekükhöz fűződő, sokszor egyoldalú 

tekintélyen alapuló viszonyukat, egyenrangú, szeretetteli, meértő, örömteli 

kapcsolattá. Gordonnál tehát, a gyermek, a szülő és a nevelő egyaránt 

fontos. A gyermek nem elszenvedője és végrehajtója a nevelésnek, hanem 

alkotó megteremtője a szülők, nevelők segítő támogatása mellett. A 

nevelésben olyan cselekvési lehetőségek megteremtését tartja fontosnak, 

melyben a gyermek produktív lehet. Megtanítja a gyermeket, a szülőt, a 
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nevelőt nyitorrságra, őszinte kommunikációra, a problematikus helyzetek, 

igények ütközésének hatékony, “nincs vesztes” módszerrel való 

kezelésére. (Gordon tréningeket csak a kaliforniai Gordon Intézet által 

kiképzett tanfolyamvezetők tarthatnak a Gordon által közreadott 

munkafüzetek felhasználásával.) (Magyarné Sztankovics Ilona (1999): 

Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs.).  

 
A konfliktusok mindennapi életünk szinte természetes velejárói (Kozma Béla 

(1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). A Magyar Értelmező Kéziszótár: 

súlyos bonyodalomként, összeütközésként, perpatvarként, belső válságként, 

illetve ellentétes erők összecsapásaként értelmezi (Kozma Béla (1996): 

Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

A konfliktusok során tehát összeütközésbe kerülünk a másik személlyel – 

személyekkel –. Az összeütközés alapja, hogy nézeteink, véleményeink, 

elképzeléseink, szükségleteink, értékeink, normáink szembe kerülnek egymással. 

Szekszárdi Júlia, a konfliktuspedagógia egyik jeles kutatója szerint a 

konfliktusok: “olyan ütközések, melynek során igények, szándékok, vágyak, 

törekvések, érdekek, szükségletek, vélemények, értékek kerülnek szembe 

egymással.” (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). 

A pedagógiai konfliktusok sokfélék lehetnek. Közismeretek a nevelők 

szerepkonfliktusai. De konfliktusok származhatnak a nevelés nyílt és rejtett 

dimenzióinak ütközéseiből is. A neveléselmélet azonban legközvetlenebbül az 

alábbi konfliktusfajták érintik (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.): 1.) a nemzedékek közti; 2.) az ifjúságot megosztó 

ellentétekből fakadó; 3.) a családokban léterjövő; 4.) a szorosabb értelemben vett 

pedagógiai konfliktusok. 

Az első három fajtával a neveléselméleti művek kevésbé foglalkoznak, 

ezek inkább a szociológiai, szociálpszichológiai vizsgálódások tárgyai. A 

pedagógiai konfliktusok is csak néhány évtizede váltak a neveléstudomány külön 

fejezetévé. 

Ha a konfliktus egyetlen ember pszichikumában zajlik le, akkor belső 

konfliktusról, vagy más szóval intraperszonális konfliktusról beszélünk (Kozma 

Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

Amennyiben viszont személyek, embercsoportok kerülnek ellentétbe 

egymással, akkor külső konfliktusról, vagy másképpen interperszonális 

konfliktusról beszélünk (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.).    

Az egyik külföldi kutató – Morton Deutsch – a pedagógiai folyamatban 

megjelenő konfliktusokat két típusra osztja: a) Konstruktív konfliktus az, amely 

gazdagítja az egyén önismeretét, javítja a csoporton belüli helyzetét, elmélyíti 

kapcsolatait, növeli a csoport összetartó erejét, a csoportkohéziót. b) A destruktív 

konfliktus hatása negatív, megoszlanak az egyén kapcsolatai, a zavaró 

körülmények szétzilálják a csoportot, romlik a csoportlégkör (Zrinszky László 

(2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 
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A konfliktus típusának megítélésénél figyelembe kell venni, hogy (Zrinszky 

László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.): a) mi a 

konfliktus tárgya, tétje, tartalmának lényege; b) kik a résztvevők és mi a szerepük 

a konfliktus kialakulásában; c) melyik szakaszban tart a konfliktus. 

A pedagógiai konfliktusok általános jellemzői Szekszárdi Júlia leírásában: 

1.) Gyakran erősen érzelmi töltéssel rendelkeznek. 2.) Folyamatjellegűek. A 

tipikus menet: előzmények, érés, csúcspont, leszálló ág, következmények. 3.) A 

konfliktusok egymással is láncolatot alkotnak. 4.) A pedagógusnak komplex, 

dinamikus folyamatban - sokszor elégtelen információ birtokában – kell 

viszonylag döntenie. 5.) A konfliktusok gyakoriságának döntő meghatározója a 

feszültség szintje, melyben a társadalom, az adott intézmény, csoport, egyén él 

(Szekszárdi Júlia (1994): Konfliktuspedagógiai szöveggyűjtemény. Veszprém; 

Szekszárdi Júlia (1995): Utak és módok. Pedagógiai kézikönyv a 

konfliktuskezelésről. Iskolafejlesztési Alapítvány – Magyar ENCORE; 

Szekszárdi Júlia (2000): Még egyszer az osztályfőnöki szerepről. Új Pedagógiai 

Szemle, 12. szám; Szekszárdi Júlia (évszám nélkül): Diagnosztizáló 

folyamatkövetés a napi pedagógiai gyakorlatban. Veszprémi Egyetem Pedagógia 

– Pszichológia Tanszék; Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.). 

Morton Deutsch különválasztotta a valódi konfliktusokat a nem 

valódiaktól, melyeknek igen sok fajtájuk van. A valódiakat az jellemzi, hogy a 

felek csak egymás kárára valósítják meg a céljaikat. A nem valódi konfliktusok 

fajtái a következők: 1.) Álkonfliktus – elégtelenül definiált érdekek ütközéséből 

származik. 2.) Áttételes konfliktus – igazi konfliktusok áttevődései. 3.) Téves 

konfliktus – egy harmadik fél mesterkedése nyomán keletkezett nem valódi 

konfliktus, melyből könnyen keletkezhet konfliktus. 4.) Lappangó konfliktus – fel 

nem ismert ellentétek jellemzik. 5.) Hamis konfliktusok – információhiányon 

vagy félreértésen alapul. Ezek magukban hordozzák az önmagát beteljesítő jóslat 

esélyét: igen könnyen átkerülhetnek a nehezebben kezelhető konfliktusok sorába 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

Szekszárdi Júlia a konfliktusokat négy csoportja osztja (Szekszárdi Júlia 

(1994): Konfliktuspedagógiai szöveggyűjtemény. Veszprém; Szekszárdi Júlia 

(1995): Utak és módok. Pedagógiai kézikönyv a konfliktuskezelésről. 

Iskolafejlesztési Alapítvány – Magyar ENCORE; (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest; Kozma Béla (1996): Pedagógia 

I. Comenius Bt., Pécs.): 1.) Látszatkonfliktus – nem tekinthető valódi 

konfliktushelyzetnek, inkább látványos, heves összeütközés. Rövid idejű, a 

felszínen zajló, többnyire félreértésen, aktuális érzelmi állapot megjelenésén 

alapuló, indulatos megnyilvánulás. Ha a nevelő mereven áll az eseményhez: 

büntet, túldimenzionálja, akkor könnyen válhat valódi, akár hosszantartó 

konfliktussá. 2.) Peremkonfliktus – viszonylag gyenge hatású és gyors lefolyású 

esemény, mely pedagógiai eszközökkel záros határidőn belül megszüntethető. 3.) 

Központi konfliktus – mélyen és hosszan befolyásolja a pedagógiai folyamatot, az 

egyén pszichikumát, a csoport légkörét. A perem és a központi konfliktus között 

nincs éles határvonal. Az is elképzelhető, hogy az egyik résztvevő szempontjából 

az adott összeütközés csak peremkonfliktus, a másik fél szempontjából pedig egy 
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nehezen kezelhető, központi konfliktust jelent. 4.) Extrém konfliktus – erős és 

hosszan tartó hatású. Súlyos válságok, devianciák is felléphetnek mind az egyén, 

mind a csoport életében. Megoldása már nem pedagógus és az iskola 

kompetenciája, a megoldáshoz külső szakember szükséges. 

A konfliktusok feloldásában – megoldásában – fontos szerepe van az első 

reakciónak. Ugyanis az első elhibázott lépés felerősítheti a konfliktust. A 

konfliktusmegoldás alapja a liberalizmus (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs.). 

A látszat konfliktust röviden, azonnal, véglegesen le kell zárni. A 

peremkonfliktus estében is fontos a gyors megoldás, jogy ne méjüljön el. Ezt 

negatívan befolyásolja – példáuk a pedagógiai konfliktusok estében – ha a 

pedagógus nem tud nagyvonalú lenni, nem képes ügyesen, hatékonyan lezárni a 

problémát, hanem inkább ügyet csinál belőle (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs.). A központi és extrém konfliktusok során elsősorban 

haladékot kell nyerni a megoldáshoz. Ez elérhető, ha beszélgetünk a 

gyermekekkel az adott eseményről, a kialakult helyzetről, vagy átmenetileg 

figyelmen kívül hagyjuk a fennálló problémát, vagy elismerjük, hogy 

pillanatnyilag tehetetlenek vagyunk (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius 

Bt., Pécs.). 

A tekjesség igénye nélkül a következő lehetséges konfliktushelyzetek 

adódhatnak a pedagógiai folyamat során: a) az intézménybe kerülés, a 

beszoktatás feszültségei, nehézségei; b) a tanítási folyamat jellegzetes gondjai; c) 

a különböző nevelési stílusú pedagógusok; d) a szülők eltérő elvárásái, 

elképzelései a gyermekükkel szemben; e) a gyermekcsoport összetétele; f) a 

nevelők szakma feszültsége, pedagógiai kultúrája; g) érték és normarendszer 

színvonala, minősége, egysége vagy annak  hiánya az adott csoportban, 

intézményben (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

Egy konkrét konflikurusra, annak lefolyására, megoldására hat: a) a 

szembenálló felek kapcsolatának minősége – például pedagógus-gyermek, főnök-

beosztott –; b) rokon vagy ellenszenv, érzelmi töltés, indulat; c) előítélet, 

sztereotíp megoldásra való hajlam; d) mellérendeltség a kapcsolatban (Kozma 

Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

A konfliktusok mindig folyamatjellegűek (lásd. fent). Ezen a folyamaton 

belül belül vannak az adott összeütközésnek 1.) nyílt és 2.) rejtett szakaszai. A 

látványos nyílt összeütközés mindig magában hordozza a konfliktus lényegét. 

Ugyanakor a konfliktus végéig rejtve is marad. A nyílttá válás elmaradásának – a 

teljesség igénye nélkül – néhány lehetséges oka: 1.) nincs hagyománya az ellentét 

vállalásának, a koperatív feldolgozásnak; 2.) szégyen beszélni arról, hogy 

konfliktusom van az adott gyermekkel, kollégával; 3.) a pedagógus lebecsüli a 

gyermekek közötti nézeteltéréseket, nem is foglalkozik velük; 4.) a szülő nem 

mer, vagy nem akar nyíltan szembeszálni a pedagógussal (Kozma Béla (1996): 

Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

A felszínre kerülő konfliktusok használhatók is a nevelés folyamatában: 

felszínre kerülhetnek akut, lappangó ellentétetek; sor kerülhet frusztrált 

eredmények leleplezésére – például, ha egy előírást többen, folyamatosan 

megsértenek, ott az előírással is baj lehet –; az egyén szociális tanulásának egyik 
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alapja a konfliktusok felismerése, melértése, feldolgozása; fejleszthető ezáltal az 

önismeret: mert lehetősége van más szempontjának megismerésére, elfogadására 

vagy elutasítására, fejlődik az empátiás, kooperációs és kommunikációs készség, 

segít a plurális értékfelfogás kialakulásában (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs.). 

Az egyes konfliktuskezelő stratégiák nem minősíthetők, mindenkor az adott 

helyzet függvénye, hogy mennyire bizonyulnak hatékonynak (Kozma Béla (1996): 

Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

Thomas Gordon a kimenetel felől tekintve három fő típust határolt el: 1.) a 

tekintelyelvű megoldást: melyben a nevelő a “győztes”; 2.) az engedékeny 

megoldást: a nevelő “vesztessé” lett; és a harmadik típusú, egyedül konstruktív 

vereségmentes megoldást: melynek nincs sem győztese, sem vesztese (Zrinszky 

László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

A konfliktushelyzet alkotó – kreatív – megközelítése lehetővé teszi, hogy 

az adott probléma ne nyomasztó teherként jelenjen meg az egyén életében. 

Néhány eset a konstruktív konfliktusmegoldásra: benne kell legyen az előrelátás; 

nem sztereotíp és analóg gondolkodás határozza meg, hanem az aott gyermek, 

adott helyzetben hogyan viselkedett; ne előítéletekre, hanem tényekre építsünk; 

fontos az ön- és emberismeret; az adott makrokultúra mintakövetése az adott 

szubkultúrában felnövő gyermek számára nagyon fontos; ne versenyző módon 

törekedjünk a megoldásra: például a gyermek és pedagógus közötti asszimetrikus 

kapcsolatból ne következzen automatikusan, hogy mindig csak mi győzhetünk; a 

problémát nem szabad erőszakosan és autoritatív módon megoldani; a 

konfliktusmegoldás módja nem lehet a másik fél megsemmesítése; mindig valós 

érdekekre és szükségletekre hivatkozzunk és ne a pozíciókra; tiszteljük az ember 

méltóságát, mindig a probléma ellen lépjünk fel; egyetlen igazságot sem szabad 

abszolutizálni, több igazság létezik: a tiéd, az övé és még néhány ezen kívül is; 

minél több cselekvési, megoldási lehetőséget mérlegeljünk a döntésünk előtt; a 

győztes-vesztes játszma helyett törekedjünk a győztes-győztes stratégia 

alkalmazására. (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

Ahhoz, hogy vereségmentes megoldáshoz eljussunk, hátralépéses 

problémamegoldó folyamatban kell végigmenni, ez a Dewey által ajánlott 

problémamegoldási folyamat alkalmazása: 1. lépés: a probléma – konfliktus – 

meghatározása. 2. lépés: a lehetséges megoldások közös keresése. 3. lépés: a 

megoldások értékelése, újabb segítő kérdések segítségével. 4. lépés: a legjobb 

megoldás kiválasztása, döntéshozatal. 5. lépés: a döntés végrehajtási módjának 

meghatározása, kollektív konfliktus esetén felelősökkel, határidőkkel. 6. lépés: a 

megoldás sikerességének utólagos értékelése (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

Kozma Béla (1996) a következő konfliktuskezelő stratégiákat nevezi meg: 

1.) A versengő stratégia megoldást választók önérvényesítésre, szándékaik, 

elképzeléseik néha erőszakos megvalósítására törekszenek. A konfliktushelyzetet 

hatalmi harcnak, színtérnek tekintik. Mindenáron való gyózelemre, a másik fél 

legyőzésére törekszenek. Ez a tekintélyelvű pedagógia jellegzetes 

konfliktusmegoldási módja. 2.) Az  alkalmazkodó konfliktusmegoldási stratégiát 

választó ember félelemből, kényszerből mintegy behódol, feladja saját 
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elképzeléseit. Ha az alkalmazkodás nem saját döntésen alapult, hanem nyomás 

hatására, gyakran erős indulati reakciót vált ki. 3.) Az elkerülő stratégia gyakori 

konfliktuskezelési megoldás. A kilépést, a félreállását több tényező motiválja: 

közömbösség, mély sértettség, a probléma alábecsülése, a konfliktusban 

résztvevő személlyel való kapcsolat minősége stb. Ez a megoldási mód a 

feszültségek eltitkolásához, a problémák tisztázatlanságához vezetnek. A 

lappangó érzelmek azonban bármikor feltörhetnek és akkor mér nehezen 

kezehetők. Akkor indokolt ennek a startégiának az alkalmazása, ha például a 

pedagógus az adott pillanatban nem képes a hatékony megoldására. 4.) A 

kompromisszimus konfliktus megoldás lényege olyan megegyezés keresése, 

amely mindkét fél számára elfogadható. Gyakori megoldás ez, ha a 

konfliktuspartnerek egyébként szimmentrikus kapcsolatban vannak: például 

gyermek-gyermek vagy pedagógus-pedagógus konfliktusok esetén. Alkalmazása 

révén rövid időleges egyunsúly jön létre. 5.) A problémamegoldó 

konfliktuskezelés központi kérdése, hogy a probléma együttműködő megoldására 

törekszenek a felek. Ebben a megoldásban mindkét fél érdekei, elképzelései, 

igényei, figyelmet, teret kapnak. Ez a stratégia együttműködést, nyitottságot, 

toleranciát, empátiát igényel. Itt nincsenek győztesek és vesztesek. Ezt az eljárást 

győztes-győztes stratégiának is nevezik (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

 

Kétségtelen, hogy jelentősen eltérőek egymástól a fent ismertetett 

felfogások: elsősorban más-más eszmét állítanak a középpontba. Ha 

figyelmesen mérlegelünk, úgy tetszhet, mégis van közös elemük, az érték. 

A nevelési folyamat szerkezetileg három nagy szakaszra tagolódik: 

1. előkészítés; 

2. lebonyolítás; 

3. lezárás. 

Az első szakszban megfogalmazódik a célok rendszere és 

akivitelezés terve. A folyamat szervező számba veszi a várható 

eredményeket. A lebonyolítás elemei a szervezés, kivitelezés és 

ellenőrzés. Az utolsó – lezáró- szakaszban történik a tapasztalatok és 

tanulságok összegzése (Horváth László – Palotay Ferenczné (2002): 

Neveléstan. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza.). 

 

 

Összefoglaló megállapítások 

 

→ A nevelés szó fogalma a különböző népeknél általában mást és mást 

jelent. Abban viszont mindegyik megegyezik, hogy a fejlődésbe való 

valamilyen beavatkozást kell alatta érteni. 

→ Az asszimiláció hasonulást, hasonlóvá válást jelent: azt a folyamatot, 

amely során egy adott társadalmi csoporthoz történő fokozatos beépülés 

végbe megy. A szociálpszichológia és az etnológia az asszimiláción a 
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szociális környezethez való hasonulás, az adott kultúra normáinak és 

értékeinek elsajátítási folyamatát érti. 

→ A nevelés a nevelő szándékos, tudatos és tervszerű hatás a 

növendékre. 

→ A szűkebb értelemben vett nevelés a szándékolt nevelő hatások 

közvetlen és közvetett érvényesítése, ugyanakkor a nevelői 

tevékenységhez kötött dimenzió, ami a nevelő-fejlesztő tevékenységek 

mindegyikében jelen van. A szűkebb értelemben vett nevelés nem más, 

mint a tanítás-tanulás, a társadalmilag hasznos munka, a társas-közösségi 

élet, a szabadidő-tevékenység lehetőségeinek tudatos kiaknázása, 

hasznosítása. A progresszív iskolaformák, az oktató iskola, a munkaiskola, 

a nevelőiskola gyakorlatában történő nevelő-fejlesztőhatású 

tevékenységek alapformái: a) a tanítás-tanulás, b) a társadalmilag hasznos 

munka, c) a társas-közösségi élet, d) a szabadidő-tevékenység. 

→ Az oktatás a tanítás és a tanulás célszerű megszervezése, amelynek 

eredményeként a tanulók elméleti és gyakorlati szempontból értékes, 

hasznos tudásra tesznek szert. 

→ A képzést az oktatáshoz szokták hozzárendelni, mint egy olyan 

részfolyamatot, amely az ismeretek alkalmazásához szükséges jártasságok, 

készségek és képességek kifejlesztését, begyakorlását szolgálja. 

→ A széles – tágabb – értelemben vett nevelés tartalmazza mind a négy 

nevelő-fejlesztő tevékenységet. A széles értelemben vett nevelés a 

fejlesztő nevelő tevékenységekből származó tartós hatások és azokat 

kiegészítő, elmélyítő nevelői ráhatások összessége. 

→ A nevelés az egyik egyén hatása a másik egyénre, de ugyanakkor 

nem minden hatást tekinthetünk nevelő (fejlesztő) hatásnak. 

→ Nevelő hatáson azt a szándékolt ráhatást értjük, amely a nevelt 

szociokulturális minőségében maradandó, pozitív változást idéz elő. 

Egyszerre jelenti ez az egyén belső erőinek – intellektusának, jellemének, 

alkotóképességének stb. – kibontakoztatását és társadalmi 

cselekvőképességének alakítását-fejlesztését. A nevelő hatás belső 

tartalma: a társadalmilag lényeges egyéni képességek intenzív fejlesztése. 

→ Nevelés az a tevékenység, amellyel valakik (alapesetben: a felnőttek) 

úgy kívánnak hatni másokra (alapesetben a felnövekvőkre), hogy azok 

optimálisan fejlődjenek, megerősödjenek abban, amit a nevelőik 

kívánatosnak tartanak, és maradandóan változzanak meg mindabban, amik 

a nevelőik szerint nem kívánatos (Zrinszky László). 

→ A nevelés lényege az értékközvetítés vagy értékteremtés (Bábosik 

István). 

→ Az érték általában olyan produktum, amely kettős funkciót tölt be. 

Részben hozzájárul a szűkebb és tágabb emberi közösségek fejlődéséhez, 

tehát rendelkezik egy határozott közösségfejlesztő funkcióval. Másrészt 
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elősegíti az egyén fejlődését is, azaz individuális fejlesztő funkciót is 

betölt. 

→ Konstruktív életvezetésen olyan életvitelt értünk, amely szociálisan 

értékes, de egyénileg is eredményes. Ebből következően tehát az ilyen 

életvezetés megfelel az értékkel kapcsolatos kettős kritériumnak, 

amennyiben egyrészt közösségfejlesztő jellegű, de az egyén fejlődését is 

elősegíti, vagyis önfejlesztő és nem önromboló jellegű. 

→ Az ember életvezetése konstruktív irányba egy konstruktív 

magatartás- és tevékenységrepertoár fokozatos kiépítésével állítható be. Ez 

közelebbről azt jelenti, hogy a nevelés keretében folyamatosan törekszünk 

a gyerekek szociálisan értékes, tehát közösségfejlesztő, valamint 

önfejlesztő magatartás- és tevékenységformáinak stimulálására, 

megerősítésére, ezzel párhuzamosan pedig destruktív megnyilvánulásaik 

leépítésére. Ennek a törekvésnek az eredménye lesz, optimális esetben, az 

egyén konstruktív magatartás- és tevékenység repertoárjának 

megszilárdulása, ami nem más, mint a konstruktív életvezetés tárgyiasult 

megjelenési formája. 

→ A nevelő egy szelektív hatásrendszert működtet munkája során, ő 

ennek a hatásrendszernek a forrása. Ezen szelektív hatásrendszer 

eredményezi hosszabb távon, optimális esetben a gyerekek konstruktív 

magatartás- és tevékenység-repertoárjának megszilárdulását, vagyis az 

életvezetés konstruktív irányba történő beállását. 

→ Nevelési eredménynek azt a maradandó, pozitív változást tekintjük, 

amely az egyén szociokulturális minőségében, alapvetően a nevelés 

hatására bekövetkezik. Az egyén emberi minőségét természetesen a 

nevelésen kívül más emberformáló folyamatok is befolyásolják. A 

nevelést nem az egyetlen, de mindenképpen domináns képesség- és 

tulajdonságformáló tényező. 

→ A fejlesztő hatásnak két formáját különböztetjük meg: tervezett 

(intézményes) és spontán (intézményen kívüli) hatások. 

→ A nevelés tartalmi, fogalmi jegyei a következők: fejlődés; fejlesztés; 

hatás; tervezés; irányítás; tevékenység; tevékenykedtetés. 

→ A nevelés az a folyamat, amelyben a pedagógus által irányított 

gyermeki tevékenységrendszer fejleszti az egyén képességeit, a fejlesztő 

hatások révén kialakul értékrendszere, személyisége, amelyek lehetővé 

teszik számára az egyéni és társadalmi feladatok megoldását. 

→ A nevelésben érték és valóság, pedagógiai értékeszme és valóságos 

gyermeki fejlesztés, fejlődés szintézise valósul meg konkrét tevékenység 

által. 

→ A nevelés során érvényesülő hatótényezők nem csak egy adott 

szituációban vagy pillanatban fejtik ki hatásukat, hanem egy folyamatban 

valósul meg a szerepük.  
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→ A folyamat általában az időben egymás után végbemenő történések, 

változások egységes, összefüggő, egymással kapcsolatban lévő láncolata. 

→ A nevelés komplex folyamat: hatnak benne biológiai, fiziológiai és 

társadalmi törvényszerűségek. Természetesen a folyamatban, annak 

mozgásának megfelelően, az egyes tényezők is más-más szerepet töltenek 

be. 

→ A társadalmi életre való felkészítésben elméletileg meg kell 

különböztetnünk a valóságban egymással összefonódó, egymással 

párhuzamosan futó két folyamatot: 1.) a szocializációt, és a 2.) nevelést. 

→ Egy másik mű a szocializáció ismertetőjegyeiként az alábbi 

mozzanatokat emelte ki (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest): 1.) A szocializáció egy „második 

születés” lehetővé tétele. Ez úgy értendő, hogy az állatokat is jellemző 

ösztönök és a velünk született mechanizmusok helyébe kulturális, 

társadalmi indítékok és szabályok lépnek. 2.) A szocializáció betagolódás 

a fennálló társadalom rendjébe. Ez mindenekelőtt a normák és értékek 

belsővé válása útján történik. Alapvető mechanizmusa a szerepkijelölés és 

szerepvállalás, begyakorlás, a szerepelvárások elfogadás. 3.) A 

szocializáció egy uralkodó rend reprodukcióját és stabilizációját szolgálja. 

Fő eszköze a szelektív hagyományápolás és az irányzatos állampolgári 

nevelés. 4.) A szocializáció tanulási folyamat. Alanya lassan és 

észrevétlenül megtanulja, hogy azt akarja, ami neki kell, és végül azt is 

tegye 

→ A szocializáció nem a társadalom egészébe, hanem a közvetlen 

környezetbe, a mindennapi életviszonyokba bevezetés differenciált 

folyamata (Gáspár László). 

→ A mindennapi élet az embernek az a szelete, amelyben az ember, 

mint egyed, és mint egyén folytonosan újratermeli – reprodukálja – 

önmagát. A mindennapi élet az a terület, amely az elsődleges szocializáció 

irányát, közegét, tartalmát, eszközeit, módját, produktumát alapvetően 

meghatározza. 

→ A szociális életképesség: a mindennapokban való helytállás 

képessége. Elsajátítása elkerülhetetlen feladat. Aki rendelkezik ezzel a 

képességgel, az mindennapi élettevékenységeit gyakorlottabban, 

eredményesebben végzi, könnyebben tud másokkal kapcsolatot teremteni, 

a mindennapi élet körülményei között a nem mindennapi feladatokra 

(politika, tudományos, technikai, művészeti stb.) is felkészülhet. 

→ Az elsődleges szocializáció szorosan a mindennapi élet 

folyamataihoz kapcsolódik. 

→ A szocializációs folyamatok nemcsak jellegűk szerint 

különbözhetnek egymástól, hanem hatásmechanizmusok szerint is. A 

szocializáció lehet 1.) zárt vagy 2.) nyitott. Az egyik közvetlen környezet 
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elzárkózik a pozitív társadalmi, kulturális stb. hatások elől, a mások 

viszont készek befogadni azokat. Természetesen minél zártabb egy 

közvetlen környezet, annál kevésbé érvényesülhetnek benne a pozitív 

társadalmi tendenciák gazdagító hatásai. 

→ A szocializáció tanulási folyamat, mely szociálisan meghatározott. A 

tanulási folyamat a tanulás szociális formája. A szakirodalom ezt szociális 

tanulásnak nevezi. A szociális tanulás legfontosabb közvetítői a család, az 

óvoda, az iskola, a kortáscsoport, a munkahely. A szocializáció üteme 

mindig felgyorsul, ha az egyén más közegbe, csoportba kerül, illetve új 

elvárások fogalmazódnak vele szemben. Ugyancsak változó a 

szocializációban közreműködő ágensek szerepe is. Kezdetben a család és 

azon belül az anya szerepe a meghatározó. A gyermek szociális terének 

kiszélesedésével és életkorának növekedésével viszont pl. hangsúlyosabbá 

válik a kortáscsoport hatása és szerepe. A szocializációs tanulás formái: az 

utánzás, az azonosulás és a szereptanulás. 

→ A nevelési folyamat tudatos, tervszerű, de eredményében gyakran 

ellentmondásos hatásrendszer. Jellemzi a folyamatosság és a 

megszakítottság is olykor, amikor a társadalom negatív hatásai erősebbek, 

mint az intézményes nevelésé. A nevelési folyamat megtervezésekor 

számolni kell azzal, hogy a hatás és eredménye között az ok-okozati 

kapcsolatok nem egyértelműen és azonnal mutatkoznak meg. Ez a 

nevelési folyamat egyik jellemző sajátossága a sztochasztikus jelleg: a 

hatótényezők következtében létrejövő jelenségek, történések nem 

számíthatók ki egyértelműen. A végeredmény több megoldású lehet. 

Ugyanis a nevelési folyamatban az ismert hatások mellett ismeretlenek 

(véletlenek, spontán) is érvényesülhetnek, illetve ugyanazok a 

hatásegyüttesek (ismert és ismeretlenek) sem ugyanazt az eredményt, 

változást váltják ki a különböző egyénekben, de az egyes egyéneknél is 

ugyanaz a hatásegyüttes más eredményeket hozhat különböző 

időpontokban. A nevelési folyamat eredményei ezért tendenciajellegűek. 

→ A nevelés egy szűk egy fogalmazásban bevezetés a társadalom 

életébe, kultúrájába. A kultúra azon értékek és viselkedési szabályok 

összessége, amelyek egy-egy társadalmi közösségben az emberek 

viselkedését irányítják és az emberek közötti viszonyokat közvetítik. 

Szociológiai értelemben a kultúra: 1.) az adott társadalmi közösség 

tárgyai: pl. épület, műalkotás, szerszám; 2.) kollektív szellemi alkotások: 

pl. szimbólum, gondolat, hiedelem, érték, esztétikai ítélet; 3.) 

intézményesített viselkedési forma – rituálé. 

→ A kultúra fogalmára gyakran használjuk szinonimaként a 

művelődést. A művelődés fogalma elsősorban a szellemi kultúra 

értékeinek befogadására vonatkozik. Azonban az egyén részéről nemcsak 

a kultúra befogadása, az értékek elsajátítása történik a művelődés által. Az 
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ember, mint szubjektum oldaláról megjelenik a művelődés is. A kultúra 

művelése egy olyan folyamat, amelyben az egyén felhasználja a kultúra 

értékeit és a felhasználás mellett érték létrehozó és átadó is lesz. Tehát így 

a kultúra, mint tevékenység a művelés, önművelés és művelődés 

folyamatát, annak szerves kapcsolatát foglalja magába. 

→ Műveltség alatt a szellemi alkotások tartalmát, értékeit tekintjük. A 

művelés művelődés folyamatának a befogadás, elsajátítás, feldolgozás, 

létrehozás, átadás gyakori tevékenységeinek eredménye. 

→ A konfliktusok során összeütközésbe kerülünk a másik személlyel – 

személyekkel –. Az összeütközés alapja, hogy nézeteink, véleményeink, 

elképzeléseink, szükségleteink, értékeink, normáink szembe kerülnek 

egymással. 

→ Szekszárdi Júlia megfogalmazása szerint a konfliktusok: “olyan 

ütközések, melynek során igények, szándékok, vágyak, törekvések, 

érdekek, szükségletek, vélemények, értékek kerülnek szembe egymással.” 

→ Ahhoz, hogy vereségmentes megoldáshoz eljussunk, hátralépéses 

problémamegoldó folyamatban kell végigmenni, ez a Dewey által ajánlott 

problémamegoldási folyamat alkalmazása: 1. lépés: a probléma – 

konfliktus – meghatározása. 2. lépés: a lehetséges megoldások közös 

keresése. 3. lépés: a megoldások értékelése, újabb segítő kérdések 

segítségével. 4. lépés: a legjobb megoldás kiválasztása, döntéshozatal. 5. 

lépés: a döntés végrehajtási módjának meghatározása, kollektív konfliktus 

esetén felelősökkel, határidőkkel. 6. lépés: a megoldás sikerességének 

utólagos értékelése. 

→ Kozma Béla a következő konfliktuskezelő stratégiákat nevezi meg: 

1.) A versengő stratégia megoldást választók önérvényesítésre, 

szándékaik, elképzeléseik néha erőszakos megvalósítására törekszenek. A 

konfliktushelyzetet hatalmi harcnak, színtérnek tekintik. Mindenáron való 

gyózelemre, a másik fél legyőzésére törekszenek. Ez a tekintélyelvű 

pedagógia jellegzetes konfliktusmegoldási módja. 2.) Az  alkalmazkodó 

konfliktusmegoldási stratégiát választó ember félelemből, kényszerből 

mintegy behódol, feladja saját elképzeléseit. Ha az alkalmazkodás nem 

saját döntésen alapult, hanem nyomás hatására, gyakran erős indulati 

reakciót vált ki. 3.) Az elkerülő stratégia gyakori konfliktuskezelési 

megoldás. A kilépést, a félreállását több tényező motiválja: közömbösség, 

mély sértettség, a probléma alábecsülése, a konfliktusban résztvevő 

személlyel való kapcsolat minősége stb. Ez a megoldási mód a 

feszültségek eltitkolásához, a problémák tisztázatlanságához vezetnek. A 

lappangó érzelmek azonban bármikor feltörhetnek és akkor mér nehezen 

kezehetők. Akkor indokolt ennek a startégiának az alkalmazása, ha 

például a pedagógus az adott pillanatban nem képes a hatékony 

megoldására. 4.) A kompromisszimus konfliktus megoldás lényege olyan 
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megegyezés keresése, amely mindkét fél számára elfogadható. Gyakori 

megoldás ez, ha a konfliktuspartnerek egyébként szimmentrikus 

kapcsolatban vannak: például gyermek-gyermek vagy pedagógus-

pedagógus konfliktusok esetén. Alkalmazása révén rövid időleges 

egyunsúly jön létre. 5.) A problémamegoldó konfliktuskezelés központi 

kérdése, hogy a probléma együttműködő megoldására törekszenek a felek. 

Ebben a megoldásban mindkét fél érdekei, elképzelései, igényei, 

figyelmet, teret kapnak. Ez a stratégia együttműködést, nyitottságot, 

toleranciát, empátiát igényel. Itt nincsenek győztesek és vesztesek. Ezt az 

eljárást győztes-győztes stratégiának is nevezik 

→ A nevelési folyamat szerkezetileg három nagy szakaszra 

tagolódik:előkészítés; lebonyolítás; lezárás. Az első szakszban 

megfogalmazódik a célok rendszere és akivitelezés terve. A folyamat 

szervező számba veszi a várható eredményeket. A lebonyolítás elemei a 

szervezés, kivitelezés és ellenőrzés. Az utolsó – lezáró- szakaszban 

történik a tapasztalatok és tanulságok összegzése. 

 

 

Feladatok és ajánlott feladatok az 2. témakörhöz 

 

Kérdések és feladatok a témakörhöz 

 

1. A magyar neveléstudomány fejlődésében milyen jellegű 

neveléstudomány vált meghatározóvá? 

2. Miért született sok meghatározás a nevelés fogalmával 

kapcsolatban? 

3. Mi a különbség a szocializáció és a nevelés között? 

4. A nevelés folyamatleírásában kinek a megközelítése érzékelteti a 

társadalmi és egyéni szükségletek dialektikáját? 

5. Mit jelent az, hogy a neveléstudomány törvényszerűségei 

tendenciaként érvényesülnek? 

6. Mi a hasonlóság és a különbség az oktatás, a képzés és a szűkebb 

érteleben vett nevelés között? 

7. Milyen reáltevékenységek sorolhatók a nevelő-fejlesztő 

tevékenységek rendszerébe? 

8. Hogyan tudná röviden megfogalmazni a nevelő hatások és a nevelési 

eredmény közötti szükségszerű kapcsolatot? 

9. Mit értünk a nevelés fejlesztő hatásainak összességén? 

10. Határozza meg a kultúra, a művelődés és az életmód fogalmát! 

11. Mi a különbség a szocializáció pedagógiai, pszichológiai és 

szociaológiai megközelítése között? 

12. Mit jelent a nevelés szempontjából a szociális tanulás? 
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13. Melyek a szociális tanulás jellemzői? 

14. Miben különbözik az utánzás az azonosulástól? 

15. Melyek a nevelés, mint társadalmi és konkrét emberi tevékenység 

jellemzői? 

16. Miért tölt be lényeges szerepet az értékközvetítés a nevelés és a 

társadalom viszonyában? 

17. Mikor beszélünk konfliktusról? 

18. Milyen tényezők befolyásolják a konfliktus lefolyását és 

megoldását? 

19. Hogyan hasznosíthatók a konfliktusok a nevelés folyamatában? 

20. Sorolja fel a konfliktus típusait!  

 

Gyakorlati feladatok 

 

21. Vitassák meg a nevelés folyamatának néhány régebbi értelmezését! 

22. Vitassák meg mit jelent a nevelés szempontjából a szociális tanulás! 

23. Vitassák meg, hogy a szociális tanulás bővebb vagy szűkebb 

fogalom-e a pedagógiai tanulás fogalmánál! 

24. Újabban ismét feltűntek olyan elméleti álláspontok, melyek szerint 

az iskolának – leginkább középfokon – nem feladata a nevelés. Az 

iskola szorítkozzon arra a mindenképp végbemenő fejlesztő hatásra, 

amely a tanítás-tanulás folyamataiban végbemegy, egyebekben a 

nevelést vissza kell vinni természetes színterére, a családi otthonba. 

Vitassák meg és indokoltnak tartják ezt a nézetet? 

25. Készítsen esszét az alábbi témában: „milyen tényezők okozhatják, 

hogy egyes korokban felerősödik az a törekvés, hogy neveléssel „új 

embertípust” hozzanak létre! 

26. A konfliktuskezelési stratégiák közül elemezzen egy tetszés szerinti 

megoldási módot annak hatása alapján! 

27. Sorolja fel a konfliktus típusait! Iskolai gyakorlatból hozzon fel 

ezekre példát és elemezze ezeket a megoldás(oka)t! 

28. Tapasztalatai és információi szerint a mai iskolákra a nevelési 

konfliktusok mely fajtája a legjellemzőbb? 

29. Vitassák meg, hogy a szocializáció menetében milyen 

konfliktusforrások találhatók! 

 

Ajánlott feladat 

 

30. Ranschburg Jenő „Szeretet, erkölcs, autonómia” című könyve 

alapján vizsgálja meg mi a különbség a lányok és a fiúk 

szocializációja között! 
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31. Képzeljünk el egy rendhagyó helyzetet – például hajótörés egy 

lakatlan szigeten –, amelyben a régi világ szabályai nem maradnak 

változatlanul érvényesek! Elemezzék, hogyan mehet végbe az új 

helyzetben a szocializáció folyamata, mely során kialakul az együtt 

élők mikrotársadalma!  Hogyan módosul a szocializáció folyamata, 

ha egy bennszülött törzs él már a szigeten? 
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3. A nevelés célja, feladatrendszere. Álláspontok a nevelés 

lényegéről 
 

 

/Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, 

Budapest; Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. 

Eötvös József Könyvkiadó, Budapest; ELTE TTK Multimédiapedagógiai 

és Oktatástechnológiai Központ anyagai; Nyíregyháza; Kozma Béla 

(1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs; Magyarné Sztankovics Ilona 

(1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs; Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. – nyomán/ 

 

 A tárgykör kifejtéséhez szükséges fogalmak, fogalomcsoportok 
 

Eszmény, eszme, embereszmény, ösztönző, viszonyító, irányító szerep, a 

nevelési cél érvényessége és tartalma, érték, értékorientáció, kulturális alapelv, 

plurális értékfelfogás, életvitel, normák, formális normák, informális normák, 

attitűd, objektív érték, szubjektív érték, szükséglet, szükségletek rendszere, a 

nevelés feladatrendszere. 

 

A tárgy kifejtése 
 

 

3. 1. A nevelés célja, feladatrendszere 
 

3. 1. 1. A nevelési cél, mint pedagógiai alapfogalom 

 

3. 1. 1. 1. A nevelési célok változása (történeti visszatekintés) 
 

A cél a tevékenység várható eredményeinek előrehozott – anticipált – 

képzete. Jellemzője, hogy alapvetően befolyásolja az egyén magatartását. 

A nevelésben a cél központi helyet foglal el, mert minden nevelői eljárás, 

tanulói tevékenység valamilyen korábban meghatározott cél érdekében 

történik. Ez is jelzi, hogy a nevelés tervszerű, célirányos, tudatos 

tevékenység (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

 
Általánosságban a cél az a végpont, aminek elérésére valamely tevékenységünk 

irányul (Horváth László – Palotay Ferenczné (2002): Neveléstan. Bessenyei 

György Könyvkiadó, Nyíregyháza. 

 

Ennek analógiájára mondhatjuk, hogy a pedagógiai célnak azt a 

közeli vagy távoli jövőben, előre meghatározott állapotot tekintjük, 
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melynek elérése érdekében rendszeres és kitartó pedagógiai tevékenységet 

fejtünk ki (Horváth László – Palotay Ferenczné (2002): Neveléstan. 

Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza.). 

 
A pedagógiai célelmélet, mint a nevelésfilozófia fontos részterülete – céltan –, a 

nevelés célirányos sajátosságainak általános törvényszerűségeit vizsgálja. E 

diszciplína kiemelt feladata, hogy tisztázza a társadalmi gyakorlat és az általa 

meghatározott nevelési cél kialakításának bonyolult összefüggéseit. Vizsgálja 

továbbá a célok viszonyrendszerének sajátosságait, a különböző érdekek és célok 

viszonyát, a célok funkcióit. Kísérletet tesz a pedagógiai célok és a pedagógiai 

folyamat összhangjának megteremtésére (Horváth László – Palotay Ferenczné 

(2002): Neveléstan. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza.). 

 

A pedagógiai célelmélet központi eleme a nevelési cél, s mivel az 

oktatás és képzés a nevelés sajátos területei, ezek céljai részét képezik a 

nevelési célnak. 

 
A nevelési cél, mint fogalom, tartalma szerint azt jelenti, hogy mit akarunk elérni, 

milyen értékekkel, képességékkel rendelkező emberré kívánjuk nevelni a 

tanulókat (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

A nevelési célban mindig megfogalmazódik egy értékrendszer, melyhez 

ember- és életeszmény kötődik (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., 

Pécs.).  

 

Ezeknek mobilizáló szerepe van mind az egyén, mind a társadalom 

fejlődése szempontjából. Azonban az eszmény minél elvontabb, 

ideologikusabb, minél távolabbi célokat fogalmaz meg, annál kevésbé 

motivál és annál inkább problémát keltő. 

A nevelés céljának kitűzése szoros kapcsolatban áll az 

értékelmélettel. A kitűzött nevelési cél tartalma mindig attól függ – attól 

függött –, hogy mit tartunk - tartottunk – értékesnek, mit tartunk legfőbb 

értéknek. Ebből kiindulva pedagógia történelme is mutatja, meglehetősen 

különböző nevelési célokat képviseltek az idők folyamán egymás után és 

egymással párhuzamban. A mindenkori emberkép és világnézet, a 

társadalompolitikai, katonai vagy gazdasági adottságai és érdekei, az 

aktuális normák és értékrendek szerint fogalmaztak és fogalmaznak meg 

egymástól különböző nevelési célokat (Czike Bernadett szerk. (1996): 

Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest; Kozma 

Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.).  

A spártai nevelés célja az egyént a közösségnek alárendelő 

engedelmes, edzett katona, mert az ember hivatása az állam fenntartása. 
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Az athéni nevelés a test és a szellem harmonikus képzését tűzte ki 

célul. A szép és a jó egyesítése a kalokagathia. Cél az erkölcsösség és az 

esztétikai érzék formálása. 

A római nevelés ideálja férfias erényekkel rendelkezik, jó katona, 

bátor, erős és hazaszerető. A közügyekben való részvételével is a köz 

erejét gyarapítja. 

A keresztény nevelés célja a tökéletes élettel való felkészülés a 

túlvilági életre. 

A reneszánsz nevelés eszményképe a klasszikus embereszmény, az 

életművész, a kultúra és a művészet ismerője.  

A humanista nevelés az okos, emberséges, humánus ember nevelését 

tűzte ki célul. 

A reformáció nevelési célja az őszintén átélt bensőséges vallásosság 

lett, s ennek vált eszközévé a humanisztikus műveltség elsajátítása. 

John Locke nevelési eszménye a gentlamen, olyan jómódú ember, 

aki feltalálja magát a világban, ezért a műveltségi, képzési tartalom 

kiválasztásánál hasznossági szempontokat érvényesített, s különös gondot 

fordított nevelési – erkölcsi, testi – kérdésekre. 

A XVIII. században a nevelés célját az emberi természet 

eszményében vélték felfedezni, az emberi értelembe vetett hit lett a 

pedagógiai gondolkodás alapja. Ez a gondolat szőtte át Jean Jacques 

Rousseau képzeletbeli nevelési programját. Alapmotívumai: a szabadság, 

az erkölcsi erényesség, az ember boldogságkeresése.  

Johann Heinrich Pestalozzi az értelem és az érzelem szintézisére 

törekedett. 

Johann Friedrich Herbart szerint a cél megvalósításához tudatos, 

tervszerű és szervezett nevelés szükséges. A nevelés végső céljának az 

erény, az erkölcsös magatartás kialakítását tekintette, mert hitte, hogy csak 

etikus ember találhatja meg helyét e világban. E célhoz a nevelés 

folyamatában három szakaszon – kormányzás, oktatás, vezetés – keresztül 

lehet eljutni. 

A pragmatista nevelés célja a gyakorlati élet számára hasznos 

ismeret szerzése. Dewey szerint az iskola, a nevelés az életre készítse fel a 

gyermeket. 

Finánczy Ernő álláspontja szerint a nevelés végső célja az erkölcsi 

tökéletesség, az egyén és a nemzet boldogulását biztosító erkölcsi erény, a 

jóra irányuló szabad akarat. Az erkölcsi tökéletesség megközelítésének 

lehetőségét a vallásban gyökerező erények: önuralom, igazságosság, 

szeretet kimunkálásában látta.  

Weszely Ödön a nevelés céljának az emberhez méltó életet lehetővé 

tevő kultúrát tekintette. Ő már a célok rendszeréről beszél. 
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A felsorolt célmeghatározások nagyon különbözőek: van olyan, 

amely egy célt jelöl meg, a másik többet. Némelyek individualista alapon 

állnak, mások pedig szociális szempontokat vagy eszményi célokat 

keresnek. Az egyik erkölcsi célt tűz csak ki, a másik viszont kiterjeszti az 

egész életre. Ahogy változnak a korok, felfogások, az értékszempontok, 

úgy változnak a célok tartalmi elemei is. A nevelési célokat tehát csak a 

társadalom és kultúra mindenkori történelmi helyzetéből kiindulva lehet 

értelmezni (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs; Czike 

Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest.) 

 

3. 1. 1. 2. Eszmény (embereszmény) 
 
Az eszme, az eszmeiség cselekvéseket irányító meggyőződés, meghatározott 

értékek szerinti világnézeti elkötelezettség (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs.).  

 
Az eszmény mintakép, példakép. Valamilyen jelenségnek, magatartásnak, 

cselekvésnek szemléletileg megragadott, tejessége, tökéletessége (Kozma Béla 

(1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.).  
 
Nevelési eszmény a tökéletes ember kialakításának elképzelése, amely a 

neveléselméletben alapot szolgálhat a konkrét célok megfogalmazásához, 

másrészt irányt mutathat a tanulóknak az önfejlesztés irányába (Horváth László – 

Palotay Ferenczné (2002): Neveléstan. Bessenyei György Könyvkiadó, 

Nyíregyháza.). 

 

A különböző korokban megfogalmazott nevelési célokban (lásd. 

történeti visszatekintés) más-más eszmény, illetve embereszmény jelenik 

meg. Például: a spártaiaké az a katona, aki úgy tud lopni, hogy nem érik 

tetten és a harcban legyőzhetetlen; a római embereszmény a „vir bonus” 

(jó ember); a keresztény nevelés embereszménye a krisztusi modell 

követése: Jézus Krisztus; a reneszánsz-humanizmus eszménye a homo 

universalis; a pragmatizmusé a gyakorlatias ember; a polgári társadalmak 

embereszménye a tevékeny ember, stb. Az ember a maga eszményképét 

nem egyformán alkotja meg. Mindenki azzal a tulajdonságokkal ruházza 

fel, amelyet ő értékesnek tart. Ez függ egyéni értékrendszerétől, 

jellemétől, világnézetétől, életfelfogásától, de ugyanúgy az adott kor 

társadalmilag preferált értékeitől is. Az eszményképet az értelem, az 

értékek mellett a vágy, a képzelet is alkotja (Kozma Béla (1996): 

Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

Az eszményeknek ösztönző, irányító és viszonyítási szerepe van a 

nevelésben (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 
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A közelmúlt pedagógiájának embereszménye a mindenoldalúan 

fejlett harmonikus ember volt. Ez azonban nem valósult meg a 

gyakorlatban, mert viszonylag üres kép, fikció maradt, mert nem volt 

igazolható, lényeges jelentéstartalma. Nincs, nem volt a nevelés számára 

közvetlen cselekvésminta. 

A kitűzött nevelési célok, azokban a megfogalmazott 

embereszmények akkor jelentenek dinamikus fejlődési erőt – életkorúknak 

megfelelően –, ha ezekkel a neveltek a mindennapi munkájukban, 

tevékenységükben, társadalmi létükben találkoznak. Az általános 

eszmények valóságos motiváló tényezővé kell válnia (Kozma Béla (1996): 

Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.) 

 

3. 1.  1. 3. A nevelési cél, mint tájékozódási segítség 
 

A legfontosabb, amiért nevelési célokat tűzünk ki az, hogy a nevelőnek 

nevelői munkájához kettős tájékozódási segítséget nyújtsanak (Brezinka, 

Wolfgang (1977): Gundbergriffe der Erziehungswissenschaft. 

München/Basel; Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. 

Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.) 

A nevelési célok különböző meghatározásaiban elsősorban olyan 

elképzelések jelennek meg, hogy hogyan kell a nevelendő személynek a 

jelenben és a jövőben viselkednie. Ebben az esetben a nevelési cél egyben 

tájékozódási segítséget nyújt azon leírás és meghatározás tekintetében, 

amelyben benne foglaltatik a nevelendő személy személyiségjegyeinek és 

magatartásformáinak elérendő állapota. 

Másodsorban a nevelési célok definíciói azt említik, hogy a 

nevelőnek a nevelés során, hogyan kell viselkednie. A cél itt a nevelő 

számára előírást tartalmaz, és a nevelői viselkedésmód tekintetében jelent 

tájékozódási segítséget. 

A nevelési célok tehát elképzelések az elérendő állapotról, amelyek 

felvilágosítást adnak arról, hogyan viselkedjen a nevelendő személy a 

jelenben és a jövőben, és hogyan cselekedjenek a szülők és más nevelők a 

nevelés során, ahhoz, hogy a nevelendő személy egyszer majd képes 

legyen az elvárt viselkedési formákat, amennyire csak lehet megvalósítani 

(Brezinka, Wolfgang (1977): Gundbergriffe der Erziehungswissenschaft. 

München/Basel; Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. 

Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.) 

Ugyanakkor – harmadsorban – minden nevelési cél kimond valamit 

a nevelés eredményéről is: például legyenek önállóak és képesek legyenek 

dönteni, legyenek tisztában önmagukkal, stb. 
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A nevelési célok a nevelés eredményéről alkotott kijelentések, amelyek 

felvilágosítást adnak arról, hogyan viselkedjen a nevelendő személy a jelenben és 

a jövőben, hogyan cselekedjenek a szülők és más nevelők a nevelés során ahhoz, 

hogy a nevelendő személy egyszer majd képes legyen az elvárt viselkedési 

formákat, amennyire csak lehet, megvalósítani.  

 

3. 1. 2. A nevelési célok, mint társadalmi normák 
 

A nevelési célok mindig értékek és normák társadalmi elképzeléseiről 

szólnak, amelyek egy társadalomban vagy annak egy kis csoportjában 

éppen aktuálisak. Ugyanakkor nem minden társadalmi normát 

tekinthetünk nevelési célnak is egyben.  

A nevelési célok és a társadalmi normák közötti összefüggéseket 

Wolfgang Klafki (1970) alapján a következőképpen mutatható be (3. ábra) 

(Klafki, Wolfgang (1970): Funk-Kolleg: Erzienhungwissenschaft 1 und 3. 

Frankfurt am Mein; még Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a 

pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Budapest.):  

 

 
 

3. ábra: A nevelési célok és a társadalmi normák közti összefüggés  

 

Egyrészről megkülönböztethetünk a társadalmi normáknál 

olyanokat, amelyek a nevelésben lesznek hatékonyak, és olyanokat, 

amelyek nem folynak bele a nevelésbe. Másrészről a nevelésben 

hatékonnyá váló normáknál megkülönböztetjük azokat, a) amelyek 

észrevétlenül és nem tudatosan folynak bele a nevelésbe, ezeket a 

nevelésben közreműködő normáknak nevezzük, illetve b) olyanokat, 

amelyek nyomatékosan és tudatosan kerülnek a nevelésbe. 

Általános szociális 

értékek és normák 

Értékek és normák, 

amelyek a nevelésben 

válnak hatékonnyá 

Értékek és normák, 

amelyek a nevelés 

folyamatán kívül maradnak 

Értékek és normák, amelyek 

reflektálatlanul, gyakran nem 

tudatosan működnek közre a 

nevelésben 

Értékek és normák, amelyeket 

a nevelésben tudatosan tűznek 

ki, = nevelési célok 
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Azokat a normákat, amelyek nyomatékosan és tudatosan épülnek be 

a nevelésbe nevelési céloknak nevezzük (Klafki, Wolfgang (1970): Funk-

Kolleg: Erzienhungwissenschaft 1 und 3. Frankfurt am Mein; még Czike 

Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest.). 

 
A nevelési célok a nevelésbe tudatosan bevitt, a nevelés eredményéről alkotott 

normajellegű elképzelések, amelyek arról adnak felvilágosítást, hogy hogyan 

viselkedjen a nevelendő személy a jelenben és a jövőben, és hogyan járjanak el a 

szülők és más nevelők a nevelés során (Klafki, Wolfgang (1970): Funk-Kolleg: 

Erzienhungwissenschaft 1 und 3. Frankfurt am Mein; még Czike Bernadett szerk. 

(1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

 

A nevelési cél fogalmát – 4. ábra – egyértelműen el lehet különíteni 

a tanítási és tanulási cél fogalmától. Utóbbiak konkrét kulturális 

tartalmakra vonatkoznak – mint például: a nyelv, a művészet, a számok, a 

szimbólumok tartalmára –, tehát a nevelésben és a tanításban a „mit?” 

kérdésre adnak választ (Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a 

pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

 

 
 

4. ábra: A nevelési cél fogalma (Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés 

a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó) 

 
A nevelési célok tehát választ adnak a nevelés „hová” és „miért” kérdésére 

(Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest.). 

 

 

Nevelési célok, 

mint tudatosan bekerült nevelési 

értékekről és normákról alkotott 

elképzelések segítenek 

tájékozódni 

 Szülők és más nevelők nevelői 

viselkedésének tekintetében 
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3. 1. 2. 1. Formális és informális nevelési célok 
 

Friedrich W. Kron Pedagógiai (2001) című munkájában 

megkülönböztet: 1.) formális és 2.) informális nevelési célokat (Kron, 

Friedrich W. (2001): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest; Kron, Friedrich 

W. (1988): Grundwissen Pädagogik. München/Basel; Czike Bernadett 

szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, 

Budapest.) (lásd. 5. ábra). 

 

 
 

5. ábra: Formális és informális nevelési célok (Czike Bernadett szerk. 

(1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.) 

 

Formálisnak nevezi azokat a nevelésbe bekerült normákat, 

amelyeket kifejezetten bizonyos szervezetek fogalmaznak meg, mint 

például: a politikai hatalom birtokosai, a gazdasági hatóságok, az 

egyházak, az ENSZ vagy más egyesületek. Gyakran az olyan szervezett 

nevelési intézmények számára, amelyekben hivatásos nevelők dolgoznak, 

ezek a célok többé-kevésbé kötelezőek, és a társadalomban egyfajta vezető 

szerepük van. Ebben az értelemben a formális nevelési célok a 

társadalomban a nevelés fő elképzeléseit jelentik (Kron, Friedrich W. 

(2001): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest; Kron, Friedrich W. (1988): 

Grundwissen Padagogik. München/Basel; Czike Bernadett szerk. (1996): 

Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

 
A normák a viselkedés írott vagy íratlan szabályait jelentik, melyek megszabják 

magatartásunkat egy adott helyzetben. A normák azon típusát, melyeket 

jogszabályok, szabályzatok vagy megegyezések tartalmaznak, formális 

normáknak nevezzük (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.).  

Nevelési célok 

Formális nevelési célok Informális nevelői célok 

A nevelés fő elképzelései 

nyilvánulnak meg egy 

társadalomban 

A nevelő magatartása és attitűdje 

nyilvánulnak meg 
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A gyakorlati nevelési tevékenységekben viszont a célok egészen más 

meghatározást nyernek, itt a nevelő és a nevelendő játszanak döntő 

szerepet a maguk módján, kívánságaikkal, érdeklődésükkel, 

beállítódásukkal, képességeikkel, tapasztalataikkal stb. Kron ebből 

kiindulva az egyes nevelők szubjektív céljait informális céloknak nevezi, 

amelyek a nevelők szabadságától függően jelennek és valósulnak meg a 

nevelésben. 

A nem szervezett nevelési intézményekben: mint például a családban 

az informális célok valószínűleg jelentősebbek, mint a szervezett nevelési 

intézményekben – iskolákban –, ahol ezeknek az adott céloknak szűk 

határokat szabnak (Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a 

pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

 
Az informális normák a viselkedés olyan szabályait jelentik, amelyeket egy adott 

környezetben mindenki betart, még akkor is, ha azt hivatalosan nem írják elő 

(Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

 

Az informális nevelési célok a mindenkori nevelő magatartásáról és 

attitűdjéról – hozzáállásától – szólnak (Czike Bernadett szerk. (1996): 

Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.).  

 

A célok nem normákat jelölnek, de a normák jegyében születnek. 

Olyan „kellés-követelés”, melyekben kifejezésre jut egy korszak, egy 

társadalom, egy réteg, egy személy normatudata. Ez akkor is így van, 

amikor a nevelési cél lényegileg pragmatikus. Ebben az esetben az 

értékesnek tekintett élet mércéje a – kollektív vagy egyéni – sikeresség. 

Wolfgang Klafki szerint: „a nevelési célok meghatározott emberek vagy 

embercsoportok számára a meghatározott történelmi szituációkban 

válaszokat fogalmaznak meg arra a kérdésre, hogy az utánuk felnövekvő 

nemzedékeknek a jelenben és a jövőben hogyan kell viselkedniük.” 

(Klafki, Wolfgang (1970): Funk-Kolleg: Erzienhungwissenschaft 1 und 3. 

Frankfurt am Mein; Klafki, Wolfgang (1971): Studien zur Bildungstheorie 

und Didaktik. Weinheim; Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

 

3. 1. 3. A nevelési célok tényezői 
 

A kérdés az, hogy a nevelésben tulajdonképpen kik határozzák meg a 

célokat. Feltételezzük, hogy elsősorban az elméleti szakemberek vagy a 

gyakorlati nevelést folytatók fogalmazzák meg és érvényesítik a nevelés 

gyakorlatában. Lényeges kérdés az, hogy családi nevelésről vagy 

szervezett nevelő intézményről beszélünk-e, ahol hivatásos nevelők 
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dolgoznak. Természetesen a családban a szülők határozzák meg többé-

kevésbé tudatosan a nevelési célokat. A hivatásos nevelők, elsősorban a 

neveléstudománnyal foglalkozók ugyan kifejlesztenek fő elképezéseket a 

neveléssel kapcsolatban, de hogy van-e befolyásuk a nevelési célok 

véglegesítésére, illetve a gyakorlatban történő érvényesítésére, az attól 

függ, hogy ők maguk csupán intézményük képviseletének végrehajtó 

szervei-e, és amennyiben azok, vagy többé-kevésbé beleszólási 

lehetőségük is van a döntésekbe és azt ki is használják. Végső soron 

azonban egy államban ez az egyes csoportok hatalmi viszonyaitól és 

befolyásolási lehetőségeitől függ, hogy van-e, és milyen mértékben van a 

nevelés elméleti szakembereinek és a gyakorlatban tevékenykedőknek a 

nevelési célok meghatározásába beleszólási lehetőségük.  

A neveléstudománnyal foglalkozó szakemberek azonban 

megfogalmazhatják a fő nevelési elképzeléseket, és megvitathatják a 

pedagógiai célelképzeléseket, és így orientációs segítséget adhatnak 

mindazoknak, akik a nevelési célokat meghatározzák, és mindazoknak, 

akik a nevelésben gyakorlati tevékenységet végeznek (Klafki, Wolfgang 

(1970): Funk-Kolleg: Erzienhungwissenschaft 1 und 3. Frankfurt am 

Mein; még Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. 

Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

Az iskola által közvetítendő kívánatos értékeket nem az állam, nem a 

közhatalom, nem a minisztérium, hanem a tágabb társadalmi környezet 

tudja megfogalmazni a valós és sokrétűen strukturált társadalmi igények 

alapján. Nem egy hatalmi csoport, hanem a társadalom, illetve annak 

egységei tesznek valamely értéket kívánatossá. Konfliktust okozhat, ha az 

iskola célkitűzéseiben nem jelennek meg a társadalmi igényrendszerből 

jövő értékek (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

A kérdés a továbbiakban úgy merülhet fel, hogy mitől érvényes egy 

nevelési cél, ki döntheti ezt el? 

Egy nevelési cél érvényességét Kozma Béla (1996) szerint az alábbi 

tényezők dönthetik el: 

– legitim: törvényes, jogos, méltányos, igazságos; 

– ellenőrizhető, átlátható; 

– kritériumokat fogalmaz meg a mindennapok gyakorlatához; 

– megvalósítható, helytálló; 

– megfogalmazását a nevelési gyakorlat empirikus vizsgálata előzte 

meg (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

Az elméletileg, tudományosan megfogalmazott célokat, a bennük 

fellelhető eszményeket, eszményképeket, azok cselekvés, cselekvés 

motívummá formáló hatását akkor érjük el, ha azokban konkrét, 

egyetemes, az adott társadalom gyakorlatában is elfogadott és 
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megvalósuló értékeket fogalmazunk meg (Kozma Béla (1996): Pedagógia 

I. Comenius Bt., Pécs.). 

Nagyon fontos, hogy feladata a pedagógiának, hogy az adott 

társadalmi – objektív – körülmények között is élő, statikus, de a tanulók 

által követhető emberi értékekkel telített jövőképet fogalmazzon meg. 

Úgy, hogy ez a pedagógiai egy egyénre, a személyre, az emberi nemre 

építsen (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

 

3. 1. 3. 1. A nevelési célokat meghatározó hatóságok 
 

A nevelés céljainak kitűzése és érvényesítése azoknak a személyeknek, 

illetve csoportoknak a közreműködésével történik, akik egy államban, 

illetve egy társadalomban a nevelésre és a nevelő intézményekre a 

legnagyobb befolyást gyakorolják (Czike Bernadett szerk. (1996): 

Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

Wolfgang Klafki (1970) felsorol néhány példát:  

– Gazdasági hatóságok – például: a szakmai képzés céljait 

Németországban elsősorban a gazdasági érdektömörülések, 

önkormányzatai intézmények – mint az ipari- és kereskedelmi kamarák, 

mezőgazdasági kamarák – alakítják ki és juttatják érvényre. 

– A politikai hatalom birtokosai és a kormányok – is tűzhetnek ki 

nevelési célokat: például egyes törvények és rendeletek alapján határozzák 

meg a nevelési és oktatási célokat. 

– Politikai pártok – programjukban benne foglaltatik bizonyos 

nevelési elképzelések. 

Egyházak és egyesületek – mint például a szülői munkaközösségek 

vagy nevelőintézetek képviseletei kísérletet tesznek arra, hogy a 

nevelésről alkotott elképzeléseiket keresztülvigyék (Klafki, Wolfgang 

(1970): Funk-Kolleg: Erzienhungwissenschaft 1 und 3. Frankfurt am 

Mein; Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös 

József Könyvkiadó, Budapest.). 

 

A nevelési célok példáján keresztül jól érzékelhető, hogy a nevelésre 

milyen nagy befolyással van társadalom, pontosabban szólva azok, akik a 

hatalmat magukénak mondhatják. Ugyanakkor az is jól látható a 

pedagógia önállóságának és függetlenségének a problémája is, amelynek 

követelései közé tartozik, hogy a gyereket, saját magáért neveljék, és mint 

leendő személyiséget ismerjék el (Czike Bernadett szerk. (1996): 

Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 
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3. 1. 3. 2. A nevelési célok kijelölését befolyásoló tényezők 
 

A szülőket és a nevelőket – még ha egyébként szabad kezet is 

kapnak – pedagógiai céljaik meghatározásánál befolyásolják: a) a 

környezeti feltételek és mindenekelőtt b) saját személyiségjegyeik (Czike 

Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest.). 

– Szociokulturális tényezők – a szülők és a nevelők nevelési céljaik 

meghatározásakor és érvényesítésekor alapvetően az adott társadalom, 

illetve annak egy csoportjában uralkodó – érvényes – normákból és 

értékekből indulnak ki. 

– Az államrendszer jellege – nagyon meghatározó: egy tekintélyuralmi 

államban például a meghatározó nevelési cél a feltétlen engedelmesség és 

kötelességteljesítés. Egy demokratikus államforma ezzel szemben teljesen 

más nevelési célokat követel meg. Az aktuális irányzatok is nagy 

befolyással bírnak a nevelés menetére. 

– Gazdasági tényezők – egy társadalom gazdasági rendje, potenciálja 

jelentősen befolyásolja a nevelési célok meghatározását. A gazdaság 

haszonorientáltsága, a fogyasztási kényszer – szokások –, a tulajdon és a 

teljesítmény-hangsúlyozása, valamint konkurenciaszellem és a 

pozícióharcok nem maradnak következmény nélkül a nevelési célok 

meghatározásánál. De az olyan gazdasági körülmények, mint: egy család 

jövedelme, vagyona, tulajdona, lakóhely és lakótér, annak berendezése is 

nagy szerepet játszanak. 

– Individuális tényezők – a család helyzete: mint a család nagysága, a 

család teljessége vagy hiányossága, a családi légkör szintén befolyásolják 

a nevelési célokat és az abban foglalt törekvéseket. A hozzátartozói 

csoportoknak nagy szerepük van bizonyos nevelési célok követésének 

irányítását, befolyásolását tekintve. 

Nevelői személyiségjegyek – a legformálóbb hatást gyakorolják a 

nevelési célok meghatározására. Ilyenek például az egyéni kívánalmak, 

eszmények, szükségletek, érzelmek, beállítottság, tapasztalatok. Ezen 

tényezők közül elsősorban a nevelő világnézeti és ideológiai 

beállítottságát kell kiemelnünk. (Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés 

a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

A tényezők felsorolása azonban nem teljes. Léteznek még további 

körülmények is, amelyek befolyást gyakorolnak azokra az elképzelésekre, 

melyek a nevelés irányát próbálják meghatározni. 
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3. 1. 4. A nevelési célok funkciói, problémái 
 

A nevelési célok fontos funkciókat töltenek be a nevelés 

megvalósítandó elképzelései, a nevelendő személy személyes 

tulajdonságainak és viselkedésmódjának, valamint a szülők és más 

nevelők magatartásának szempontjából (Czike Bernadett szerk. (1996): 

Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.): 

– Értékrendről és normákról alkotott elképzelések, valamint társadalmi 

értékek megvalósítását szolgálják. Így a nevelendő személynek a 

teljesítmény, a törekvés, a gondosság és a jólneveltség értékeket kell 

életében megvalósítani, amely egyben a nevelés célját is képezi (Czike 

Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest.). 

– A nevelési célok lehetővé teszik a nevelés szervezését. Csak a 

nevelés irányában ismeretében lehetséges a neveléshez megfelelő 

eszközöket és eljárási módokat megválasztani és alkalmazni. A reflektált 

nevelésben mindig a nevelési célok határozzák meg a további történéseket 

(Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest.). 

– Csak a nevelési célok kitűzése által válik lehetővé a nevelői 

magatartás ellenőrzése. A cél szempontjából a nevelői cselekvést 

hatékonyságára meg lehet vizsgálni – a gyakorlati nevelés így 

ellenőrizhetővé válik. A nevelési célok ezzel a nevelés gyakorlatának 

javítását szolgálják. Az ellenőrzés alapján lehetséges megfelelő 

következmények levonása a további nevelői tevékenységre nézve, 

valamint az alkalmazott eszközök és eljárások javítása (Czike Bernadett 

szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, 

Budapest.). 

– A nevelési célok a nevelők közti kölcsönös megértést és 

együttműködést szolgálják, és lendületet adnak ahhoz, hogy a nevelési 

kérdések felelősségteljes és reflektáló nyilvános viták tárgyát képezzék. A 

nevelési célok ezzel ésszerű reformok tervezését segítik elő (Czike 

Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest.). 

A nevelési célok tehát fontos feladatokat látnak el, ugyanakkor a 

pedagógiai célkitűzés mégis problémákat, veszélyeket rejt magában. 

– Egy demokratikus társadalom ismertetőjegye a pluralizmus, 

értékekben és normákban: egy és ugyanazon tárgyhoz különböző, sokszor 

ellentmondásos érték és normaelképzelés, vélemény, nézet rendelhető 

hozzá, amelyek egyenjogúként létezhetnek, egymással párhuzamosan. 

Ezért a szülők és a nevelők gyakran nem tudják, mi a helyes és mi a 

helytelen, melyik nevelési célt tegyék a sok közül magukra nézve 
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kötelezővé (Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. 

Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

– Gyakran vezet bizonyos nevelési célok meghatározása normák 

konfliktusához. Két vagy több tudatosan kitűzött nevelési cél 

ellentmondásban állhat egymással: például az olyan nevelési célok, mint a 

figyelmesség másokkal szemben vagy a segítőkészség, kevéssé 

egyeztethetők össze az olyan elképzelésekkel, mint az érvényesülés, vagy 

a saját érdekek előtérbe helyezése (Czike Bernadett szerk. (1996): 

Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). A 

normák konfliktusát az is okozhatja, hogy a kifejezett és tudatos nevelési 

célok, valamint a nevelésben látensen – észrevétlenül – szerepet játszó 

normák között ellentmondás áll fenn (Czike Bernadett szerk. (1996): 

Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.): „fontos 

leszögezni azt, hogy legtöbb esetben nem a tudatos normák vagy kifejezett 

nevelési célok hatnak jobban és tartósabban a gyakorlatban a 

gyerekekre.” (Klafki, Wolfgang (1970): Funk-Kolleg: 

Erzienhungwissenschaft 1 und 3. Frankfurt am Mein; Klafki, Wolfgang 

(1971): Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Weinheim). 

– A nevelési célok eltolódhatnak a teljesen valótlan és elérhetetlen 

eszmények felé. A tökéletességre való törekvés, vagy az állandó túlzott 

elvárások egyes esetekben krónikus rossz lelkiismerethez, valamint 

bűntudathoz és neurózishoz is vezethetnek a nevelendő személynél (Czike 

Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest.). 

– A nevelési célok rögzítése megakadályozhatja a nyitottságot a jövő 

felé – a holnapnak neveljük a gyerekeket és a fiatalokat, de a nevelésben 

csak azok a célok követhetők, amelyek ma érvényesek, mert a jövőt nem 

mindig lehet előre jelezni (Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a 

pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

– A nevelés céljai gyakran világnézeti manipuláció tükröződő 

eszményképei. A szülők és más nevelők tévesen értelmezik a nevelést: 

gyakran meghatározott emberkép szerinti emberformálásnak tekintik. Itt a 

nevelési célok olyan céloknak számítanak, amelyek eléréséhez a 

felnövekvő generáció csak eszköz. Ezáltal az önálló döntés képessége és a 

személyiség szabad kibontakoztatása korlátozódik, sérül – szélsőséges 

esetekben – teljesen gátolt (Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a 

pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.): „az ember ne csak 

azzá legyen, amit a nevelő elképzelt számára, hanem a nagykorú tudat 

intézményes formájú világának feladatait és valóságát mutassa; ezzel a 

nevelő vállalja annak kockázatát, hogy az általa előadottakat az adott 

intézmény elutasítja.”(Giesecke, Hermann (1973): Einführung in die 

Pädagogik. München.). 
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– A társadalom vagy bizonyos csoportok tudatosan rejthetik saját 

érdekeiket azon nevelési célok mögé, amelyeket megfogalmaznak és meg 

akarnak valósítani. Mindezt a célból, hogy más embereknél: beleértve a 

nevelőket és a nevelendő személyéket hamis tudatot alakítsanak ki. Így 

ebben az esetben a nevelési célkitűzések a hatalmi igények tudatos 

megvalósítására is szolgálhatnak (Czike Bernadett szerk. (1996): 

Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

 

3. 1. 5. A nevelési célok igazolása és indoklása 
 

Mivel a nevelési célok esetében normatív viselkedési elvárásokról van szó, 

az egyes nevelési célok helyességének, illetve tévességének igazolása nem 

lehetséges. A neveléstudomány igazolásra törekszik, a nevelési célok 

megindokolása értelmetlen. Ez különböző szempontokból történhet (Czike 

Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest.):  

1. Antropológiai indoklás – A nevelési célok indoklásának alapját 

képezik az ember lényegéről tett általános kijelentések. A nevelési célok 

csak akkor számítanak igazoltnak, ha megfelelnek az ember lényegének és 

méltóságának. A nevelési céloknak az ember lényére kell irányulniuk! 

2. Normatív indoklás – A nevelési célok indoklásának alapját képezik a 

társadalmi együttéléshez szükséges értékek és normák. A nevelési célok 

csak akkor számítanak igazoltnak, ha szabályozott együttélést tesznek 

lehetővé. A nevelési céloknak az együttéléshez szükséges értékekre és 

normákra kell irányulniuk! 

3. Pragmatikus indoklás [pragmatikus: cselekvésre vonatkozó, a 

gyakorlatot szolgáló] – A nevelési célok indoklásának alapját képezik 

mindazok a jelenlegi és a jövőbeni problémák, amelyeket meg kell oldani, 

ha fenn akarjuk tartani a társadalmat és a kultúrát. A nevelési célok csak 

akkor lesznek megalapozottak, ha hozzájárulnak fontos kompetenciák 

kialakulásához, amelyek a társadalom, illetve kultúra feladatainak és 

problémáinak megoldásához elengedhetetlenek. A nevelési céloknak a kor 

aktuális problémáira, illetve feladataira kell irányulniuk! (Czike Bernadett 

szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, 

Budapest.). 

 

3. 1. 6. A pedagógiai nagykorúság és emancipáció, mint nevelési 

elképzelések 
 

A nagykorúság és az emancipáció eredetileg jogi fogalmak. A 

nagykorúság jogi értelemben jogosultságot jelent arra, hogy az ember saját 

érdekeit felismerje és képviselje, jogügyleteket folytasson, és politikai 
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polgárjogokat gyakorolhasson a mindenkori egyenlő félként az egyenlők 

között (Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös 

József Könyvkiadó, Budapest.). Emancipáció alatt kezdetben azt a jogi 

eljárást értették, amely által a fiú kiszabadult az apai hatalom alól később 

az ehhez hasonló eljárásokat, amelyekkel a nagykorúság jogi státusához 

lehetett jutni (Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. 

Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

A nagykorúság pedagógiai fogalma Heinrich Roth szerint (Roth, 

Heinrich (1971): Pädagogische Anthropologie. 1. kötet: Bildsamkeit und 

Bestimmung. Hannover; idézi: Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a 

pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.) kompetenciát jelent 

háromszoros értelemben: 

1. Szociális kompetencia értelemben – ez azt a képességet jelenti, 

amellyel képesek vagyunk szociálisan, társadalmilag és politikailag 

releváns területeken ítélni, cselekedni és mindezekért felelni. 

2. Önkompetencia értelemben – ez azt a képességet jelenti, hogy 

képesek vagyunk saját magunkkal szemben felelősen cselekedni. 

3. Tárgyi kompetencia értelemben – ez azt a képességet jelenti, 

amellyel adott tárgy vonatkozásában képesek vagyunk ítélni, cselekedni és 

mindezekért felelni (Keller, J. A. – Novak, F. (1984): Kleines 

pädagogisches Wöterbuch. Freiburg; Czike Bernadett szerk. (1996): 

Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.).   

A pedagógiai nagykorúság egyrészt azt jelenti, hogy képesek 

vagyunk a társadalomban vagy annak egy csoportjában, illetve olyan 

intézményekben: mint a házasság, a család, szociális életet élni és ezt 

fenntartani; másrészt azt jelenti, hogy képesek vagyunk saját  magunkkal 

tisztában lenni, életünket autonóm módon, tehát idegen befolyás nélkül 

alakítani, és saját magunkért felelni; és végül, harmadrészt, azt a 

képességet jelenti, amelynek segítségével a tárgyi világban boldogulunk 

(például az, amit szakmánk megkíván) (Czike Bernadett szerk. (1996): 

Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

 
A nagykorúság, mind pedagógiai célképzet az embernek azt a képességét és 

hajlandóságát jelenti, amely szükséges a szociális élet megvalósításához, 

autonóm életvezetéshez, saját maga iránti felelősségéhez, valamint ahhoz, hogy 

eligazodjon a tárgyi világban, és megfelelően ítéljen és cselekedjen benne (Czike 

Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, 

Budapest.). 

 

Az így értelmezett pedagógiai nagykorúság összetett célt fejez ki. A 

konkretizálásához ezt részcélokra kell bontanunk. 
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Míg a jogi nagykorúsághoz egy bizonyos időpontig el lehet érni és 

az aztán meg is marad, addig a pedagógiai értelemben vett nagykorúságot 

csak olyan folyamatként lehet értelmezni, amely lezáratlan marad. 

 
Nagykorúnak lenni annyit jelent, hogy állandóan tovább, illetve újra kell tanulni, 

hogy nagykorúak maradhassunk (Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a 

pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

 

A nagykorúvá válás folyamatához megfelelő társadalmi feltételekre 

van szükség. Ezek nem egyszerűen adottak, hanem politikailag meg kell 

őket valósítani, sőt jogosulatlan alárendeltségi, hatalmi viszonyok közt, sőt 

gyakran kényszer és elnyomás alatt küzdeni kell értük. Az ehhez 

szükséges képességeket és viselkedési módokat a nevelés adja (Czike 

Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest.). 

Ahol a nevelésben a nagykorúvá válást akadályozó vagy gátló 

társadalmi viszonyoktól való függetlenedési képességről, illetve a 

nagykorúvá válást lehetővé tevő társadalmi feltételekért folytatott 

küzdelem képességéről van szó, ott az emancipáció pedagógiai 

célfogalmát alkalmazzák (Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a 

pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

 
Emancipáció, mint pedagógiai fogalom az ember azon képességét, illetve 

hajlandóságát jelenti, amellyel képes magát a nagykorúvá válást akadályozó vagy 

gátoló társadalmi viszonyoktól függetleníteni, és a nagykorúvá válást lehetővé 

tevő társadalmi feltételekért küzdeni (Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a 

pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

 

Emancipációnak illetjük ennek alapján az ember mások felett 

gyakorolt önkényes és jogosulatlan hatalmi viszonyainak megszüntetését, 

az indokolatlan függőségtől és jogosulatlan kényszertől és elnyomástól 

való szabadulást, a társadalmi és politikai döntéseknél szerepet játszó 

egyéni önrendelkezés és egyenjogú rendelkezés céljából (Weber, Erik 

(1973): Pädagogik. 1. kötet: Gundfragen und Grundbegriffe. Donauwörth; 

Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest.). 

 

3. 1. 7. A nevelés feladatrendszere 
 

/Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, 

Budapest; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai 

Központ anyaga – nyomán/ 
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A nevelési törekvések, koncepciók, irányzatok bármilyen mélységű 

történeti és komparatív áttekintése egyértelműen arról győz meg 

bennünket, hogy a nevelés gyakorlata és elmélete végső soron annak a 

társadalmi elvárásnak a teljesítésére törekszik, hogy az egyént felkészítse 

magasrendű szociális funkciók ellátására, meghatározott minőségű 

társadalmi aktivitásra. Ennek megfelelően minden nevelési akció (például 

jutalmazó, büntető, felvilágosító, modellközvetítő stb. akciók) végső soron 

a társadalmilag értékes, de egyénileg is eredményes magatartás- és 

tevékenységformák kialakítására irányul, s ez ad értelmet és 

létjogosultságot minden, a nevelő hatások megszervezését célzó 

eljárásnak. Mindezt alátámasztja az a tény, hogy a társadalom az egyént 

nem személyiségbeli képződményeivel, hanem tetteivel és magatartásával 

azonosítja, s ezekből kiindulva méltányolja vagy szankcionálja (Bábosik 

István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest; ELTE 

TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ.). 

A különböző történelmi korok és társadalmi formációk keretében 

kialakult nevelési koncepciók, illetve korunk különböző nevelési 

irányzatainak áttekintése alapján általában megállapíthatónak látszik a 

nevelés közösségre orientált jellege, az hogy a nevelés mindig a nemzet 

vagy a társadalom érdekeinek szolgálatában funkcionál, erre irányul. Ez 

konkrétan olyan formában nyilvánul meg, hogy az egyes nevelési 

koncepciókban többé-kevésbé világos megfogalmazásban, de mindig 

fellelhető a nemzeti vagy társadalmi érdekeket szolgáló, tehát 

közösségfejlesztő magatartás- vagy tevékenységformák, és az egyénre 

orientált, de áttételesen a nemzet vagy a társadalom érdekeinek is 

megfelelő önfejlesztő magatartásformák és tevékenységformák 

preferálása, az ezek kialakítását, megerősítését célzó törekvés (Bábosik 

István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest; ELTE 

TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ.). 

 

3. 1. 7. 1. A közösségfejlesztő magatartás- és tevékenységformák 

 

A közösségfejlesztő, vagyis morális magatartás- és 

tevékenységformák azért kitüntetett fontosságúak, mert nélkülük a 

társadalom, a nemzet vagy más emberi közösségek sem fejlődhetnek, sőt 

hiányuk zavart okoz a közösségek életében. Éppen ezért, ha az egyén nem 

hajtja végre, nem produkálja a közösségfejlesztő magatartás- és 

tevékenységformákat, ezt az emberi közösségek szankcionálják. Ebben a 

kategóriában a pedagógiai szakirodalom a következő magatartásformákat 

emeli ki általában, s kialakításukat az erkölcsi nevelés feladatkörébe utalja 

(Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, 
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Budapest; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai 

Központ.): 

– a szellemi, fizikai vagy közéleti munka; 

– az értékóvó magatartás, vagyis a közösség szellemi, kulturális és 

természeti értékeinek védelme, óvása; 

– a segítőkészség vagy karitativitás; 

– a fegyelmezettség. 

Ezeket a magatartás- és tevékenységformákat a nevelés nem 

spekulatív úton határozta meg és preferálja, hanem a társadalom 

gyakorlata és működése kényszeríti ki és teszi nélkülözhetetlenekké. 

Természetesen a morális magatartás- és tevékenységformák fenti listája 

nem zárt. Ezt a listát további elemekkel ki lehet egészíteni, kihagyni 

azonban egyetlen elemet sem lehet a felsoroltak közül, mert ebben az 

esetben teljes értékű erkölcsi nevelésről nem beszélhetnénk. Nézzük meg a 

továbbiakban kissé részletesebben, hogy miért nélkülözhetetlenek a 

kiemelt, nemzetközileg is egyértelműen preferált, a társadalom által is 

megkövetelt morális (Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. 

Okker Kiadó, Budapest; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 

Oktatástechnológiai Központ.). 

Ami a szellemi, fizikai vagy közéleti munkát illeti, ebben az esetben 

maga a munka, és nem annak valamely változata a fontos. A munka 

közösség- és társadalomfejlesztő funkciója egyértelmű. Világszerte 

tapasztalható, hogy ha valamely állam nem képes bekapcsolni 

állampolgárainak munkavégző képességét a társadalmi termelés 

folyamatába, vagyis, ha megnövekszik a munkanélküliség, annak az 

országnak a gazdasági, de kulturális és egyéb területeken is leáll vagy 

lelassul a fejlődése, pangó periódus áll be. Ezért minden állam vezetése 

törekszik ennek a helyzetnek a megelőzésére. Amennyiben sikerül a 

munkanélküliség visszaszorítása, remélhető a társadalom fejlődési 

folyamatainak felgyorsulása is (Bábosik István (2003): Alkalmazott 

neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest; ELTE TTK 

Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ.). 

Mindezzel azonban csak a munka társadalmi jelentőségét érintettük. 

Tudnunk kell ugyanakkor, hogy a munka az egyén szempontjából is 

rendkívüli fontosságú, s így az egyéneken keresztül, közvetve is hatással 

van a társadalmi folyamatokra. A munka jelentősége az individuum 

vonatkozásában abban áll, hogy stabilizálja az életvezetést, vagyis nem 

engedi destruktív irányba elfordulni. Egyértelműen igazolja ezt az a tény, 

hogy abban az országban vagy országon belüli régióban, ahol 

megnövekszik a munkanélküliség, ezzel együtt növekszik a kriminalitás 

is. A kriminalitás növekedésének természetesen gazdasági okai is vannak. 

Emellett azonban szerepet játszik ebben a vonatkozásban egy olyan 
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pedagógiai törvényszerűség is, amit a következőképpen lehet 

megfogalmazni: ha az egyén számára nem áll rendelkezésre konstruktív 

tevékenységi lehetőség (munka), akkor aktivitási szükségletét destruktív 

módon fogja érvényesíteni. Más szavakkal ez az összefüggés úgy írható le, 

hogy a tétlenség stimulálja a destruktivitást. Mindezt jól alátámasztják az 

unatkozó gyerekek magatartási jellegzetességei. Az unatkozó gyerek 

ugyanis előbb-utóbb veszélyessé válik környezete, de önmaga számára is, 

mert az unatkozás törvényszerűen destruktív akciókban kerül levezetésre 

(Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, 

Budapest; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai 

Központ.). 

Természetes az eddigiek alapján az a törekvés, amely a nevelés 

keretében a munka, mint tevékenységforma megerősítésére irányul. Ez a 

törekvés részben a szelektív hatásrendszer célirányos működtetésével 

érvényesíthető. Emellett azonban nélkülözhetetlen a gyerekek permanens 

ellátása felelős feladatokkal. A folyamatos feladatvégzés a gyereket 

hozzászoktatja ahhoz, hogy ne unatkozzék, hanem a rendelkezésére álló 

időkereteket konstruktív tevékenységgel töltse ki, s önállóan keressen a 

maga számára értelmes feladatokat, tevékenységi lehetőséget. Mindez azt 

jelenti, hogy az illető gyerek szociálisan érettebbé válik, ami a számára 

permanensen biztosított feladatrendszernek köszönhető mindenekelőtt. Ez 

az összefüggés röviden úgy is megfogalmazható, hogy felelős feladatok 

nélkül nincs szociális érés (Bábosik István (2003): Alkalmazott 

neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest; ELTE TTK 

Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ.). 

Az értékóvó magatartás, mint a morális magatartásformák 

nemzetközileg is nagyra értékelt következő változata, a közösség szellemi, 

kulturális és természeti értékeinek védelmére irányul. Ellentéte a 

vandalizmus, amely erősen terjed, sok kárt okoz a társadalomnak, s 

amelyet ennek megfelelően minden modern állam üldöz és törvényileg 

szankcionál. Ez önmagában is indokolja, hogy a nevelés gyakorlata nem 

térhet ki az értékóvó magatartás megerősítésének, vagyis az értékromboló 

magatartás leépítésének feladata elől (Bábosik István (2003): Alkalmazott 

neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest; ELTE TTK 

Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ.). 

Ennél azonban mélyebb összefüggések is meghúzódnak az értékóvó 

magatartás felértékelődése mögött. Nem nehéz belátni ugyanis, hogy a 

közösség szellemi és kulturális értékei az adott közösség, illetve az 

egyének szellemi és kulturális továbbfejlődésének bázisát, 

feltételrendszerét jelentik. Ennek a feltételrendszernek az erodálása tehát a 

fejlődési folyamatot fékezné, amit a társadalom természetesen nem tolerál. 

Ami pedig a természeti értékeket illeti, azok egyúttal a közösség 



 93 

természeti létfeltételei is, így rombolásuk közvetlenül létében 

veszélyeztetné az adott közösséget (Bábosik István (2003): Alkalmazott 

neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest; ELTE TTK 

Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ.). 

Az értékóvó magatartás megerősítésében, valamint az értékromboló 

megnyilvánulások leépítésében nyilvánvalóan nélkülözhetetlen a szelektív 

hatásrendszer következetes és folyamatos alkalmazása. Azonban az ilyen 

úton megvalósított kondicionálás mellett a XX. századi neveléstudomány 

és nevelési gyakorlat felkínál egy komplexebb és preventív hatással is 

rendelkező megoldásmódot az értékóvó magatartás megerősítése céljából. 

Ez a megoldásmód az alkotó tevékenység alkalmazása. Az alkotó 

tevékenység, főbb vonásait tekintve lehet intellektuális vagy manuális 

jellegű. Azonban mindkét változat egyenértékű abban a tekintetben, hogy 

a gyerekeket az értékteremtés felé orientálja, így megelőzi az 

értékromboló beállítódás kialakulását. Lehetővé teszi az alkotás örömének 

átélését, s feléleszti a törekvést ennek az élménynek a folyamatos 

keresésére. Az alkotó tevékenység ezen előnyei arra utalnak, hogy ennek a 

tevékenységformának a működtetése bőségesen visszatéríti a közösségnek 

vagy a társadalomnak azt az invesztíciót, amit ez a tevékenységforma 

igényel (Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker 

Kiadó, Budapest; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 

Oktatástechnológiai Központ.). 

A segítőkészség vagy karitativitás, mint morális magatartásforma 

nemzetközi felértékelődése a XX. században jól nyomon követhető. Ezt a 

felértékelődést jelzi a sokféle karitatív szervezet megalakulása, illetve 

hosszabb-rövidebb távú civil karitatív szerveződések, mozgalmak gyakori 

megjelenése. A segítőkészség felértékelődése mögött többek között az a 

felismerés áll, hogy az egyes népcsoportok vagy egyének fontos, 

esetenként pótolhatatlan szellemi, kulturális vagy manuális értékek 

hordozói lehetnek. Éppen ezért elvesztésük veszteséget jelent az emberi 

közösség vagy szűkebb közösségek számára. Ebből kiindulva a 

társadalom ösztönzi az állampolgárt a veszélybe került csoportok vagy 

egyének, mint értékhordozók megsegítésére, megmentésére, sőt 

esetenként, a kötelező segítségnyújtás formájában ki is kényszeríti ezt a 

magatartást, elmaradását pedig szankcionálja (Bábosik István (2003): 

Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest; ELTE TTK 

Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ.). 

A segítőkészség, mint magatartásforma megerősítésében a szelektív 

hatásrendszer mellett az olyan szituációk játszanak kiemelkedő szerepet, 

ahol a gyerekeknek módjuk van kölcsönös segítségadásra, illetve amely 

szituációk késztetik is a gyerekeket egymás segítésére. Ilyen szituációkat 

kínálnak többek között a csoportos játékok, a csoport- vagy páros munka 
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az oktatási folyamatban, illetve az önkiszolgáló tevékenység keretében 

(Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, 

Budapest; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai 

Központ.). 

Végül a morális magatartásformák sorában a fegyelmezettséggel 

kapcsolatban azt látszik szükségesnek kiemelni, hogy ennek a 

magatartásformának a megítélése napjainkban ellentmondásos, 

bizonytalan. Vele kapcsolatban olyan vélemények is megfogalmazódnak, 

hogy a demokratizálódás fejlődésével jelentőségét veszíti, illetve 

megkövetelése az egyéni jogok és szabadság korlátozását jelentheti. 

Mindezen vélekedésekkel szemben azonban a társadalmi praxis tényei arra 

figyelmeztetnek, hogy a társdalom életének lényeges területein a 

fegyelmezettség határozottan felértékelődik, jelentősége nő (Bábosik 

István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest; ELTE 

TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ.). 

Ilyen lényeges terület többek között a közlekedési fegyelem. Ebben a 

szférában a fegyelmezett magatartással szembeni elvárások, 

követelmények, illetve a fegyelmezetlenséget sújtó szankciók határozott 

szigorodása figyelhető meg. Hozzá kell azonban ehhez fűzni, hogy nem a 

közlekedés az a legfontosabb terület, ahol a fegyelmezettség 

felértékelődése leginkább tapasztalható, hanem a munka. Ma már egyre 

nyilvánvalóbb tény mindenki számára, hogy ha valaki nem képes vagy 

nem hajlandó követni magatartási síkon munkahelyének munkafegyelmi 

követelményeit, szinte bizonyos, hogy el fogja veszíteni a munkáját 

(Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, 

Budapest; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai 

Központ.). 

A munkahely elvesztése, mint azt láttuk, destabilizálja az 

életvezetést. Érthető tehát, hogy az iskolának, de a családnak is mindent 

meg kell tennie azért, hogy a gyerekeknél megerősítsék a fegyelmezettség 

magatartásformáját. Ez részben a szelektív hatásrendszer működtetése 

útján valósulhat meg. Ehhez azonban társítani kell a gyerekek permanens 

tevékenykedtetését, hiszen a tétlenség a fegyelem legfőbb ellensége. A 

tevékenykedtetés esetében mindenekelőtt a folyamatosságot szükséges 

hangsúlyozni. A tevékenységi folyamatot ugyanis nem lehet 

felfüggeszteni, szüneteltetni a hétvégeken vagy vakáció idején (Bábosik 

István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest; ELTE 

TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ.). 

Az ilyen tevékenységi vákuumok ugyanis nem maradnak fenn 

hosszabb ideig. Azokat a gyerekek destruktív, a fegyelmi normákat sértő 

akciókkal fogják kitölteni, így a fegyelmezettség, mint magatartásforma 

rövidesen leépül. Meg kell azonban jegyezni, hogy folyamatos 
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tevékenységről beszélve nem valamiféle szorosan szabályozott, netán 

kényszer jellegű tevékenykedtetésre kell gondolnunk, hanem különböző 

tevékenységi alternatívák felkínálására, illetve a gyermek érdeklődésének 

megfelelő tevékenység feltételeinek megteremtésére (Bábosik István 

(2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest; ELTE TTK 

Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ.). 

 

Az áttekintett morális magatartás- és tevékenységformák, mint nevelési 

rész-értékek vagy alapértékek fontossága nem szorul további igazolásra. 

Könnyen belátható, hogy ezek védik az egyént, de ezek biztosítják a 

társadalom intézményeinek működését is. Mellőzésük vagy 

felfüggesztésük a társadalom anarchizálódásához vezetne. Ezért a nevelés 

keretében meg kell erősíteni a közösségfejlesztő, vagyis morális 

magatartás- és tevékenységformákat, mivel a szűkebb és a legtágabb 

emberi közösségek, sőt az egyén érdeke is ezt diktálja. Ennek alapján azt 

mondhatjuk, hogy a nevelés közösségi értékeket közvetítő, közösségre 

orientált tevékenység. A nevelés közösségre orientált jellegét esetenként 

kritika éri. Azonban világosan látnunk kell, hogy közösségellenes nevelés 

soha nem létezett, és ilyen a jövőben sem lesz. A nevelés lényegét tekintve 

közösségre orientált tevékenység, hiszen a születésekor biológiai lényből, 

az emberből szociális lényt kell formálnia, olyan egyént, aki beilleszthető 

a szociális térbe, mivel képes annak elvárásait, szabályait követni, így a 

lényegüknél fogva közösségi jellegű, a közösség életét szabályozó morális 

normákat is. Végül történelmi érvek is alátámasztják a nevelés közösségre 

orientált jellegének fontosságát. Ezzel kapcsolatban érdemes áttekinteni, 

hogy kiket őriz meg egy nemzet emlékezete, azokat-e, akik saját 

egoisztikus érdekeikre orientált életvezetést realizáltak, vagy azokat, akik 

a nemzet, mint közösség fejlődése, fennmaradása érdekében hoztak 

áldozatot vagy alkottak maradandót. A nemzet emlékezete egyúttal a 

közösség értékítéletét is tükrözi, amely szerint a közösség érdekében 

végrehajtott tettek állnak mindenekfölött (Bábosik István (2003): 

Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest; ELTE TTK 

Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ.). 

 

3. 1. 7. 2. 1. Az önfejlesztő magatartás- és tevékenységformák 

megerősítése 
 

Természetesen egyoldalú lenne a nevelés, ha csupán a közösségfejlesztő, 

morális magatartás- és tevékenységformák megerősítését tűzné ki célul. 

Ilyen egyoldalúságok mind az elméletben, mind a nevelési gyakorlatban 

előfordultak. Ezek az anomáliák azonban kiküszöbölhetők, mégpedig 

olyan módon, hogy a konstruktív magatartás- és tevékenységrepertoár 
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második rétegét, az önfejlesztő magatartás- és tevékenységformákat is 

kialakítjuk. Az önfejlesztő magatartás- és tevékenységformák az egyén 

fejlődésének, eredményességének, sikereinek pedagógiai feltételei. Ezek 

megerősítése szintén a nevelés feladata, hiszen a konstruktív életvezetés 

fogalmába az egyéni eredményesség, a folyamatos fejlődés is beletartozik 

(Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, 

Budapest; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai 

Központ.). 

Kissé gyakorlatiasabban fogalmazva, azt mondhatjuk, hogy a 

nevelésnek az is feladata, hogy az egyént az életben maradásra, a 

létfenntartásra is felkészítse. Amennyiben csupán a morális, altruisztikus 

magatartás- és tevékenységformák megerősítését, kialakítását végeznénk 

el, elmulasztanánk az egyén jövőjéről való kötelező gondoskodást. Az 

önfejlesztő magatartás- és tevékenységformák kimunkálásának 

fontosságát jelzi, hogy az erre irányuló teendők többnyire önálló nevelési 

feladatok formájában jelennek meg a neveléselméleti szakirodalomban. 

Közelebbről az értelmi nevelés, az esztétikai nevelés és az egészséges 

életmódra nevelés feladatairól van szó, amelyek végső soron az alábbi 

önfejlesztő magatartás-, és tevékenységformák kialakítására, 

megerősítésére irányulnak (Bábosik István (2003): Alkalmazott 

neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest; ELTE TTK 

Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ.): 

– intellektuális-művelődési tevékenység; 

– esztétikai tevékenység; 

– az egészséges életmód normáit követő magatartás. 

 

Ezeknek a magatartás- és tevékenységformáknak a szerepe az életvezetés 

eredményességének, sikerének elősegítésében kétségbevonhatatlan, s a 

neveléselméleti szakirodalomban ugyanúgy, mint a társadalmi 

gyakorlatban elismert. Ezért megerősítésük, mint nevelési célkitűzés a 

nevelő-oktató intézmények pedagógiai programjaiból nem hiányozhat. 

Természetesen az önfejlesztő magatartás- és tevékenységformák listája 

sem zárt, ebbe a körbe fel lehet venni további magatartás- és 

tevékenységformákat, a felsorolt három változatból azonban egy sem 

hagyható el anélkül, hogy ez által az életvezetés konstruktivitását és 

stabilitását ne veszélyeztetnénk. Mindezt természetesen nem nehéz 

bizonyítani (Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker 

Kiadó, Budapest; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 

Oktatástechnológiai Központ.). 

Ami az intellektuális-művelődési tevékenységet illeti, ennek 

megerősítése nem mást jelent, mint a tanulás megszerettetését, a tanulás, 

az ismeretek bővítése és megújítása iránti nyitottságot. Amennyiben ezt, 
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mint nevelési eredményt el tudjuk érni, az azt jelenti, hogy az egyén 

folyamatosan korszerűsítve és bővítve ismeretrendszerét, a folyton változó 

élethelyzeteket, az azokból adódó feladatokat és problémákat, erre a fejlett 

ismeretrendszerre támaszkodva sikeresen tudja megoldani. A tanulás, az 

ismeretszerző-művelődési tevékenység pedagógiai súlyát jól 

érzékelhetjük, ha átgondoljuk, hogy vajon képes-e valaki konstruktív 

életvezetést realizálni akkor, ha kétfajta tevékenységet nem hajlandó 

vállalni: a munkát és a tanulást. Ez nyilvánvalóan nem lehetséges. Tehát, 

ha nem tudjuk megerősíteni az egyén magatartás- és 

tevékenységrepertoárjában ezt a két konstruktív tevékenységformát, ez 

azzal a következménnyel jár, hogy nem sikerül megalapozni a konstruktív 

életvezetést (Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker 

Kiadó, Budapest; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 

Oktatástechnológiai Központ.). 

Mai ismereteink szerint a tanulással kapcsolatos pozitív viszonyulás 

kialakításában sok tényezőnek van szerepe. Ezek közül azonban kettő 

kitüntetett jelentőségűnek látszik. Az egyik a gyakori sikervisszajelzés a 

nevelő vagy más felnőtt részéről. Természetesen a sikervisszajelzéseknek 

megalapozottaknak kell lenniük, különben a gyereket megtévesztenénk, 

tevékenységét dezorientálnánk. Ennek vesszük elejét a másik tényező 

működtetésével, s tesszük megalapozottan alkalmazhatóvá a 

sikervisszajelzéseket. Ez, a sikervisszajelzésekkel szoros funkcionális 

kapcsolatban álló tényező, a tanulmányi jellegű feladatok megoldásához 

csatlakozó segítségadás a felnőtt részéről. Ez segíti hozzá a gyerekeket a 

sikeres problémamegoldáshoz, s ez ad alapot a felnőttnek a 

sikervisszajelzésekhez. Nem véletlen, hogy a XX. századi nevelési 

koncepciók szinte kivétel nélkül kiemelt jelentőséget tulajdonítanak ennek 

a két tényezőnek, amelyeket a nevelői szerep legfontosabb jellemzőiként 

tartanak számon (Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. 

Okker Kiadó, Budapest; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 

Oktatástechnológiai Központ.). 

Az esztétikai tevékenység fontossága az életvezetés sikere, 

konstruktivitása szempontjából szintén a XX. századi neveléstudomány 

felismerése. Az esztétikai tevékenységi körből, mint pedagógiai 

sikertényezőt, mindenekelőtt két változatot emelhetünk ki: az egyik az 

egyénnek önmagára irányuló esztétikai tevékenysége, a másik a 

környezetre irányuló esztétikai tevékenység (Bábosik István (2003): 

Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest; ELTE TTK 

Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ.). 

Az önmagunkra irányuló esztétikai tevékenység funkciója a személyi 

esztétikum megteremtése. Ez a tulajdonképpeni sikertényező. Nem nehéz 

belátni ugyanis, hogy kapcsolatok kialakításának és fenntartásának sikere 
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áll vagy bukik a személyi esztétikumon. Az egyénnek az a törekvése, hogy 

önmagán különböző esztétikai megoldásmódokat kipróbáljon, az 

egyedfejlődés során, spontán módon megjelenik. Fontos, hogy ezt a 

törekvést ne fojtsuk el, hanem orientáljuk, azaz megfelelő instrukciókkal 

segítsük, annak érdekében, hogy a próbálkozások megfelelő kultúrnívón 

mozogjanak, s a gyerekek hasznosítható tapasztalatokat szerezhessenek 

azzal kapcsolatban, hogy saját adottságaikat is figyelembe véve a 

maximumot hozzák ki önmagukból a személyi esztétikum tekintetében. A 

személyi esztétikum felértékelődését jelzi többek között az a körülmény, 

hogy nem egy ország nevelési gyakorlatában a test- és szépségápolás 

önálló tantárgyként került bevezetésre az utóbbi évtizedekben, a 

középfokú iskolákban, illetve esetenként a főiskolákon is (Bábosik István 

(2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest; ELTE TTK 

Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ.). 

A környezetre irányuló esztétikai tevékenység funkciója a környezeti 

esztétikum megteremtése. Ebben az esetben ez a sikertényező. A környezet 

esztétikuma ugyanis vonzó hatású, így az esztétikus környezet vonzza a 

vásárlókat, ügyfeleket vagy a turistákat. Az iskola feladata ennek a 

tevékenységformának a megerősítését illetően többek között abban áll, 

hogy tapasztalatokhoz juttassa a gyerekeket környezetük szépítésében, s 

részeltesse őket ezen keresztül az esztétikus környezet élvezetének 

élményében. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni azt, hogy ebben az esetben 

a gyerekek valódi, célirányos esztétikai tevékenykedtetése a kívánatos, 

bevonva őket az iskola belső és külső környezetének, vagy a lakóhely egy-

egy területének szépítésébe, rendezésébe. Így biztosítható, hogy a 

gyerekek tapasztalatokhoz jussanak különböző esztétikai megoldásmódok 

alkalmazását illetően, s később ezeket a tapasztalatokat saját környezetük 

vagy vállalkozásuk esztétikai megformálásánál is hasznosítani tudják. Ezt 

a tapasztalati anyagot semmiféle verbális esztétizálás nem helyettesítheti, 

sőt az esztétikai verbalizmus monoton és élményeket nélkülöző, az 

aktivitást háttérbe szorító volta következtében inkább gyengíti, mint erősíti 

a környezet szépítésére irányuló törekvést (Bábosik István (2003): 

Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest; ELTE TTK 

Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ.). 

Az egészséges életmód magatartásformáira áttérve, ezek funkciója 

magától értetődően az egészség fenntartása, megőrzése. Ebben az esetben 

a siker-tényező az egészség. Ennek fontossága az életvezetés 

kiegyensúlyozottsága és eredményessége szempontjából nem szorul 

bizonyításra. Az egészség fenntartását szolgáló magatartásformák közül 

mindenekelőtt a mozgást kell kiemelni. A mozgás, mint magatartásforma 

megerősítésének folyamatát elemezve az nyilvánvalónak látszik, hogy 

ennek kerete a mozgásos program. A mozgásos program azonban 
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sokféleképpen és más-más nevelési hatásfokkal szervezhető meg. 

Amennyiben a mozgásos program teljesítmény centrikus, monoton vagy 

kudarcélményekkel terhelt, illetve puszta testgyakorlatra redukált, ez 

többet árt, mint használ. A differenciált, tehát a teljesítőképességhez 

igazodó, a játékszükségletet, a változatosság iránti szükségletet 

érvényesülni engedő, vagyis vonzó mozgásos programtól várható az, hogy 

külső nyomás nélkül, látens módon megszeretteti a mozgást, s felébreszti a 

törekvést az egyénben az iránt, hogy a későbbiekben-szabadidejében 

mozgásos programokat is szervezzen önmaga számára, s így tartsa karban 

egészségét. 

Az egészség karbantartásához szükséges másik nélkülözhetetlen 

feltétel a higiéniai szabályokat követő magatartás. Ennek kialakítása 

mindenekelőtt a megfelelő tárgyi feltételrendszer megteremtését igényli. 

Az ezen a feltételrendszeren történő takarékoskodás súlyos 

következményekkel jár. Mindenekelőtt a népesség egészségi állapotának 

romlása következik be, ami a társadalomra is nagy anyagi terheket ró. 

Hasonló súlyú probléma azonban az is, hogy csökken a népesség higiéniai 

kultúrájának színvonala. Ez pedig elriasztó hatással van más államok 

polgáraira, s ez rontja a népesség nemzetközi megítélését. 

 

Mindebből következően megfogalmazható az az összefüggés is, 

hogy csak olyan akciókat tekinthetünk a nevelési folyamat funkcionális 

részeinek, tehát tényleges nevelési akcióknak, amelyek a magatartás- és a 

tevékenység formálását szolgálják. Eszerint egyértelmű, hogy a 

konstruktív magatartás- és tevékenységformák megerősítése, illetve a 

destruktív változatok leépítése az instrumentális kondicionálás 

törvényszerűségének megfelelően, a szelektív (megerősítő-leépítő) 

hatásrendszer alkalmazása útján érhető el. 

Ennek ellenére azt is meg kell állapítanunk, hogy a nevelésben a 

magatartás- és tevékenységformálás bonyolultabb folyamat a 

kondicionálásnál. A nevelés esetében van ugyanis egy jelentős többlet, 

nevezetesen a konstruktív megnyilatkozások eseteinek megszervezése. 

Ezek a keretek a feladatok és a tevékenységi alternatívák. Funkciójuk az, 

hogy maguk is szabályozzák a gyerekek aktivitását olyan módon, hogy 

előhívják mindenekelőtt a megerősítendő magatartás- és 

tevékenységformákat, így nem kell azok véletlen és ritka előfordulásaira 

várnunk, így a megerősítő hatásrendszert is nagy gyakorisággal és 

hatékonysággal alkalmazhatjuk. Ez, vagyis a család, illetve az iskola által 

nyújtott tevékenységi kínálat a konstruktív magatartás- és 

tevékenységformák megerősítésének alapfeltétele, s erre épül rá a 

szelektív hatásrendszer. 
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A tevékenységi kínálat szélessége, gazdagsága az, ami a 

magatartásformálás eredményességét, s ezzel együtt a nevelés 

eredményességét is alapvetően meghatározza. Ez az összefüggés a XX. 

századi nevelési gyakorlat tényei alapján vált felismertté, s egyre jobban 

felértékelődtek azok a nevelési-oktatási intézmények, amelyek 

szélesítették tevékenységi kínálatukat, mivel ez által eredményességük is 

fokozódott. Ennek megfelelően, tehát nem túlzása a tevékenységi kínálat 

és az eredményesség kapcsolatát olyan módon megfogalmazni, hogy egy 

nevelő-oktató intézmény pedagógiai hatásfoka egyenesen arányos 

tevékenységi kínálatának szélességével. 

 

 

3. 2. Álláspontok a nevelés lényegéről 

 

3. 2. 1. A nevelés: értékközvetítés  

(Érték és értékorientáció a nevelésben) 

 

Korunk egyik jellemzője az értékátrendeződési folyamatok felgyorsulása: 

naponta tűnnek el vélt vagy valós értékek, illetve jelennek meg helyettük 

új viszonyulási pontok, értékek. A pedagógia – egyik – feladata a valóság 

megértése és formálására alkalmas készségek, képességek kialakítása. 

Ehhez szemléletformálás, értékek közötti eligazodni tudás – felismerés, 

befogadás, alakítás, létrehozás – szükséges. A megfogalmazott nevelési 

célnak, annak tartalmának, értékrendszerének legyen kapcsolata a napi 

élettel, a mindennapok valóságával (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs). 

 

3. 2. 1. 1. Az értékek megjelenése  
 

Az emberek a fejlődésük, fejlesztésük során fokozatosan sajátítják el a 

társadalmi viselkedést irányító értékeket. Így jön létre a normakövető 

viselkedés, mert az emberek általában félnek a normaszegés 

következményeitől. Ha a normákhoz értékek kapcsolódnak és az emberek 

egymás között értékesnek tartják a normakövető viselkedést, az már annak 

egy magasabb foka. Lényeges kérdés viszont, hogy az egyén a külső 

kontroll nélkül is értékesnek tartson egy viselkedést, magatartást vagy 

életfelfogást (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs). 

Az érték központi szerepet játszik mind a családi, min az intézményes 

nevelésben.  

Az érték fogalmának definiálására minden tudományág másképp 

fogalmazza meg válaszát: 
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a) Általánosan – Érték: valaminek az a tulajdonsága, amely a 

társadalom és az egyén számára való fontosságát fejezi ki (Illyés Sándor 

(2001): Az eszmény, a törvény, a tradíció és a feltételek a közoktatás 

megújulásában. Új Pedagógiai Szemle, 7. szám; Ormándi János (2004): 

Értékek és személyiségfejlesztés. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga 

István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. APC- Stúdió, Gyula.). 

b) Közgazdasági megközelítésben – Érték: valamely áru elkészítéséhez 

társadalmilag szükséges munka mennyisége (Magyar értelmező kéziszótár 

A-LY. (1985) Akadémia Kiadó, Budapest; Ormándi János (2004): Értékek 

és személyiségfejlesztés. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István 

szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. APC- Stúdió, Gyula.). 

c) Tudományosan – Érték: jelnek valamely rendszerben elfoglalt 

helyéből, szerepéből adódó jelentése (Ormándi János (2004): Értékek és 

személyiségfejlesztés. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István 

szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. APC- Stúdió, Gyula.). 

d) Filozófiailag – Értékek: a környező világ objektumainak speciálisan 

társadalmi meghatározottságai, amelyek kifejezik a tárgyak pozitív vagy 

negatív jelentőségét az ember és a társadalom számára (Filozófiai 

kislexikon. (1972) Kossuth Könyvkiadó, Budapest; Ormándi János 

(2004): Értékek és személyiségfejlesztés. In. Dombi Alice – Oláh János – 

Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. APC- Stúdió, Gyula.). 

Szociológiai megközelítésben – Érték: a személyiség legmélyebben 

beágyazott, eligazodást segítő támpontja, mely szilárdságot, 

következetességet képes nyújtani az embernek a társadalomban zajló 

életéhez (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs).  

e) Pedagógiailag – Érték: hétköznapi szóhasználatban mindaz, ami 

számunkra jelentős, fontos, lényeges valamilyen szempontból (Pedagógiai 

Lexikon. (1997) Keraban Könyvkiadó, Budapest; Ormándi János (2004): 

Értékek és személyiségfejlesztés. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga 

István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. APC- Stúdió, Gyula.). 

Az érték annyira sokszínű, sokértelmű fogalom, hogy szinte 

lehetetlen pontosan megfogalmazni. Az értékkel kapcsolatos 

meghatározási és osztályozási kísérletek áttekinthetetlenül számosak; 

legalább annyi változatuk létezik, mint a kultúráénak.  

Az értékek kulturális alapelvek, amelyeket kifejezik, hogy az adott 

társadalomban mit tartanak kívánatosnak és fontosnak (Kozma Béla 

(1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs).  

Érték és társadalom, érték és mindennapi lét, érték és történelmi 

folyamat elválaszthatatlanok egymástól. Értékeink orientálnak bennünket, 

behatárolják és kifejezik hovatartozásunkat, társadalmi életünket. Az 

értékek léte ősidők óta a köznapi tudat evidenciája volt. Az egyes 

történelmi korszakokban a társadalmi viszonyok változásának 
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függvényében megváltozott az értékek tartalmi jelentése (Ormándi János 

(2004): Értékek és személyiségfejlesztés. In. Dombi Alice – Oláh János – 

Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. APC- Stúdió, Gyula.) 

(2. táblázat). 

 
2. táblázat: Cél, eszmény, érték a nevelés történetében (Lappincs Árpád (1998): 

Az értékekre alapozott nevelési modell. Új Pedagógiai Szemle, 6. szám; közli 

még: (Ormándi János (2004): Értékek és személyiségfejlesztés. In. Dombi Alice 

– Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. APC- Stúdió, 

Gyula.) 

Társadalmi 

kor/Filozófiai 

irányzat 

 

Nevelési cél Ember-

eszmény 

Érték 

Spárta Engedelmesség, alázat Edzett katona Egészség 

Athén  Erkölcsösség elsajátítása Harmonikus 

ember 

Szép,  

Jó 

(kalokagathia) 

Róma A jó művelt állampolgár Általánosan 

művelt ember 

Tudás, Kultúra 

Középkor Erkölcsi tökéletesség Keresztény 

ember 

Vallás, Erkölcs 

Reneszánsz 

Humanizmus  

 

Az ember felszabadítása Humánus 

ember 

Kultúra, 

Művészet, 

Tudás 

Pragmatizmus Felkészítés a gyakorlati 

életre 

Gyakorlatias 

ember 

Ami hasznos 

Polgári 

társadalom 

Erkölcsösség, műveltség 

elsajátítása 

Tevékeny 

ember 

Műveltség  

 

A századfordulón jelentkező sokszínű modern nevelési elméleteken 

belül a nevelés történetével foglalkozó irodalom egyik fő irányvonalának 

tekinti az értékelméleti irányzatot, amely a nevelés célját a társadalmi 

gyakorlattól függetlenül, a szubjektum értékelő tudatából vezeti le, örök 

eszmei lényegnek fogja fel (Ormándi János (2004): Értékek és 

személyiségfejlesztés. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István 

szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. APC- Stúdió, Gyula; Köte Sándor 

(1998): Neveléstudomány és értékelmélet. Új Pedagógiai Szemle, 1. 

szám). 

Kornis Gyula szerint a nevelés, mint emberalakító tevékenység az 

értékek megvalósítására törekszik. A műveltség három jelentést takar:  

– az értékek, eszmények rendszerét (a kultúra statikus fogalma); 

– az értékek megvalósítására irányuló tevékenységet (a kultúra 

dinamikus fogalma); 
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– a kor tevékenység történeti eredményét (műveltség) (Ormándi János 

(2004): Értékek és személyiségfejlesztés. In. Dombi Alice – Oláh János – 

Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. APC- Stúdió, Gyula.). 

Kornis arra a következtetésre jut, hogy elsősorban is a nevelés célját 

szükséges meghatározni. Ehhez figyelembe kell venni a logikai, az etikai 

és esztétikai értékeket. A célok, eszmények ismerete azonban önmagában 

nem biztosítja a helyes pedagógiai gyakorlatot, a valóságban számolni kell 

a felmerülő akadályokkal. Figyelmeztet rá, hogy a környezethez igazodva, 

a környezeti változásokat is beillesztve kell a helyes nevelési módszert 

megvalósítani: „a nevelői eljárások konkrét, adott viszonyokhoz mért 

különös céljait éppen a tények határozzák meg.” (Kovátsné Német Mária 

(1995): Kornis Gyula kultúrelméleti felfogása. Magyar Pedagógia, 

Budapest; Ormándi János (2004): Értékek és személyiségfejlesztés. In. 

Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet 

alapkérdései. APC- Stúdió, Gyula.) 

Kornis Gyula véleményét több kutató is osztja, elfogadják, hogy a 

pedagógiában vannak teoretikus kérdések, melynek megoldása érdekében 

a filozófiához kel fordulni (Ormándi János (2004): Értékek és 

személyiségfejlesztés. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István 

szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. APC- Stúdió, Gyula.). 

 
3. táblázat: Az érték és értékhordozók hierarchiája (Weszely Ödön (1923): 

Bevezetés a neveléstudományba. Eggenberger, Budapest.) 

 Ideális értékek 

Igaz Jó  Szép  

  

É
rt

ék
h

o
rd

o
zó

k
 

Tudományok Vallás 

Erkölcs 

Művészetek 

Gyakorlati 

ismeretek 

Társadalmi értékek: 

jogok 

Iparművészet 

Gazdasági értékek: 

táplálék 

Gazdasági értékek: 

pénz stb. 

Gazdasági értékek: 

luxuscikkek 

Technikai értékek: 

ruházat, lakás stb. 

Technikai értékek: 

eszközök, gépek 

stb. 

Technikai értékek: 

divatcikkek 

Természeti értékek: 

Vitális és diszpozi-

cionális értékek 

Természeti értékek: 

termények 

Természeti értékek: 

Élvezeti cikkek 

 Szükséges Hasznos  Élvezetes  

Reális étékek 

 

Weszely Ödön 1923-ban közzétett rendszerezése, a reális – 

szükséges, hasznos, élvezetes – és az ideális – igaz, jó, szép – értékeket 

állítja párhuzamba. Weszely szerint ezekben a kategóriákban 
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elhelyezhetők a világ összes értékei, amelyek természetesen csak 

értékhordozóikkal együtt válhatnak közvetítendő és ható tényezőkké. Az 

értékhordozók hierarchikusan rendeződnek el (3. táblázat): az ideális 

értékek magasabb rendűek, mint a reális értékek. A nevelés feladata, hogy 

a növendék lelkében az ideális értékeket tegye uralkodóvá.  

Pedagógiai szempontból nagyon tanulságos az a rendszerezés, 

amelyet Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor fogalmazott meg (Kapitány 

Ágnes- Kapitány Gábor (1983): Értékrendszereink. Kossuth Könyvkiadó, 

Budapest.). Rendszerezésük alapja nem az ideális és a reális értékek 

kettőssége, hanem a különböző történelmi korokra jellemző társadalmi 

állapotok – formációk – összehasonlító elemzése. Négy nagy 

értékrendszert jelölnek meg. Ezek az alábbiak: 

– a szokás- és hagyományőrző értékrendszer; 

– a polgári-individualista értékrendszer; 

– az utópista-anarchisztikus értékrendszer; 

– a bürokratikus értékrendszer. 

Az ötödik lehetne mindezek szintézise egy valóban emberi 

társadalom talaján (Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, 

Budapest.). 

Gáspár László megnevezi a felsorolt négy értékrendszer magvát 

képező alapértékeket (Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker 

Kiadó, Budapest.): 

– az első alapértéke: a másokhoz való hasonulás; 

– a másodiké: a másoktól való különbözőség; 

– a harmadiké: az uralkodó viszonyokkal való általános 

szembeszegülés; 

– a negyediké: a hivatal szabályozott rendjének, az azt képviselő 

felettesnek való feltétlen engedelmesség. 

A jelzett alapértékek az élet minden területén rendszerszerűen 

érvényesülnek: áthatják és szabályozzák a munkát, a családi életet, a 

gyermeknevelést, a szórakozást, a követett és gyakorolt életmód-

modelleket, a birtoklást, a fogyasztást, a tárgyhasználatot, a viselkedést, az 

emberi kapcsolatokat, az erkölcsöt, az életcélok rendszerét, az érdeklődést 

stb. (Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.). 

Az utóbbi évtizedekben nem csak a különböző tudományok 

területén, de a neveléstudományban is megélünkölt az értékek és 

értékrendszerek vizsgálata, és ez jelenünkben is különös jelentőséggel bír 

(Ormándi János (2004): Értékek és személyiségfejlesztés. In. Dombi Alice 

– Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. APC- 

Stúdió, Gyula.) 

Lehetséges az értékeknek egy alábbi csoportosítása (Kozma Béla 

(1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs): 
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– objektív értékek: a biológiai és társadalmi szervezetek működéséhez 

szükségesek; 

– szubjektív értékek: egy adott rendszer önnön működéséhez 

szükségesek.  

A két értékrend köre a gyakorlatban ritkán fedi egymást. A választott 

életmód függvénye az, hogy objektív, vagy szubjektív szükségletei, 

értékei vannak az embernek. Az életmód a tevékenységek, szükségletek, 

értékek, emberi kapcsolatok komplex együttese (Kozma Béla (1996): 

Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs). 

Hankiss Elemér kutatásai szerint a nyolcvanas évek magyar 

társadalmában az alábbi értékrendek játszottak a társadalmi gyakorlatban 

jelentős szerepet (Hankiss Elemér (1992): Diagnózisok. Gyorsuló idő 

sorozat. Magvető Kiadó, Budapest; közli még: Kozma Béla (1996): 

Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs).: 

1. Hagyományos keresztény értékrend – ezen értékelemek sora 

biztosította, illetve biztosítja az emberek számára, hogy a nehéz gazdasági 

és társadalmi körülmények között is értékekben gazdag, értelemmel és 

reménnyel teli életet éljenek. 

2. Puritán – felhalmozó értékrend – lényege, hogy szigorú 

normarendszerrel minden emberi erőt és szándékot a létfenntartó javak 

felhalmozására mozgósít. 

3. Fogyasztói – hedonista értékrend – a felhalmozott javak 

fogyasztására, a lehetőségek kihasználására és élvezetére helyezi a 

hangsúlyt. 

4. A XIX-XX. századi munkásmozgalmak értékrendje – egy új 

társadalmi rend fölépülésére, régi megdöntésére mozgósítanak ezek az 

értékek. 

Természetesen ezek az értékrendek bizonyos elemei ma is jelen van 

a magyar társadalomban. Jellemzőjük, hogy gyenge a kohéziójuk, 

alacsony a tudatosultsági szintjük. Inkább a négy értékrend 

egybemosódva, mint külön-külön jelenik meg. Az életet, a viselkedést, a 

magatartást szabályozó, vezérlő ereje gyenge. Természetesen a 

mindenkori társadalmi változások még további bizonytalanságot okoznak 

az értékrendben (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs).  

A nyolcvanas évek elején a Társadalomtudományi Intézet 

tizenötezer felnőttet kérdezett meg. Tíz értékfogalom fontosságát 

osztályoztatták a megkérdezettekkel. Az alábbi felsorolás ezeknek az 

értékeknek a sorrendjét adja meg úgy, hogy hányan nevezték azt meg 

közepesnél fontosabb értéknek (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs): 
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Érték   % 

Család  „az ember életében a legfontosabb” 79 

Nyugalom  „békés rendezett, nyugodt élet a 

legfontosabb” 

74 

Megbecsülés  „másoknak jó véleménye legyen róla, 

becsületes tisztességes embernek 

tartsák” 

51 

Anyagi előrejutás „törekszem arra, hogy én is 

megszerezzek mindent, ami elérhető” 

39 

Hit  „fontos, hogy az ember higgyen 

valamiben” 

38 

Szabadság  „fontos, hogy saját elképzeléseim, 

minél kevesebb kötöttséggel éljek” 

33 

Hedonizmus „az ember életében a legfontosabb, 

hogy jól érezze megát” 

32 

Siker  „fontos, hogy az ember sikeres legyen, 

előre jusson” 

30 

Fatalizmus  „nem hiszek a nagy elvekben, nem 

tőlem függ, mi történik” 

22 

Munka  „szeretek dolgozni, amit fontosnak 

tartok és szeretek” 

16 

   

Az értékekkel kapcsolatban megjelenik az attitűd fogalma (Kozma 

Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs).  

 
Az attitűd az egyénnek az a pszichés és intellektuális készenléte, képessége, hogy 

bizonyos tárgyakra, személyekre, helyzetekre meghatározott módon reagáljon 

(Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs).  

 

Hátterében mindig értékek állnak. Amíg az attitűd konkrét 

helyzetekre vonatkozik, addig az érték általánosabb megítélés (Kozma 

Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs).  

Az értékorientáció az egyénben létrejött kognitív emocionális 

képződmény, mely az egyén különös, személyes viszonyát fejezi ki a 

környezetéhez. Az érzelmi viszonyulás alapja mindig az élmény, melyet a 

gyermek a tapasztalatai során él át (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs). Az érték választáson alapul, amely során tudatosan 

előnyben részesítünk valamit egy másik dologgal szemben. Ez azt is 

jelenti, hogy az értékek mindig értékkategória-párokban jelennek meg: 

például a béke választása elutasítja a háborút (Kozma Béla (1996): 

Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs). Az értékek önmagukban nem léteznek. 

Megfogalmazói, fenntartói, hordozói és továbbítói mindig emberek, 
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társadalmi csoportok, közösségek. Az értékek a mindennapok folyamán 

keletkeznek és egyúttal, mint magatartást befolyásoló elemek jelennek 

meg (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs).  

 
Ha az értékeket tartalomként, önmagában létezőként fogadjuk el és fogjuk fel, az 

a mindennapi gyakorlatban egy normatív és statikus iskolarendszert és nevelési 

célrendszert jelent (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs).  

 

Egyes értékek nem különállóan, hanem egymással összefüggésben, 

egymásnak alá-, fölé-, mellérendelve, rendszerként irányítják az egyes 

emberek, csoportok, döntéseit, tevékenységeit. Ez azt jelenti, hogy az 

egyénnek az egyik értékről alkotott véleménye mindig függ a másik, 

esetleg harmadik értékről való véleményétől, az elfogadástól vagy 

elutasítástól (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs).  

Az értékrendszer így egy szerveződési formát jelent, amelyben az 

egyes értékek egységes rendszerré állnak össze. Ezek pedig az egyén 

életvitelében valósulnak meg (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius 

Bt., Pécs).  

 

3. 2. 1. 2. A nevelés, mint értékközvetítés 
 

/Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 

– nyomán/ 

 

A neveléstanok az értékelméleti megalapozástól függnek, de némiképpen 

függetleníthetők az értéknevelés döntő kérdéseiben kialakított 

álláspontoktól. Ezeknek öt típusa különíthető el (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.): 

1. Alternatívák nélkül – Az értékmonista típusba sorolható felfogások 

valamely – egyedül helyesként tételezett – értékrend pedagógiai 

terjesztését tartják a nevelés fő feladatának. 

A nevelés értékközvetítésként való felfogása határozottan érvényesül 

a vallási megalapozottságú pedagógiákban.  Hubert Henz a katolikus 

pedagógia hagyományaira támaszkodva fogalmazta meg, hogy „az értékek 

függetlenek az egyes személyektől és időktől, és önmagukban érvényesek. 

Így helytálló a tétel: az értékek érvényességgel rendelkeznek szubjektív 

értékelés nélkül is. Az értékek egy követelésből indulnak ki, egy 

kellésből…” (Henz, Hubert (1964): Ermutigung – ein Prinzip der 

Erziehubg. Freiburg; Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest). A személyiség értékei között hierarchikus 

viszony áll fenn: „A vallási értékek kétségbevonhatatlanul a döntő érték a 

személy számára.” (Henz, Hubert (1964): Ermutigung – ein Prinzip der 
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Erziehubg. Freiburg; Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest). Ezután – ebből – következnek az etikai értékek, 

mint a lelkiismeret és a jóra való döntés képessége. Az igazságra és a 

szépségre való fogékonyság a személyiségképzés számára ugyancsak 

jelentős érték, de nem olyan mértékben, mint a vallási vagy akár az etikai 

érték. A szociális érték hasonlóan másodlagos a két fő értékhez 

viszonyítva. Legvilágosobban jelenik meg ez a minden értékcsoportban az 

értékrangsor legalján álló biológiai-vitális bázis esetében (Henz, Hubert 

(1964): Ermutigung – ein Prinzip der Erziehubg. Freiburg; Zrinszky 

László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest). 

Az uralkodó értékeknek az egyik nemzedékről a másikra való 

átszármaztatása nagyrészt a nevelés folyamatában megy végbe. A 

premodernitás története során ez teljesen értetődő volt, és lényegében 

problémamentesen zajlott. Az újkorban – leginkább a XX. században – a 

versengő értékrendszerek megnehezítették és az éles ütközések terepé 

tették az értéknevelést, miközben széles körben elterjedt az a nézet, hogy 

éppen ebben áll a nevelés lényege (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

Amikor a hatalom egy bizonyos értékrendszer követését és 

terjesztését kívánja elérni, az egyetértő és csatlakozó nevelők számára 

elsősorban csak módszertani feladatnak látszik az értékek közvetítése. A 

latens értékrendi pluralitás azonban akkor is fennáll, amikor a felszínen az 

nem látszik. Így válhat egyes pedagógusok számára nehéz kihívássá saját 

értékvilágának és előírt értékképviseletének az ellentéte (Zrinszky László 

(2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

Kelet-Európában – így Magyarországon és Ukrajnában is – a XX. 

század jelentős részében alapvető volt a pedagógusok nagy részére 

ráerőltetett, rákényszerített, a valódi azonosulást teljesen nélkülöző 

követelményrendszer. A szociológiai szerepfogalom helyébe a színlelést, 

megjátszást jelentő szerepfogalom lépett (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

Az elvi értékpluralizmus, vagyis az értékrend-választási szabadság 

megvalósítása a nem világnézeti – vallási – alapon szerveződő 

intézményeken belül, mint az értéksemlegesség problémája merül fel.  

Az értékkonfliktusok sajátos csoportja alakul ki abból, hogy 

nemcsak többé-kevésbé elismert alternatív felfogásmódok léteznek a 

világnézeti szempontból érzékeny témakörökben, hanem megjelennek a 

másként gondolkodásnak az egyes pedagógusok szemében illegitim 

formái is (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). 

Az iskolaműködés elemzőinek egy része szétválasztja és 

szembeállítja egymással a szervezeti és a pedagógiai sajátosságokat: 
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például Horst Rumpf (4. táblázat) (Rumpf, Horst (1971): Scheinklarheiten. 

Sondierungen von Schule Unterrichforschung. Braunschweig; Zrinszky 

László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

 
4. táblázat: Szervezeti és pedagógiai sajátosságok az értéknevelésben ((Rumpf, 

Horst (1971): Scheinklarheiten. Sondierungen von Schule Unterrichforschung. 

Braunschweig; Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.).  

A formális szervezetek implikációi A nevelési folyamatok kívánatos 

feltételei 

A tanulók és a tanárok közti formális 

viszonyok, egyértelmű szociális 

távolsággal. 

Érzelmileg megalapozott 

identifikáció, mint a példaképhatás 

inter-nalizációjának előfeltétele. 

Hasonló bánásmód minden tanulóval, 

tekintet nélkül a hivatali szempontból 

irreleváns individuális 

sajátosságaikra. 

Az egyes személyek individuális 

helyzetének figyelembevétele és 

megértésre orientált értelmezése, mint 

az egyéni segítségnyújtás alapja. 

Az események előreláthatósága, a 

kockázat minimalizálása. 

A folyamatok kimenetelének 

nyitottsága, mint az autonómia valódi 

szavatolásának feltétele. 

Az események rutinizálódása, 

beleértve a tanulási stratégiákat is. 

A felfedezési élményeknek, mint 

önálló gondolkodási folyamatok és a 

belső motiváció előfeltételének 

entuziasztikus ábrázolása.  

A kompetencia felosztása hivatali 

tekintéllyel, mely felment az 

indokolás kötelezettsége alól. 

Belátó viselkedés és önkéntes 

engedelmesség lehetővé tétele az 

indokolási kötelezettség teljesítésére 

való készség által. 

A formális szervezetek komplexitás-

redukáló funkciója. 

A kreativitásra előkészítő tanulási 

folyamatok komplexitás növelő 

hatása. 

A folyamatok egységességének és 

ellenőrizhetőségének preferenciája. 

Nehezen megragadható és 

szabályozható nevelési intézkedések 

hosszú időre terjedő és látens hatásai. 

Minden folyamat teljes szabályo-

zásának tendenciája. 

Az autonóm cselekvés döntésterének 

és a nagykorúakra jellemző 

viselkedésorientáció kiépítésének 

szükségszerűsége. 

A tanár és a tanulók közti hierarchia 

kialakítása. 

A belső vezérlésű motiváció 

létrejöttének követelményei. 

 

Az alternatívák nélküli értéknevelés számára a legkínálkozóbb 

eljárás a részben közvetlen, részben közvetett értékközvetítés, mégpedig 

értéktanításként (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.). 
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2. Plurális értéknevelés – Az értékelméleti pluralizmus szellemében 

viszont sokan vallják, hogy különféle alapértékek mentén egyidejűleg és 

egyazon társadalomban helye és joga van sokféle értéknevelésnek 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). 

Mihály Ottó az emberi közösség céljaiból vezeti le az értékeket, és 

mivel „számos közösség, úgy számos cél is létezik, és magában egy-egy 

közösségen belül is a célok-értékek sokasága alakul, formálódik ki.” 

Ebből következik, hogy nem létezik egy egységes, hierarchikus 

értékrendszer, ellenkezőleg: „az értékek, célok ütköznek, sőt lényegüknek 

megfelelően összegezhetetlenek. Ez azt jelenti, hogy az értékek mindig 

választásra kényszerítenek bennünket.” (Mihály Ottó (2000): 

Értékpluralizmus és nevelés. Új Pedagógiai Szemle, 2. szám; (Zrinszky 

László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

Az értékorientáció lehetséges módozata tekintetében Mihály Ottó a 

hagyományos értéknevelési értelmezést tagadó állásponthoz jutott el, 

mivel szerinte: „a külső nevelési követelmények és az elsajátítás között 

semmiféle kauzális jellegű összefüggés nem létezik… az elsajátítás az 

elképzelt, tervezett hatáshoz viszonyítva véletlenszerű.”  A kognitív 

pszichológia legújabb eredményeire hivatkozva fogalmazta meg: „A 

gyermek, a tanuló nem beépíti az értékeket, hanem sokkal inkább saját 

elméletei, modelljei alapján konstruálja azokat… a személyes tudás, a 

pluralizmus viszonyai között zajló pedagógiai, nevelési kommunikáció 

eredménye sem lehet más, mint a személyes célok, értékek a nevelési 

kommunikáció felől tekintve véletlenszerű együttese.” (Zrinszky László 

(2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

Mihály Ottó végül is arra a következtetésre jutott, hogy egy plurális 

társadalomban a jogszerűség keretei között a személyes értékek 

mindenképpen legitimek, függetlenül attól, hogy sokan vagy kevesen 

vallják ugyanazt. Ez teljes összhangban áll azzal a korábban deklarált 

álláspontjával, hogy „az értékek, magatartásminták különbözősége nem 

akadálya, hanem éppenséggel előfeltétele a sikeres szocializációnak.” 

(Mihály Ottó (1999): Az emberi minőség esélyei. Okker Kiadó, Budapest; 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). 

3. Neutralizmus – Az értéksemlegesség követői – a nevelőintézmények 

túlnyomó részének állami, önkormányzati jellegéhez alkalmazkodva – az 

értékforrások, értékhierarchia és számos tartalmi kérdés tekintetében 

intézményi semlegességre törekszenek. Feltűnésekor, a kilencvenes évek 

elején részben az volt a funkciója, hogy áthidalja a nevelők körében erősen 

érezhető, de sokak által tagadott értékválságot, s hogy akik nem óhajtották 
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értékmeggyőződésüket kinyilvánítani, ehhez igazolást nyerjenek (Zrinszky 

László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

Az intézmények mihelyt nem kötik ki, hogy egy bizonyos értékrend 

jegyében működnek, lehetőséget kínálnak a választásra vagy az 

elkerülésre: vagyis egyaránt befogadják a különféle értékrendek híveit, 

elemi követelménnyé válik az értéksemlegesség. Így ebben az értelemben, 

hogy sem nyíltan, sem manipuláltan nem akar valamely sajátos 

értékrendet követni (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.). 

Természetesen más a helyzet azokkal az alapértékekkel, melyekben 

teljes társadalmi megegyezés áll fenn, s melyek a harmonikus emberi 

együttélés minimális feltételeit jelentik. Ezekre az értéksemleges iskola is 

nevel (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). 

4. A személyes értékvilágra összpontosító - Azok az értéknevelési 

elméletek, amelyek nem valamely filozófiai vagy politikai értékrend 

jegyében határozzák meg a nevelés fő feladatait, igyekeznek zárójelbe 

tenni a külső, személy feletti megítélés szempontjait, és abban jelölik meg 

a nevelés feladatát, hogy a gyermekeknek, tanulóknak valamilyen 

személyes értékvilága fejlődjön ki (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

5. Külön pedagógiai értéktartományt tételező – A pedagógiai 

értékalkotás (értékteremtő) elméletének képviselői sem egy meghatározott 

értékfelfogás talaján állnak, de nem is elégednek meg a szubjektív 

növekedés előmozdításának célkitűzésével, hanem kijelölnek egy sajátos 

„pedagógiai értéktartományt”.  

Weszely Ödön az abszolút, ideális értékkategóriák – jó, szép, igaz, 

szent – kiegészítéseként a pedagógia számára egy sajátos relatív érték 

felvételét ajánlotta: a pedagógiai értéket. Vitába szállt azokkal, akik 

egyszerűen az etikai értéket tartották a nevelésben követendő értéknek. 

Weszely szerint, bár az etikai értékek rendszerint nevelő értékek is, „de 

pedagógiai értékké az etikai érték csak azáltal lesz, hogy a nevelés célját 

előmozdítja.” Pedagógiai érték csak az, „ami elősegíti a nevelés célját, 

tehát tökéletesíti az embert.” (Weszely Ödön (1923): Bevezetés a 

neveléstudományba. A pedagógia alapvető kérdései. Eggenberger, 

Budapest; Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). 

 

3. 2. 1. 3. Pedagógiai kutatások az elmúlt évtizedekben 
 

A Nemzeti Alaptanterv elméleti megalapozásának szükséglete a 

kilencvenes évek elején jelentős mértékben elősegítette a pedagógiai 
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szempontú értékkutatásokat (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

Horváth Attila az érték és az alaptanterv viszonyát elemző 

tanulmányában a kutatás három fő feladatát jelölte meg (Horváth Attila 

(1991): Érték és alaptanterv. Új Pedagógiai Szemle, 6. szám; (Zrinszky 

László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.): 

1. Világosan meg kell különböztetni a szakmai problémákat a 

hatalmi/és vagy politikai döntéshelyzetektől. 

2. El kell dönteni, hogy milyen értékdefiníciót-, értelmezést vállal fel a 

nemzeti alaptanterv. 

3. Meg kell mutatni a vállalt értelmezésből fakadó pedagógiai-szakmai, 

szervezeti és oktatáspolitikai implikációkat (Horváth Attila (1991): Érték 

és alaptanterv. Új Pedagógiai Szemle, 6. szám; (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

Horváth élesen szét is választja a neveléselmélet és a politika 

kompetenciájába tartozó alapvető kérdéseket. Az előbbi csupán: 

„lehetséges interpretációs hálókat kínál”, az utóbbi: döntési 

alternatívákat fogalmaz meg a „jó lesz az így?”  típusú kérdésekben. A 

két legfontosabb válaszlehetőség: az értékrendet irányítani, ezzel 

korlátozni kívánó konzervatív álláspont, illetve a liberális, amely 

minimalizálni akarja az értékrendbe való állami beleszólást (Horváth 

Attila (1991): Érték és alaptanterv. Új Pedagógiai Szemle, 6. szám; 

Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). 

A vizsgált időszakban többen jelentkeztek értékszempontú vagy 

értékközpontú nevelési programokkal. Zsolnai József a képességfejlesztés 

előtérbe állításával kombinált értékpedagógiai rendszert dolgozott ki, és 

ezt a módszertani megoldásokkal együtt alternatív iránnyá fejlesztette 

(Zsolnai József (1996): A pedagógia új rendszere címszavakban. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest; Zsolnai József (1999): Képesség- és 

személyiségfejlesztés alulnézetből. Új Pedagógiai Szemle, 12. szám.). 

Lappints Árpád (1998) megkísérelte a nevelési szempontból releváns 

értékek csoportosítását:   

1. A biológiai lét értékei. 

2. Az én harmóniájára, autonómiájára vonatkozó értékek. 

3. A társas kapcsolatra vonatkozó értékek: 

a) a személyes – intim – kapcsolatok értékei; 

b) a szociális kapcsolatok értékei; 

c) a mindennapi érintkezéssel kapcsolatos értékek. 

4. A társadalmi eredményességre vonatkozó értékek: 

a) a műveltséggel kapcsolatos értékek; 

b) a munkával kapcsolatos értékek. 
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5. A humanizált társadalom és a világkép értékei: 

a) a hazával, a nemzettel kapcsolatos értékek; 

b) a civil társadalommal kapcsolatos értékek; 

c) a világra vonatkozó értékek (Lappints Árpád (1998): Az 

értékekre alapozott nevelési modell megalkotásának szükségessége és 

esélyei. Új Pedagógiai Szemle, 6. szám.). 

Lappints Árpád az értékmegvalósítás útját a következőképpen írta le: 

értékrendszer → célrendszer → alapvető nevelési feladatok és módszerek 

(Lappints Árpád (1998): Az értékekre alapozott nevelési modell 

megalkotásának szükségessége és esélyei. Új Pedagógiai Szemle, 6. szám; 

Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). 

Bábosik István (1999) neveléselméletében kiutat keresett az örök 

értékekre alapozó és a történelmi vonatkozásoknak tudatosan kitett 

pedagógiai értékfelfogások, illetve az ideológiákból dedukált és a 

szaktudományos módszerekkel megközelíthető értéktételezések között. A 

nevelési gyakorlatot akarta orientálni egy olyan történelmi pillanatban, 

amikor általános értékválság zavarta meg a nevelői tevékenységet. 

Bábosik szerint „az érték általában olyan produktum, amely kettős 

funkciót tölt be. Egyrészt hozzájárul a szűkebb és a tágabb emberi 

közösségek fejlődéséhez, tehát rendelkezik egy határozott közösségfejlesztő 

funkcióval; másrészt elősegíti az egyén fejlődését, azaz individuális 

fejlesztő funkciót is betölt.” (Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és 

gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

 

3. 2. 1. 4. Értékorientáció és értékelsajátítás 
 

Az értékközvetítésnek korlátai – feltételei – vannak. Ezekről eltérő 

elméletek születtek. A négy fő típus az alábbiak (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.): 

1. Az értékmonista – Az értékmonizmus elméletei – melyek az 

embertől függetlenül létező, transzcendens értékrendszert tételeznek fel – 

és az értékmonopolizmust hirdetők – melyek egy adott emberi integráció 

sajátosnak, de egyedül igaznak, elfogadhatónak tartott értékeit kívánják 

minden eltérő értékfelfogással szemben érvényre juttatni – a nevelést az 

így felfogott értékek teljes és feltétlen megőrzésének a szolgálatába 

állítják (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.).    

Lóránd Ferenc mutatott rá, hogy „a centralizált irányítású oktatási 

rendszerekben… az állam által kötelezően előírt értékek is transzcendens 

értékekként hatnak, hiszen kívül esnek az iskola, mint intézmény, vagy mint 
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közösség döntési kompetenciáján.” (Lóránd Ferenc (1993): Az 

osztályfőnöki munka szuverenitása és meghatározottsága. Új Pedagógiai 

Szemle, 3. szám.). 

Az amerikai Douglas P. Superka értéktipológiájában – 

Magyarországon Mátrai Zsuzsa mutatta be –, a „lélekbevésés” 

(inculcation) irányzata képviseli az alternatívák nélküli értéknevelést 

(Mátrai Zsuzsa (1990): Az amerikai társadalomtudományi nevelés 

története. Akadémiai Kiadó, Budapest.). Eszerint a célt, a kívánatos 

társadalmi és emberi értékek elfogadtatását a direkt és az indirekt eljárás 

egyaránt szolgálhatja. Az előbbiben a tanulóknak ellenvélemény nélkül 

kell igazodniuk a lelkükbe vésett értékekhez, az utóbbiban a tanulók 

kinyilváníthatják a felmerülő kérdésekre adott saját válaszaikat, de a 

„pozitív” válaszok a tanári megerősítésével végül is mindig a kívánt 

értéknormák kapnak legalitást (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

2. Az értékpluralista – Az értékpluralizmus pedagógiai vetületének 

lényege, hogy lehetőséget kínál különböző értékfelfogások megismerésére 

és „egyéni” választására. Az egyéni azért kerül idézőjelbe, mert az egyes 

ember, különösképpen a még kevés élettapasztalattal rendelkező és 

viszonylagosan kevéssé autonóm fiatal nagyon erős környezeti 

determinánsok nyomása alatt áll. Ez a nevelés ideáltípusa szerint csak 

részben szorgalmazza konkrét értékek elfogadását, döntő pontokon 

tartózkodik az értékválasztások pedagógiai befolyásolásától. Azt tartja 

feladatának, hogy értéktudatosságra, olyan értékrendszer választására 

neveljen, amely társadalmilag értékes és az egyén számára is hasznos 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). 

Létezik viszont az értékeknek egy olyan rétege, amely kívül esik a 

szabad döntések körén. Ezek az egyetemes értékek – annak ellenére, hogy 

nincs egység abban, hogy mi tartozik ide, és miért –, mint például: az 

emberi élet óvásának erkölcsi parancsa, a szülők tisztelete stb. De 

hányszor függesztették fel ezek érvényét is nemcsak a gyakorlatban, 

hanem különféle indokokat felhozva az értékelméletben is. A pluralista 

értékfelfogás szembenéz az ilyen problémákkal is, de nem teheti, s nem is 

teszi szabad választás tárgyává az egyetemes emberi értékeket. Így 

magába foglal – egyebek között – konkrét értéktételezésekkel és 

normákkal telített szociális, erkölcsi, környezeti és egészségnevelést. 

Hasonló módon jár el az átfogó közösségek értékszférájával kapcsolatban 

is: elsősorban a népi, nemzeti értékeket és az állampolgári jogokat, 

kötelességeket téve a maguk konkrét mivoltában a nevelés tárgyává 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). 
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A Superka-féle tipológiában ehhez legközelebb az „elkötelezettség” 

(commitment) irányzata áll. Mátrai Zsuzsa ismertetése szerint ennek a 

sajátossága, hogy (Mátrai Zsuzsa (1990): Az amerikai 

társadalomtudományi nevelés története. Akadémiai Kiadó, Budapest.): „az 

egyént nem pusztán független individuumnak, hanem egy társadalmi 

csoport, közösség vagy rendszer interaktív tagjának tekinti. Így a tanulók 

értékvizsgálatának és értékdöntéseinek terepe elsősorban nem a saját vagy 

belső iskolai életük, hanem a helyi társadalmi környezet valóságos 

értékhordozó szituációi. Ezekben a szituációkban nemcsak véleményt kell 

nyilvánítaniuk, de állásfoglalásaikat az illetékesek tudomására is kell 

hozniuk.” (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). 

3. Az előidéző – Az előidézésnek – evocation – nevezett irány a 

tanulókat abban kívánja segíteni, hogy előzetes megfontolások nélkül, 

szabadon kinyilvánítsák értékmegérzéseiket. Ehhez szabad légkört 

igyekeznek megteremteni és konkrét érték-problémahelyzetek 

létrehozásával provokálnak (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

4. Az alternatív cselekvési lehetőségek – Az alternatív cselekvési 

lehetőségek egymás mellé állításának iránya mutatja meg leginkább, hogy 

a felsorolt stratégiák nem minden értékfajta, értékattitűd felszínre 

hozatalára vállalkoznak, hanem leginkább a nevelésben mindig 

hangsúlyos erkölcsi értékválasztásokra koncentrálnak (Zrinszky László 

(2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

Mátrai Zsuzsa (1990) írta le és elemezte a Lawrence Kohlberg által 

megalapozott, „erkölcsi gondolkodásnak” nevezett értékkutatási 

koncepciót: „A tanítási stratégiák lényege, hogy olyan erkölcsi dilemmák 

elé állítják a tanulókat, amelyekben különböző erkölcsi elvek konfliktusba 

kerülnek egymással. A tanulók feladata az, hogy oldják meg az erkölcsi 

dilemmákat. Itt nincs helyes vagy helytelen megoldás – indoktrináció –, 

ugyanakkor a megoldások indoklása kötelező. Az indoklás világít ugyanis 

rá a tanulók erkölcsi gondolkodásának fejlettségi szintjére. Saját maguk, 

társaik és a tanár előtt is.” (Mátrai Zsuzsa (1990): Az amerikai 

társadalomtudományi nevelés története. Akadémiai Kiadó, Budapest.). 

A neveléselméletek zöme a határozott és konkrét értékképviselet 

mellett foglal állást. A különbségek és viták inkább abban mutatkoznak 

meg, hogy milyen értékeket és hogyan képviseljenek a közoktatás – nem 

egyházi – intézményei (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.). 
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3. 2. 1. 5. Pedagógiai érték 
 

Nyilvánvaló, hogy nem sorolható be minden érték a pedagógiai 

értéktartományba; csak arra vállalkozhatunk, hogy rámutassunk – Gáspár 

László nyomán – néhány, pedagógiai szempontból különös fontosságú 

alapértékre.   

Hogy milyen értékeket képviseljen a pedagógia Gáspár László olyan 

értékfogalmat ajánlott, mely átfogja és megvilágítja a társadalmak és az 

egyének életében szerepet játszó értékek összességét.  

 
Pedagógiai érték az, ami elősegíti a nevelés céljait, tehát tökéletesíti az embert 

(Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.). 

 

A nevelés az emberi pozitívumok kibontakoztatását szolgáló 

gyakorlati tevékenység, ezért a pedagógiai értéktartományban az ún. 

negatív értékek nem kaphatnak helyet. (A negatív érték egyébként tisztán 

értékelméleti szempontból is erősen vitatható fogalom) (Gáspár László 

(1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.). 

Azok az értékek, amelyek a többiekkel együtt alkalmasak arra, hogy 

a nevelő – fejlesztő tevékenységet orientálják, pozitív emberi minőségek 

formájában fejeződnek ki.  

Gáspár László az alábbi emberminőség-jellemzőket tartja a 

legfontosabb pedagógiai értékeknek (Gáspár László (1998): 

Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.): 

1. egészség; 

2. aktivitás; 

3. érdeklődés; 

4. kommunikációs és kooperációs képesség; 

5. az életfeladatokra való felkészülés (gyakorlatiasság); 

6. produktivitás (kreativitás és innovációs képesség); 

7. átfogó valóságérzékelés- és értékelés; 

8. autonómia; 

9. igényszint; 

10. felelősség. 

Az egyes minőségjellemzőket – röviden – az alábbiak szerint 

értelmezi (Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, 

Budapest.): 

– Egészség – testi-lelki épség; az egészséges életmód iránti belső 

igény. 

– Aktivitás – tevékeny élet; kezdeményező-készség. 
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– Érdeklődés – a valóság (az ember belső és külső világa) 

megismerésére és megértésére való törekvés; a művelődési igények 

kialakítása. 

– Kommunikációs és kooperációs képesség – egyetértésre, 

megegyezésre és együttműködésre való törekvés. 

– Az életfeladatokra való felkészülés (gyakorlatiasság) – az életkori 

követelményeknek és adottságoknak megfelelő gyakorlatias életvitel 

képessége: a családi életben, a munkában, a párkapcsolatban, a 

gyermeknevelésben, a közéletben stb. 

– Produktivitás (kreativitás és innovációs képesség) – az 

értékteremtésre való képesség és törekvés. 

– Átfogó valóságérzékelés és értékelés – az egészben, a rendszerben, a 

hosszú távú folyamatokban való gondolkodás képessége. 

– Autonómia – a személyiség önállósága; önálló döntésekre és tettekre 

való képesség. 

– Igényszint – az ember önmagával szemben támasztott: műveltségi, 

ízlésbeli, erkölcsi stb. követelményeinek színvonala. 

– Felelősség – a felelősségtudat és a felelősségvállalás egysége. 

Ezek a minőségjellemzők szoros kapcsolatban állnak az emberi 

minőségekkel (egyed, egyén, szubjektum, személyiség). A lehetséges 

kapcsolódásokat Gáspár az alábbiakban szemlélteti (5. táblázat) (Gáspár 

László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.): 

 
5. táblázat: Az emberi minőséghez kapcsolódó jellemzők (Gáspár László (1998): 

Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.) 

Emberi minőségek Minőségjellemzők  

Egyed  egészség; aktivitás  

Egyén  érdeklődés; kommunikációs és kooperációs képességek 

Szubjektum  az életfeladatokra való felkészültség (gyakorlatiasság); 

produktivitás (kreativitás és innovációs képesség) 

Személyiség  átfogó valóságérzékelés és értékelés; autonómia; 

igényszint; felelősség 

 

Az emberi minőséghez kapcsolód jellemzők bemutatásával Gáspár 

László azokat az alapvető pedagógiai értékeket jelölte meg, amelyek felé a 

nevelésnek az embert elsősorban vezetnie kell. 

 

3. 2. 2. A nevelés: szükséglet-kielégítés 
 

A mindennapi életben gyakran kerülünk értékválasztási, értékrangsorolási 

szituációba: adott helyzetben és adott pillanatban kell eldöntenünk, hogy 

melyek azok az értékek, amelyek legfontosabbak számunkra. Ezeket, az 

ember életét irányító értékeket Hyrum Smith vezérlő értékeknek nevezte el 
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(Smith, Hyrum (1996): A sikeres időgazdálkodás és életvitel 10. 

természettörvénye. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest; Ormándi János 

(2004): Értékek és személyiségfejlesztés. In. Dombi Alice – Oláh János – 

Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. APC- Stúdió, Gyula.) 

Az olyan értékek: mint a tisztesség, a szeretet, az őszinteség 

személyiségünk meghatározó alapkövei. Vannak azonban más vezérlő 

értékek, amelyek tudatos életcélként élnek bennünk, és minden módon 

arra törekszünk, hogy ezeket elérjük. Például ilyen lehet az anyagi 

biztonság megteremtése. Vezérlő értékeink egyben a legfontosabb 

prioritásaink is. Abraham Maslow az értékeink és a napi tevékenységünk 

közötti összhangot önmegvalósításnak nevezte. Az önmegvalósítás 

értelmezhető annak folyamataként is, ahogyan tetteink és a vezérlő 

értékeink egyre közelebb kerülnek egymáshoz (Ormándi János (2004): 

Értékek és személyiségfejlesztés. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga 

István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. APC- Stúdió, Gyula.). 

Ha az ember hiánylény, aki teljes értékű emberré a nevelés révén 

válik, a nevelés egészében egy olyan általános szükséglet kielégítést kell 

látnunk, amely létrehozza az embert, pontosabban: megfelelő környezeti 

hatások biztosításával gyökeresen új módon folytatja azt a pusztán 

biológiai folyamatot, amely az anya megtermékenyülésétől a születésig 

tart (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). 

Szükségleteink meghatározzák vezérlő értékeinket, amelyek 

szerencsés esetben motiválják hosszú-, közép- és rövidtávú céljainkat. Ha 

a napi tevékenységünket befolyásolják a vezérlő értékeink, elégedettséget 

fogunk érezni, mert közelítünk azoknak a dolgoknak a megvalósításához, 

melyek a legtöbbet jelentik a számunkra (Ormándi János (2004): Értékek 

és személyiségfejlesztés. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István 

szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. APC- Stúdió, Gyula.). 

 
A szükségletek a legősibb és legalapvetőbb motívumok. Az ember számára jelzik 

valaminek a hiányát, legyen az tárgy, dolog, fogalom, eszme, másik személy stb. 

a szükségletek alapvető funkciója a hiányérzet által, az, hogy cselekvésre 

ösztönöz, illetve a magatartás hajtóereje (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs.). 

 

Az egyes ember szükségletei egyrészt állandóak, másrészt a 

társadalmak történeti alakulása szerint változnak. Sz. L. Rubenstein szerint 

„az ember összes szükségletei konkrét tartalmukban és megnyilvánulási 

formájukban történelmi szükségletek abban az értelemben, hogy azokat az 

ember történelmi fejlődésének folyamata határozza meg, ennek részét 

alkotja és ennek során fejlődnek és változnak.” (Rubenstein, Sz. L. (1964): 
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Az általános pszichológia alapjai I-II. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest; 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). Hogy elkerüljük a historizáló relativizmust, kettős felosztást 

alkalmazhatunk (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.):  

 
6. táblázat: Az emberi szükségletek típusai az állandóság/változás dimenziójában 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.).  

Szükségletek  Állandóak  Változóak  

A teljes életre kiterjedő 

szükségletek 

Szervei szükségletek:  

pl. táplálék, hajlék 

Kulturális szükségletek: 

pl. kommunikáció 

A kifejlődés szükségletei Gondoskodás, nevelés: 

pl. beszédtanítás 

Kultúrába való bevezető-

dés: pl. írás-olvasás 

elsajátítása 

 

A szükségletek mindenkiben, a különböző embercsoportokban, 

közösségekben egyfajta hierarchikus rendszert alkotnak. Az ösztönökben 

megnyilvánulótól a legmagasabb szellemi szükségletekig. A hierarchia 

csúcsán pedig a domináns szükségletek állnak. 

A hierarchikus elrendeződés egyrészt azt jelenti, hogy amíg egy 

alapvetőbb szükséglet kielégítetlen, addig általában a dominánsabban, az 

annak kielégítésére való törekvés a mozgatója az egyén cselekedeteinek. 

Másrészt azt, hogy ez az egymásra épülés a gyermeki fejlődésben is jelen 

van. Ha a kisgyermekkorban az alapokhoz közel álló szükségletek hosszan 

kielégítetlenek maradnak, akkor ez tartós károsodást okoz a személyiség 

fejlődésében, viselkedésében. Kialakul a biztonságérzet hiánya, 

megjelenik a hospitlizáció (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., 

Pécs.). 

A szükségletek legfontosabb jellemzője, hogy egyénekben, 

közösségekben különböző értékszinten vannak jelen. Az értékek azonban 

csak a szükségletekből nem vezethetők le, de a szükségletek mérhetők 

értékekben (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

A szükségletek, mint a magatartás motívumai folyamatosan 

fejlődnek az ember céljaival, feladataival. A nevelés egyik feladata 

egyrészt az egyénben kialakult szükségletek megismerése és felhasználása, 

másrészt a feladatok, célok megvalósítása útján új szükségletek kialakítás 

(Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

A szükségletek kielégítését középpontjába állító irányzatok – 

legtöbbjük a Maslow, Rogers, Erikson, Frankl, Fromm nevével fémjelzett 

pszichológiai áramlathoz kötődnek – nem valami külső cél szolgálatába 

akarták állítani a nevelést, hanem magát az embert akarták e célkitűzéshez 

illő módszerekkel önismeretre, önkibontakoztatásra és mások tiszteletére 
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bírni (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.).  

A szükségletrendszer egyik legismertebb csoportosítása Abraham 

Maslow nevéhez fűződik. Ennek alapján a szükségletek csoportjait és 

fajtáit a 6. ábra mutatja be.  

 
Maslow teóriájában a központi helyet a motiváció kérdése foglalj el. Tézise az, 

hogy a szocializáltság – társadalmivá válás – magában az emberi természetben 

rejlik. Elutasítja a személyiség fejlődésében a társadalmi viszonyok meghatározó 

szerepét. Maslownál az ember olyan lényként jelenik meg, aki természeténél 

fogva vonzódik a társadalomhoz és emocionálisan szükségét érzi ennek a 

kötődésnek. Elsődlegessé válik ezáltal a személyiség és a társadalom másodlagos 

jelleget vesz fel. Felfogásában az ember szociális szükségletei kielégítése alapja a 

képességeinek, intellektusok kifejlődésének. Az ilyen szükségletekkel rendelkező 

ember nem individualizáltságával, hanem széles társadalmi irányultságával tűnik 

ki. Az ember olyan jelentős veleszületett szükségletekkel rendelkezik, mint 

például: szeretet, szimpátia, tisztelet. Maslow úgy tekinti az ember szociális 

szükségleteit, mint kapcsolatteremtési, viszonyulási, valahová tartozási 

szükségletek. A gyermek veleszületett szociális tendenciáját figyelmességi 

szükségletnek nevezi, mely az anyai magatartás sajátossága és a gyermek összes 

igényének kielégítésére szolgál. Maslow az agresszivitást, kegyetlenséget a 

személy neveltetésének és életének antihumánus feltételeivel, specifikus 

társadalmi viszonyokkal, bizonyos társadalmi tradícióval magyarázza. Az 

önaktualizáció az ember összes lehetőségeinek a fejlődése, fejlesztése. Ez 

értelmetlen az egyén motivációs szükségleti szférájának finomodása, 

gazdagodása nélkül (Szakács Ferenc – Kulcsár Irma szerk. (1989): 

Személyiséglélektani szöveggyűjtemény. II. Elméleti irányzatok. 

Tankönyvkiadó, Budapest; (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., 

Pécs.). 
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6. ábra: Szükséglethierarchia (Maslow alapján) 

 

A szükségletek egymásra épülve helyezkednek el. 

a) Biológiai szükségletek (fizikai szükségletek: táplálkozás, pihenés, 

alvás, életerő, általános aktivitás, önfenntartás, fajfenntartás, kényelem-

komfortérzés) – Alapvetőbbek, elemibbek, mint a szociális vagy 

önérvényesítő szükségletek. A biológiai (fizikai) szükségletek alapvető 

jellegéből adódóan, ha kielégítésük nincs biztosítva, kényszerítő 

motívumként hatnak és átmenetileg így a magasabb rendű szükségletek 

iránti igény felfüggesztődik (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., 

Pécs.). 

Csecsemőkorban az ideális táplálék az anyatej, mert pontosan azokat 

az anyagokat tartalmazza, amelyekre a csecsemőnek szüksége van. 

Fontos, immunanyagai védetté teszik őt bizonyos fertőzésekkel szemben. 

Célunk az, hogy az édesanya maga szoptassa gyermekét, mert a tej 

összetétele is változik, ahogy a csecsemő igényei is változnak. A szoptatás 

az anya-csecsemő kapcsolat szempontjából is elengedhetetlenül fontos. 

Ön 
 

 

 

 Esztétikai 

szükséglet 

 

Megbecsülés szükséglete 

Szeretet szükséglete 

Biztonság szükséglete 

Biológiai, fiziológiai szükségletek 
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A legjobb tápszer sem képes olyan csodára, mint az anyatej. Nem 

régen fedezték fel, hogy az anyatej tartalmazza például azt a melatonin 

nevű hormont, amely a tobozmirigyben termelődik sötétség hatására: 

valószínűleg ez is szerepet játszik abban, hogy az anyatejjel táplált 

csecsemők nyugodtabbak, jobban alszanak. 

A folyadékbevitelre is nagyon kell figyelnünk, mert a csecsemő 

szervezete a legérzékenyebb a folyadékhiányra. A kiszáradás veszélye 

különösen nagy melegben vagy láz esetén fenyeget. Csecsemőkorban 

különösen fontos, hogy milyenek az etetés körülményei (nyugodtság derű, 

türelem, beszéd stb.): nemcsak arról van szó, hogy megszűntetjük az 

éhség-érzetet, hanem az anya és gyermeke együttlétéről.  

Minden életkorban nagyon fontos a táplálék megfelelő összetétele: a 

fehérje és a szénhidrát megfelelő aránya, a minél kevesebb zsír és minél 

több rostos anyag, megfelelő mennyiségű vitamin és ásványi anyag 

bevitele. 

A helyes táplálkozásról sok vita van napjainkban. Nem feladatunk 

részletesen foglalkozni a kérdéssel, de fontos megemlítenünk, hogy 

étkezési szokásaink – a hagyományok és az életszínvonal miatt – elég 

egészségtelennek tűnik: túl sok tésztát, kenyeret, zsírt és fűszert 

fogyasztunk, és kevés zöldséget, gyümölcsöt. Itt szükséges 

megemlítenünk egy új divatot a táplálkozásban. Egyre többen kerülik el az 

állati eredetű táplálékot. Orvosi vélemény, hogy a vegetáriánus táplálkozás 

gyermekkorban inkább árt, mint használ, mert bizonyos aminosavakat, 

amelyek a fehérje szintézishez szükségesek, csak az állati eredetű 

táplálékból veheti fel a szervezet. 

Gyermekkorban fontos, hogy egészséges és főleg változatos legyen a 

táplálék: mert ebben a korban alakul ki az ember ízlése. A nagyobb 

gyermek már nehezen fogad el számára szokatlan ételt. A folyadékbevitel 

során helytelen és káros, ha a gyermek víz helyet, szörpöt, üdítőt fogyaszt, 

mert rongálja fogaikat, és felesleges szénhidrát-bevitelt jelent. Különösen 

káros a coca-cola fogyasztása, mert a kóla-dió alkaloidjából koffein 

szabadul fel, ami izgató hatással bír.  

A nyugodt alvás, pihenés minden életkorban nagyon fontos. Ehhez 

biztosítanunk kell a megfelelő körülményeket: kényelmes fekhelyet, a 

viszonylagos nyugalmat, az elegendő időt. Mennyi alvásra van szüksége 

az embernek, ez minden életkorban más. A valóságban az átlagértékektől 

jelentős eltérések mutatkoznak. Az ideális az, hogy ha az alvásból magunk 

ébredünk fel. Ez elég pontos jelzése annak, hogy kipihentük magunkat. 

Sajnos az óvodában, ez a fokozatos ébredés szervezési és egyéb 

problémákkal jár együtt, és elég nehezen megoldható problémát jelent. A 

másik ártalmas probléma, hogy az utóbbi évtizedek inger-áradatának 

megnövekedése végett, a gyermekek idegei állandó túlgerjesztett 
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állapotban vannak: ha nagyon izgatott, feldobott, nem tud elaludni, 

pihenni, annak ellenére sem, hogy nagyon fáradt. Ezért lényeges kérdés, 

hogy időt szánjunk a lefekvés előtti megnyugtatásra, csillapításra. Ennek 

legjobb eszköze a mesemondás. 

A mozgás, az aktivitás vágya a kicsi gyermekkorban nagyon erős: 

szinte minden percét valamilyen tevékenységgel tölti. 

Végeztek egy ezzel kapcsolatos kísérletet. Elkészítették egy játszótér 

felnőtt méretű mását. Néhány élsportolónak végig kellett csinálni a 

gyermekek egy-egy játszótéri „programját”. A sportolók nem bírták 

végigcsinálni.  

Sajnos amint a gyermek mászni, járni kezd, megkezdődik a 

mozgásról való leszoktatása is. Otthon, a családban a szülőknek nincs 

ideje állandóan szemmel tartani. Az óvodában gyakran kevés a hely, és tál 

sok gyermekre kell vigyáznia az óvónőnek. Ezért igyekszünk rábírni a 

gyermekeket, hogy maradjanak nyugton, üljenek le, szépen játszanak. 

Esetleg bekapcsoljuk nekik a televíziót, videót, a számítógépes játékokat. 

Az iskolában tovább romlik a helyzet: negyvenöt perces órák, s a 

szünetekben sem mozognak eleget. Mire elérik a kamaszkort 

kétségbeesnek egy kis gyaloglástól, fizikai munkától. A mozgásszegény 

életmód pedig előbb-utóbb problémákat okoz. 

Fontos, hogy megőrizzük, ébren tartsuk a gyermekben a mozgás 

szeretetét. Ehhez meg kell engedni, hogy mozoghasson a gyerek, ha ahhoz 

van kedve. Ez sok türelmet és találékonyságot igényel a nevelőtől, hiszen 

sok helyen rosszak a körülmények. 

Olyan körülményeket próbáljunk teremteni a gyermek számára, 

melyek kellemesek. Csak a legfontosabbak: fontos az erős, zavaró ingerek 

kiszűrése (zaj), legyen megfelelő világítás, a hőmérséklet. Fontos a friss 

levegő. 

b) Biztonság szükséglete (biztonságban, veszélyektől mentesen élni) – 

Egy adott helyzet bejósolhatóságának igényét fejezi ki. Mindenki 

stabilitásra törekszik. Biztonság igénye tehát minden embernek van, bár 

egyénileg különböznek abban, hogy ki milyen bizonytalanságot tud 

elviselni, illetve mennyire szereti a kockázat vállalást. A gyermek viszont 

ebből a szempontból kiszolgáltatott. Kevesebbet tehet saját biztonsága 

érdekében.  

A gyerekek biztonság iránti szükséglete széles skálán mozog. 

Számukra mindenkor fontos az őket elfogadó, biztonságot jelentő családi, 

óvodai, iskolai közeg. A legfontosabb a gyermekekkel, hogy mindig 

ugyanaz a személy-személyek foglakozzanak. Ha a gyermek megismeri a 

nevelőt, kiszámíthatóbb számára a helyzet. A nevelő állandó változásakor 

a gyermek nem tud alkalmazkodni, és nem alakul ki a megfelelő 

kapcsolat. Fontos, hogy a nevelő nyugodt természetű, magabiztos és 
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következetes legyen. Az ideges, kapkodó, önbizalom híján következetlen 

és problémázó személyek feszültsége átragad a gyermekre. Minél kisebb a 

gyermek, annál inkább. 

Természetesen itt a legfontosabb közeg: a család. A gyermekeknek 

nagyon nagy az állandóság igénye. Mindig előnyben részesíti az ismertet, 

a megszokottat. Ezért folyamatos életritmusra, kiszámítható 

normarendszerre, bánásmódra van szüksége. Biztosítsuk tehát a gyermek 

számára az állandó, megszokott környezetet, a rendet, a nyugalmat. 

Legyen saját helye, ahol alszik. Fontos a gyermek életében a napirend és 

heti rend. Mindig pontosan tudja, mikor, mi és miért történik vele (Kozma 

Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

c) A szeretet szükséglete (másokhoz tartozni, befogadottnak lenni) – A 

biztonság szükségletéből szinte törvényszerűen következik a szeretet 

szükségletének igénye. Minden ember, minden életkorban igényli a 

meghitt, bizalmas, szeretetteljes emberi kapcsolatokat. Ez nemcsak 

szükséglet, hanem a nevelőhatás alapja is. Minden társadalomban 

alapértékként jelenik meg néhány szeretetfajta: mint például a szülő-

gyermek, a házastárs, a barát szeretete. Ha ezekben a szükségletekben 

hiány keletkezik, pszichés feszültség lép fel, amely a személyiség 

torzulásához vezet (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

d) A megbecsülés szükséglete (teljesíteni, kompetensnek lenni és 

elnyerni mások tiszteletét és elismerését, önértékelés, önbizalom, 

büszkeség, önazonosítás, önbecsülés – Az elismerés iránti igény minden 

ember számára fontos. A kiegyensúlyozott személyiségfejlődés 

szempontjából lényeges, hogy az egyén tudjon és képes legyen olyan 

dolgokra, amelyek értékesek önmaga számára és környezete értékrendje 

szerint is elismerést nyer (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., 

Pécs.). 

A gyermeket környezetének segíteni kell abban, hogy azokat a 

képességeit fejlesszék, amelyek során valóban értékes teljesítményt tudnak 

nyújtani. Ha ebben nem segít a nevelőkörnyezet – a nevelő –, akkor a 

gyermek maga igyekszik megkeresni azt a közeget, amelyben mások előtt 

is elismerést nyer. Hogy ez ne következzen be, az iskolának olyan 

tevékenységeket szükséges kínálnia a gyermeknek, amely az ő 

tehetségével adekvát képességfejlesztésre ad lehetőséget. Ezt a 

tevékenységet pozitívan értékeli. Mindezek után megvan az esélye annak, 

hogy később is a társadalmi értékrenddel azonos normarendszerű 

csoportban szeressen és vívjon ki magának tiszteletet.  

e) Mindenkor tiszteletben kell tartanunk a nevelt emberi méltóságát: ez 

nem csak szükséglet, hanem emberi jog is. A kijelölt határokon belül 

kapjon önállóságot és szabadságot, szabadon dönthessen minden olyan 

dologban, amelynek felismerésére már képes. Hallgassuk meg a 
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véleményét az őt érintő kérdésekben, érezze, hogy a figyelem és 

megbecsülés veszi körül. Ilyen környezetben fejlődik és alakul ki az 

önbecsülése, ami alapja a személyiség fejlődésének, és mások 

megbecsülésének is (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.).  

f) A tudásvágy, a megértés (a kognitív) és a szépség (esztétikai) 

szükségletek – A kognitív és esztétikai szükségletek kielégítése hozzájárul 

a személyiség mind teljesebb kibontakoztatásához. Ezek a szükségletek az 

életkorral együtt változnak: a csecsemő és az óvodás számára 

legfontosabb, hogy kutassa környezetét, s mindez a játékban valósul meg; 

nyolc-tízéves kor körül – a második miért korszakban – kezdi a gyermek 

meghaladni a tapasztalás szintjét, és próbálja értelmével, gondolatilag is 

birtokba venni a világot és elsősorban a fizikai környezet érdekli. 

Kamaszkorban érdeklődése az emberi viszonyok felé fordul: mindent 

megkérdőjelez, és újra megvizsgál, sokat kérdez, szigorú és kritikus. 

Fontos, hogy a gyermek a kérdéseire, az életkornak megfelelően, de 

lehetőleg pontosan és őszinte válaszokat kapjon. A nevelő engedje őket 

kérdezni, még ha nem is kapcsolódik szorosan a tárgyhoz. Ne kész 

sémákat, elgondolásokat kapjon, hanem maga érezzen, próbálja meg 

összerakni a tényeket (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

g) Az önmegvalósítás szükséglete – Ez a szükséglet csak az ifjúkor után 

bontakozik ki, de valahol valamilyen formában már a kisgyermeknél is 

megmutatkozik: kielégítése során az egyén arra törekszik, hogy 

megvalósítsa hajlamait, adottságait. Körülbelül három éves korig az 

önmegvalósítás szükséglete a kompetencia-késztetésben jelentkezik. A 

csecsemő, a kisgyermek kompetencia-késztetése egyszerűen cselekvési 

vágyat jelent, vagyis hogy mindent kipróbáljon, amire képes (kompetens = 

ügyes, hatékony). 

 
Kompetencia-késztetés az ember alapvető törekvése arra, hogy környezetét 

uralja, azaz megváltoztassa, hatással legyen rá. Azon sajátos emberi motívumok 

közé tartozik, amelyek kielégítésük által nem elmúlnak és megszűnnek uralni a 

viselkedést, hanem ellenkezőleg, megerősödnek, s egyre inkább a viselkedés 

alapjává válnak. 

 

Óvodáskorban az önkifejezés, az önmegvalósítás alapvető eszköze a 

játék lesz (természetesen a környezet uralásának vágya, a kompetencia-

késztetés megmarad). Biztosítanunk kell számára a minél gazdagabb, 

tartalmasabb játék lehetőségét (művészeti alkotótevékenység). 

Kisiskoláskorban kezdi el keresni azokat a formákat, amelyek számára az 

önkifejlesztés legjobb eszközei. Ezek általában valamilyen konkrét 

tevékenységben nyilvánulnak meg. Kamaszkorban az önmegvalósítás szó 

szerinti tartalmat nyer: megpróbálja megalkotni önmagát. Felnőttkorban 



 126 

önmegvalósítási szükségleteinket a munkában találjuk meg (Kozma Béla 

(1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

 

3. 2. 3. A nevelés, mint személyiségfejlesztés 
 

/Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest; Zrinszky 

László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest; Nagy 

József (2007): Kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik 

Kiadó, Szeged. – nyomán/ 

 

3. 2. 3. 1. A személyiségfejlesztés több jelentése 

 

„A nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, valamint 

az emberi jogok és alapvető szabadság tiszteletbenntartásának 

megerősítésére kell irányulnia.” (Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata; 

Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). Andrássy György ebből a meghatározásból kiindulva két 

nevelési célt meglétére utal: 1.) valamely vallásos vagy nem vallásos 

meggyőződéshez kötött cél – ez emberi jog; 2.) a személyiség teljes 

kibontakozása – ez az emberi jogokból fakadó kötelezettség (Zrinszky 

László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

Ez utóbbi általános nevelési cél – a személyiség teljes 

kibontakoztatása – egybeesik, vagy legalábbis konvergál a mindenoldalú 

személyiségfejlesztés marxi alapon hangoztatott és oly gyakran 

utópisztikusnak minősített – történelmileg a reneszánsz egyetemes ember 

eszményéhez viszonyuló – célmeghatározással (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.).  

Gáspár László (1998) művében részletesen foglalkozott az emberi 

teljesség problémájával és pedagógiai értelmezésével (Gáspár László 

(1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.) 

 
Az emberi teljesség a humanista pedagógiák normatív követelménye. Azt a 

törekvést fogalmazza meg, amely az ember külső és belső világának 

gazdagítására: kimunkálására, kiművelésére, kiteljesítésére irányul (Gáspár 

László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.)  

 

Gáspár szerint az emberi teljesség tartalmát az alábbi – három – 

dimenzió segítségével lehetséges: 

1. A tevékenységek és képességek (tulajdonságok) egysége – Gáspár 

szerint a sokoldalúság inkább az egyéni képességek véletlen gazdagságát, 

a mindenoldalúság pedig inkább az egyénnek a társadalmi valóság 

egészéhez való tudatos gyakorlati kapcsolódását jelenti.  Valószínűnek 
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látszik, hogy a konkrétan értelmezett emberi teljesség mindkét dimenziót 

tartalmazza: a viszonyok relatív teljességét is, az egyéni képességek 

gazdagítását is. Azzal a lényeges eltéréssel, hogy a képességek nem az 

ember által tevékenyen kialakított viszonyoktól függetlenül, hanem 

azokkal szoros és szerves kapcsolatban fejlődnek (Gáspár László (1998): 

Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.). 

Ez a felfogás élesen szembefordult a tulajdonság- centrikus 

szemlélettel, mely éppen az átfogó társadalmi gyakorlatból szakította ki az 

egyént. A reáltevékenységek helyett elvont értékekre, a személyiség 

bizonyos számú tulajdonságának vagy képességének fejlesztésére 

orientálódott (Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, 

Budapest; Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.).   

2. A partikuláris és az egyetemes vonatkozások egysége – Az egyéni 

élet, az egyéni fejlődés tere egyszerre függ partikuláris és egyetemes 

vonatkozástól. Mindenki egyszerre él mindennapi és nem mindennapi 

életet. Mindennapi életben mindenki inkább önmaga egyedi feltételeit 

reprodukálja. 

  A társadalmi valóság egészéhez fűződő viszony ezért mindig 

kétirányú: az egyén nemcsak a külvilághoz, hanem saját belső világához is 

tudatosan és alakítólag viszonyul. Ebben a folyamatban dúl el, hogy 

önmagát elsődlegesen, mint partikuláris lényt – mint egyedet – vagy mint 

individuumot, személyiséget – mint egyetemesen gondolkodó és 

tevékenykedő lényt – termeli újra. Ha valamelyik aránytalanul túlsúlyba 

kerül, nem valósulhat meg az emberi teljesség (Gáspár László (1998): 

Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest; Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.).   

3. Az objektív és a szubjektív viszonyok egysége – Az előbbiektől függ a 

társadalmi valóság hozzáférhetősége és alakítására irányuló képességek 

elsajátítása. Idesorolja Gáspár többek között (Gáspár László (1998): 

Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.):  

– az adott történelmi kort; 

– az adott társadalmi berendezkedést; 

– az adott kultúrát és szubkultárát; 

– a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt adott helyett; 

– a szociális helyzetet; 

– a társadalom-földrajzi helyzetet; 

– az adott iskola pedagógiai állapotát. 

Egy szóval: az adott életkörülményeket (Gáspár László (1998): 

Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest; Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.).   
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Hogy valaki mit és mennyit sajátít el a számára hozzáférhető 

valóságból, már szubjektív feltételeken: mindenekelőtt az elsajátítás 

akarásán és az elsajátítási képességeken múlik (Gáspár László (1998): 

Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.).   

A nevelési-nevelői erőfeszítések önmagukban képtelenek az emberi 

teljesség valamennyi feltételét megteremteni, ugyanakkor jelentős 

mértékben hozzájárulhatnak az egyik legfontosabb feltételcsoport, a 

pedagógiai feltételcsoport kialakításához (Gáspár László (1998): 

Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.).   

Az ilyen filozófiai síkú iránymegjelölések viszont a nevelési 

gyakorlat számára túlságosan távoliak. A pedagógiai valóság kutatói ezért 

is fordították figyelmüket nagyobb mértékben az operacionálizálható 

részcélok, vagy annak vizsgálata felé, hogy a megnyilvánuló vagy 

rejtettebb nevelői magatartás mennyiben segíti vagy gátolja a tanulók 

személyi és kollektív autonómiaigényének érvényesülését (Zrinszky 

László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

Szekszárdi Júlia kutatásai azt mutatják, hogy ezeket az igényeket a nevelés 

fő erői – a család, az iskola – inkább elfojtják, elfojtják, és feltétel nélküli 

engedelmességet, az „alattvalói magatartást” jutalmazzák (Gáspár László 

(1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest; Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.).   

 

3. 2. 3. 2. A személyiségfejlesztés: morálissá tétel 
 

Nevelésfilozófiai könyvében Schaffhauser Franz megtartott azt az elterjedt 

antropológiai tételt, hogy: „a nevelés alkotó, konstruktív folyamat, 

intencionális cselekvés, amely az emberi valóságnak minden emberben 

való kifejlődését segíti (elő)” (Schaffhauser Franz (2000): A nevelés 

alanyi feltételei. Telosz Kiadó, Budapest; Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). De a segítés, elősegítés 

Schaffhausernél nem pusztán stilisztikai finomítása a totális kifejlesztést 

vagy inkább megformálást valló nézetnek, hanem közelítés a segítő 

pedagógia koncepciójához. Fejtegetéseinek súlypontja nem is itt található 

meg, annak a konkrétabb alternatívának a felvetésében és elemzésében, 

hogy: „identitásképzés vagy inkább valamilyen erkölcsiség közvetítése 

révén működhet-e közre a nevelő hatékonyabban az embernevelésben, 

személyiségformálásban.” (Schaffhauser Franz (2000): A nevelés alanyi 

feltételei. Telosz Kiadó, Budapest; Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

Részleteiben nem követhető gondolatmenete oda vezeti a perszonális 

pedagógiai antropológia kiépítésén munkálkodó Schaffhausert, hogy: „a 

nevelés… a maga lényegét tekintve önnevelés; amennyiben mások általi 



 129 

nevelés, a szabadsággal való élésnek és felelősség-vállalásnak a feltételeit 

teremti meg.” Nem – a korunkban amúgy is kérdésessé vált – 

identitásképzés a fő feladat, hanem a nevelendő ember morálissá tétele: 

„A nevelés és képzés révén el kell juttatni az erkölcsisége státusába.” 

Ebben áll tehát a nevelés és képzés igazi lényegi feladata (Schaffhauser 

Franz (2000): A nevelés alanyi feltételei. Telosz Kiadó, Budapest; 

Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.).   

  

3. 2. 3. 3. Önértelmező komponensrendszer 
 

A személyiség az ember öröklött és tanult pszichikus 

komponensrendszere, amely aktivitásával lehetővé teszi a kölcsönhatást s 

külvilággal. A külvilág tárgy, személy, külső tudás. Ennek megfelelően a 

kölcsönhatás tárgyakkal, személyekkel, külső tudással valósul meg, 

amelyek külső motívumok/motivátorok és a megismerés, a tanulás forrásai 

lehetnek. Az aktivitás belső működés és a külvilággal kölcsönható 

viselkedés. A működés önálló belső aktivitás is lehet – például: 

gondolkodás –, a viselkedés ezzel szemben csak a belső működésnek 

köszönhetően valósulhat meg. A magatartás dominánsan döntési aktivitás, 

a cselekvés/tevékenység dominánsan kivitelező, megvalósító, végrehajtó 

aktivitás. A cselekvés a tárgyakkal, tárgyakon, a tevékenység nem 

tárgyakon, hanem információkon, információkkal megvalósuló aktivitás. 

A személyiség, mint öröklött és tanult pszichikus komponensrendszer 

természetesen az idegrendszernek, az érzékszerveknek és a 

mozgásszerveknek köszönhetően, a testi adottságok által befolyásolva 

létezik, működik, viselkedik, változik, fejlődik.  

A komponensrendszer-elmélet (Kampis György (1991): Self-

modifying systems in biology and cognitive science: A new framrwork for 

dynamics, information and comlexity. Pergamon Press, Oxford.) szerint a 

komponensrendszer visszacsatolással működő szabályozási rendszer, de 

nem merev struktúra, hanem önálló komponensek szerveződése, vagyis 

funkcionálisan összetartozó komponensrendszerek egysége, amelyben 

komponensek keletkeznek, módosulnak, bomlanak, cserélődnek miközben 

maga a komponensrendszer is változhat. A komponensrendszer 

hierarchikus rendszer: komponensei és komponensrendszerek, 

amennyiben komponensekből szerveződnek. Kivéve az elemi 

komponenseket, amelyek összetevőit építőelemeknek nevezik. A 

komponensrendszer ugyanakkor egy átfogóbb rendszer komponense 

(Nagy József (2007): Kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia. 

Mozaik Kiadó, Szeged.).   
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A személyiség az ember legátfogóbb hierarchikus 

komponensrendszere, amelynek legátfogóbb komponensei a kompetenciák 

és a személyiség alaprendszere. A kompetenciák és az alaprendszer 

komponensei a motívumrendszerek és a tudásrendszerek. A személyiség 

elemi komponensei az elemi motívumok, az elemi rutinok és az elemi 

gondolatok. Ugyanakkor a személyiség csoportok komponense, a 

csoportok a társadalmak komponensei, a társadalmak az emberi populáció 

komponensei, végül az emberi populáció a bioszféra komponense (Nagy 

József (2007): Kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik 

Kiadó, Szeged.).   

A személyes kompetencia fejlődési szintjei (Nagy József (2000): 

XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.): 

a) genetikus személyiség – öröklött komponensrendszer; 

b) tapasztalati személyiség – tapasztalati komponensrendszer; 

c) értelmező személyiség – értelmező személyiségrendszer; 

d) önértelmező személyiség – önértelmező személyiségrendszer. 

Az önértelmező komponensrendszer a személyiség működésének 

alapvető feltételét, az éntudatot foglalja magába. Ez teszi lehetővé, hogy: 

„önmagunk komponenseinek előnyeit és hátrányait, azok mértékét is 

érzékelhetjük, minősíthetjük.” (Nagy József (2007): Kompetenciaalapú 

kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged.).   

Nyilvánvaló, hogy az önnevelés – és a nevelés – alapvető feltételéről 

van szó. Ennek legstabilabb része az azonosságtudat, az identitás. Ezért 

okozhatnak az identitást megtámadó gyors változások személyiségkrízist, 

melynek leküzdéséhez jelentősen hozzájárulhat a segítő nevelés (Zrinszky 

László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.).   

 
A kompetencia a személyiség motívum és tudásrendszere; az aktivitás, a döntés 

és kivitelezés egységes pszichikus feltétele, eszköze; a motívum és a tudás átfogó 

funkcionális komponensrendszere. (Nagy József (2007): Kompetenciaalapú 

kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó, Szeged.).   

 

 

Összefoglaló megállapítások 

 

→ Minden nevelői eljárás, tanulói tevékenység valamilyen korábban 

meghatározott cél érdekében történik. 

→ Általánosságban a cél az a végpont, aminek elérésére valamely 

tevékenységünk irányul. 

→ A pedagógiai célelmélet, mint a nevelésfilozófia fontos részterülete – 

céltan –, a nevelés célirányos sajátosságainak általános törvényszerűségeit 

vizsgálja. E diszciplína kiemelt feladata, hogy tisztázza a társadalmi 
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gyakorlat és az általa meghatározott nevelési cél kialakításának bonyolult 

összefüggéseit. Vizsgálja továbbá a célok viszonyrendszerének 

sajátosságait, a különböző érdekek és célok viszonyát, a célok funkcióit. 

Kísérletet tesz a pedagógiai célok és a pedagógiai folyamat összhangjának 

megteremtésére. 

→ A nevelési cél, mint fogalom, tartalma szerint azt jelenti, hogy mit 

akarunk elérni, milyen értékekkel, képességékkel rendelkező emberré 

kívánjuk nevelni a tanulókat. A nevelési célban mindig megfogalmazódik 

egy értékrendszer, melyhez ember- és életeszmény kötődik 

→ Az eszme, az eszmeiség cselekvéseket irányító meggyőződés, 

meghatározott értékek szerinti világnézeti elkötelezettség. 

→ Az eszmény mintakép, példakép. Valamilyen jelenségnek, 

magatartásnak, cselekvésnek szemléletileg megragadott, tejessége, 

tökéletessége. 

→ Nevelési eszmény a tökéletes ember kialakításának elképzelése, 

amely a neveléselméletben alapot szolgálhat a konkrét célok 

megfogalmazásához, másrészt irányt mutathat a tanulóknak az önfejlesztés 

irányába. 

→ Az eszményeknek ösztönző, irányító és viszonyítási szerepe van a 

nevelésben. 

→ A nevelési célok a nevelés eredményéről alkotott kijelentések, 

amelyek felvilágosítást adnak arról, hogyan viselkedjen a nevelendő 

személy a jelenben és a jövőben, hogyan cselekedjenek a szülők és más 

nevelők a nevelés során ahhoz, hogy a nevelendő személy egyszer majd 

képes legyen az elvárt viselkedési formákat, amennyire csak lehet, 

megvalósítani. 

→ A normák a viselkedés írott vagy íratlan szabályait jelentik, melyek 

megszabják magatartásunkat egy adott helyzetben. A normák azon típusát, 

melyeket jogszabályok, szabályzatok vagy megegyezések tartalmaznak, 

formális normáknak nevezzük. 

→ Az informális normák a viselkedés olyan szabályait jelentik, 

amelyeket egy adott környezetben mindenki betart, még akkor is, ha azt 

hivatalosan nem írják elő. 

→ Egy nevelési cél érvényességét szerint az alábbi tényezők dönthetik 

el: legitim: törvényes, jogos, méltányos, igazságos; ellenőrizhető, 

átlátható; kritériumokat fogalmaz meg a mindennapok gyakorlatához; 

megvalósítható, helytálló; megfogalmazását a nevelési gyakorlat 

empirikus vizsgálata előzte meg. 

→ A nevelés céljainak kitűzése és érvényesítése azoknak a 

személyeknek, illetve csoportoknak a közreműködésével történik, akik 

egy államban, illetve egy társadalomban a nevelésre és a nevelő 

intézményekre a legnagyobb befolyást gyakorolják. 
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→ A nagykorúság, mind pedagógiai célképzet az embernek azt a 

képességét és hajlandóságát jelenti, amely szükséges a szociális élet 

megvalósításához, autonóm életvezetéshez, saját maga iránti 

felelősségéhez, valamint ahhoz, hogy eligazodjon a tárgyi világban, és 

megfelelően ítéljen és cselekedjen benne. 

→ Emancipáció, mint pedagógiai fogalom az ember azon képességét, 

illetve hajlandóságát jelenti, amellyel képes magát a nagykorúvá válást 

akadályozó vagy gátoló társadalmi viszonyoktól függetleníteni, és a 

nagykorúvá válást lehetővé tevő társadalmi feltételekért küzdeni 

→ A nevelési törekvések, koncepciók, irányzatok bármilyen mélységű 

történeti és komparatív áttekintése egyértelműen arról győz meg 

bennünket, hogy a nevelés gyakorlata és elmélete végső soron annak a 

társadalmi elvárásnak a teljesítésére törekszik, hogy az egyént felkészítse 

magasrendű szociális funkciók ellátására, meghatározott minőségű 

társadalmi aktivitásra. Ennek megfelelően minden nevelési akció (például 

jutalmazó, büntető, felvilágosító, modellközvetítő stb. akciók) végső soron 

a társadalmilag értékes, de egyénileg is eredményes magatartás- és 

tevékenységformák kialakítására irányul, s ez ad értelmet és 

létjogosultságot minden, a nevelő hatások megszervezését célzó 

eljárásnak. Mindezt alátámasztja az a tény, hogy a társadalom az egyént 

nem személyiségbeli képződményeivel, hanem tetteivel és magatartásával 

azonosítja, s ezekből kiindulva méltányolja vagy szankcionálja. 

→ A közösségfejlesztő, vagyis morális magatartás- és 

tevékenységformák azért kitüntetett fontosságúak, mert nélkülük a 

társadalom, a nemzet vagy más emberi közösségek sem fejlődhetnek, sőt 

hiányuk zavart okoz a közösségek életében. Éppen ezért, ha az egyén nem 

hajtja végre, nem produkálja a közösségfejlesztő magatartás- és 

tevékenységformákat, ezt az emberi közösségek szankcionálják. Ebben a 

kategóriában a pedagógiai szakirodalom a következő magatartásformákat 

emeli ki általában, s kialakításukat az erkölcsi nevelés feladatkörébe 

utalja: a szellemi, fizikai vagy közéleti munka; az értékóvó magatartás, 

vagyis a közösség szellemi, kulturális és természeti értékeinek védelme, 

óvása; a segítőkészség vagy karitativitás; a fegyelmezettség. 

→ Természetesen egyoldalú lenne a nevelés, ha csupán a 

közösségfejlesztő, morális magatartás- és tevékenységformák 

megerősítését tűzné ki célul. Ilyen egyoldalúságok mind az elméletben, 

mind a nevelési gyakorlatban előfordultak. Ezek az anomáliák azonban 

kiküszöbölhetők, mégpedig olyan módon, hogy a konstruktív magatartás- 

és tevékenységrepertoár második rétegét, az önfejlesztő magatartás- és 

tevékenységformákat is kialakítjuk. Az önfejlesztő magatartás- és 

tevékenységformák az egyén fejlődésének, eredményességének, 

sikereinek pedagógiai feltételei. Ezek megerősítése szintén a nevelés 
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feladata, hiszen a konstruktív életvezetés fogalmába az egyéni 

eredményesség, a folyamatos fejlődés is beletartozik. 

→ Az önfejlesztő magatartás- és tevékenységformák kimunkálásának 

fontosságát jelzi, hogy az erre irányuló teendők többnyire önálló nevelési 

feladatok formájában jelennek meg a neveléselméleti szakirodalomban. 

Közelebbről az értelmi nevelés, az esztétikai nevelés és az egészséges 

életmódra nevelés feladatairól van szó, amelyek végső soron az alábbi 

önfejlesztő magatartás-, és tevékenységformák kialakítására, 

megerősítésére irányulnak: intellektuális-művelődési tevékenység; 

esztétikai tevékenység; az egészséges életmód normáit követő magatartás. 

→ Az érték központi szerepet játszik mind a családi, min az 

intézményes nevelésben.  

→ Az értékek kulturális alapelvek, amelyeket kifejezik, hogy az adott 

társadalomban mit tartanak kívánatosnak és fontosnak. 

→ Kornis Gyula szerint a nevelés, mint emberalakító tevékenység az 

értékek megvalósítására törekszik. A műveltség három jelentést takar: az 

értékek, eszmények rendszerét (a kultúra statikus fogalma); az értékek 

megvalósítására irányuló tevékenységet (a kultúra dinamikus fogalma); a 

kor tevékenység történeti eredményét. Kornis arra a következtetésre jut, 

hogy elsősorban is a nevelés célját szükséges meghatározni. Ehhez 

figyelembe kell venni a logikai, az etikai és esztétikai értékeket. A célok, 

eszmények ismerete azonban önmagában nem biztosítja a helyes 

pedagógiai gyakorlatot, a valóságban számolni kell a felmerülő 

akadályokkal. Figyelmeztet rá, hogy a környezethez igazodva, a 

környezeti változásokat is beillesztve kell a helyes nevelési módszert 

megvalósítani: „a nevelői eljárások konkrét, adott viszonyokhoz mért 

különös céljait éppen a tények határozzák meg.” 

→ Weszely Ödön 1923-ban közzétett rendszerezése, a reális – 

szükséges, hasznos, élvezetes – és az ideális – igaz, jó, szép – értékeket 

állítja párhuzamba. Weszely szerint ezekben a kategóriákban 

elhelyezhetők a világ összes értékei, amelyek természetesen csak 

értékhordozóikkal együtt válhatnak közvetítendő és ható tényezőkké. Az 

értékhordozók hierarchikusan rendeződnek el: az ideális értékek magasabb 

rendűek, mint a reális értékek. A nevelés feladata, hogy a növendék 

lelkében az ideális értékeket tegye uralkodóvá.  

→ Pedagógiai szempontból nagyon tanulságos az a rendszerezés, 

amelyet Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor fogalmazott meg (Kapitány 

Ágnes- Kapitány Gábor (1983): Értékrendszereink. Kossuth Könyvkiadó, 

Budapest.). Rendszerezésük alapja nem az ideális és a reális értékek 

kettőssége, hanem a különböző történelmi korokra jellemző társadalmi 

állapotok – formációk – összehasonlító elemzése. Négy nagy 

értékrendszert jelölnek meg. Ezek az alábbiak: a szokás- és 
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hagyományőrző értékrendszer; a polgári-individualista értékrendszer; az 

utópista-anarchisztikus értékrendszer; a bürokratikus értékrendszer. 

→ Lehetséges az értékeknek egy alábbi csoportosítása: objektív 

értékek: a biológiai és társadalmi szervezetek működéséhez szükségesek; 

szubjektív értékek: egy adott rendszer önnön működéséhez szükségesek.  

→ Az értékekkel kapcsolatban megjelenik az attitűd fogalma. Az attitűd 

az egyénnek az a pszichés és intellektuális készenléte, képessége, hogy 

bizonyos tárgyakra, személyekre, helyzetekre meghatározott módon 

reagáljon. 

→ Bábosik István neveléselméletében kiutat keresett az örök értékekre 

alapozó és a történelmi vonatkozásoknak tudatosan kitett pedagógiai 

értékfelfogások, illetve az ideológiákból dedukált és a szaktudományos 

módszerekkel megközelíthető értéktételezések között. A nevelési 

gyakorlatot akarta orientálni egy olyan történelmi pillanatban, amikor 

általános értékválság zavarta meg a nevelői tevékenységet. Bábosik szerint 

„az érték általában olyan produktum, amely kettős funkciót tölt be. 

Egyrészt hozzájárul a szűkebb és a tágabb emberi közösségek 

fejlődéséhez, tehát rendelkezik egy határozott közösségfejlesztő 

funkcióval; másrészt elősegíti az egyén fejlődését, azaz individuális 

fejlesztő funkciót is betölt.” 

→ Az értékközvetítésnek korlátai – feltételei – vannak. Ezekről eltérő 

elméletek születtek. A négy fő típus az alábbiak: értékmonista; 

értékpluralista; előidéző; alternatív cselekvési lehetőségek. 

→ Pedagógiai érték az, ami elősegíti a nevelés céljait, tehát tökéletesíti 

az embert. 

→ Szükségleteink meghatározzák vezérlő értékeinket, amelyek 

szerencsés esetben motiválják hosszú-, közép- és rövidtávú céljainkat. Ha 

a napi tevékenységünket befolyásolják a vezérlő értékeink, elégedettséget 

fogunk érezni, mert közelítünk azoknak a dolgoknak a megvalósításához, 

melyek a legtöbbet jelentik a számunkra. 

→ A szükségletek a legősibb és legalapvetőbb motívumok. Az ember 

számára jelzik valaminek a hiányát, legyen az tárgy, dolog, fogalom, 

eszme, másik személy stb. a szükségletek alapvető funkciója a hiányérzet 

által, az, hogy cselekvésre ösztönöz, illetve a magatartás hajtóereje. 

→ A szükségletek mindenkiben, a különböző embercsoportokban, 

közösségekben egyfajta hierarchikus rendszert alkotnak. Az ösztönökben 

megnyilvánulótól a legmagasabb szellemi szükségletekig. A hierarchia 

csúcsán pedig a domináns szükségletek állnak. 

→ Az „emberi teljesség” a humanista pedagógiák normatív 

követelménye. Azt a törekvést fogalmazza meg, amely az ember külső és 

belső világának gazdagítására: kimunkálására, kiművelésére, 

kiteljesítésére irányul. Az „emberi teljesség” egyaránt tartalmazza az 
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emberi viszonyok relatív teljességét és az egyéni képességek gazdagságát. 

Az „emberi teljesség” meghatározó alapja: az egyénnek a társadalmi 

valóság egészéhez fűződő tudatos, gyakorlati viszonya. Az emberi 

teljesség mértékét a partikuláris és az egyetemesség életbeli arányai 

fejezik ki. Az „emberi teljességnek” számos objektív és szubjektív 

feltétele van. Az előbbiek az elsajátítás külső – történelmi, földrajzi, 

szociális, kulturális stb. – körülményeit, az utóbbiak, az elsajátítás belső 

lehetőségeit – a képességek szélességét, mélységét – jelentik. 

 

 

Feladatok és ajánlott feladatok az 3. témakörhöz 

 

Kérdések és feladatok a témakörhöz 

 

1. Határozza meg a nevelési cél fogalmát, és mutassa be a nevelési 

célok különböző formáit! 

2. Mutasson be olyan hatóságokat, amelyek nevelési célokat 

határoznak meg, és amelyek ezeket a nevelés gyakorlatában meg is 

valósítják! 

3. Milyen tényezők befolyásolják a nevelőket nevelési célok 

meghatározásánál? Milyen szerepet játszanak a neveléstudomány 

szakemberei és a nevelésben tevékenykedők a nevelési célok 

meghatározásánál? 

4. Igazolja, hogy a nevelési célok állandó változásban vannak! 

5. Írja le a nevelési célok legfontosabb funkcióit! 

6. Milyen problémákat és veszélyeket rejt magában a pedagógiai 

célkitűzés? 

7. Értelmezze azokat a különböző szempontokat, amelyekkel 

megindokolható a pedagógiai célok kitűzései!  

8. Határozza meg a két fő nevelési elképzelést: a pedagógiai 

nagykorúságot és az emancipációt! 

9. Hogyan jelennek meg az értékek napi életünkben? 

10. Mi a cél és célkitűzés funkciója a nevelőmunkában? 

11. Mi az érték és az attitűd közötti különbség? 

12. Definiálja a szükséglet fogalmát! 

13. Hogyan működik a szükséglethierarchia? 

14. Mit jelent az „emberi teljesség” kifejezés? 

15. Miért vált az „emberi teljesség” a humanista pedagógiák normatív 

követelményé? 

16. Mi a partikularitás és az egyetemesség szerepe az „emberi teljesség” 

kialakulásában? 
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Gyakorlati feladatok 

 

17. Körvonalazza egy példán keresztül a társadalmi normák és a nevelési 

célok közti összefüggést! 

18. Vázolja, hogy mi okozza a nevelési cél változását! 

19. Magyarázza meg a nevelési cél fogalmát! Vázolja fel a nevelési 

célok funkcióit és értelmezze a nevelési elképzelések témával 

kapcsolatos problematikát! 

20. Írjon le részletesen egy aktuális nevelési célt és mutassa be azt is, 

hogy miért kell a nevelésnek erre irányulnia! 

21. Értelmezzen és magyarázzon meg egy ma értelmes, általánosan 

elfogadott nevelési elképzelést! 

22. Soroljon fel legalább három olyan értéket és normát, amelyek 

szerepet játszanak a gyerekekkel való kapcsolatában! 

23. Fogalmazza meg, hogy saját életvitelében milyen értékeket tart a 

legfontosabbnak! 

24. Gondolja végig, milyen objektív és szubjektív feltételektől függ az 

embernek a teljesség irányába tartó fejlődése! 

 

Ajánlott feladatok 

 

25. Jegyezze le, hogy milyen nevelési célokat követne ön gyermekei 

nevelésében, és próbálja meg ezeket megindokolni! 

26. A nevelési célok meghatározásával és követésével nyitottak a kapuk 

a gyermekek manipulálása előtt. Vitassák meg ezt a megjegyzést! 

27. Válasszon ki egy olyan nevelési célt, amelyet ön fontosnak vél! 

Játsszon el a többiekkel egy vitát, amelyben ön megpróbálja a 

választott célt igazolni, társai pedig próbáljanak meg minél több 

ellenérvet felhozni ezen cél kitűzésével kapcsolatban! 

28. Volt-e olyan kérdés az életében – gyermekkorában –, amelyre nem 

kapott választ? Felnőttként, hogyan válaszolna önmagának? 
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4. A neveléselméleti modellek változásai. A nevelési 

koncepciók strukturális sajátosságai 
 

 

/Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, 

Budapest; Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Bábosik István (1996): A nevelés 

elméletének és gyakorlatának fejlődési tendenciái a XX. században. Új 

Pedagógiai Szemle, 5. szám; Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a 

pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest; ELTE TTK 

Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ anyagai; 

Nyíregyháza; Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs; 

Magyarné Sztankovics Ilona (1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs.– 

nyomán/ 

 

 A tárgykör kifejtéséhez szükséges fogalmak, fogalomcsoportok 
 

Pragmatizmus nevelésfelfogása, William James, John Dewey, W. H. Kilpatrich, 

gyermektanulmány, Stanley Hall, kísérleti pedagógia, funkcionális pedagógia, az 

Új Iskola, nevelési koncepciók, nevelési céltípusok, normatív nevelési 

koncepciók, értékrelativista nevelési koncepciók, személyiségértelmezés, 

irányított nevelési folyamatfelfogás, szabad nevelési folyamatfelfogás, 

befogadásra épülő nevelési folyamatfelfogás, aktivitásra épülő nevelési 

folyamatfelfogás, hatásszervezési alternatívák, nevelésmetodikai koncepciók, 

optimális nevelési modell. 

 

A tárgy kifejtése 
 

 

4. 1. A neveléselméleti modellek változásai 

 

4. 1. 1. Ú pedagógiai és pszichológiai modellek 
 

/Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker Kiadó, 

Budapest; Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Bábosik István (1996): A nevelés 

elméletének és gyakorlatának fejlődési tendenciái a XX. században. Új 

Pedagógiai Szemle, 5. szám; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 

Oktatástechnológiai Központ anyaga; Magyarné Sztankovics Ilona (1999): 

Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs; Mészáros István – Németh András – 

Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás 

történetébe. Osiris Kiadó, Budapest. – nyomán/ 
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A XIX. század utolsó harmadában Herbart pedagógiája egyeduralkodóvá 

vált Európa nagy részének nevelői gondolkodásában – sőt az Egyesült 

Államokban is éreztette hatását –, valamint az iskolai gyakorlatban 

(népiskolában és középiskolában egyaránt). Mindez a pedagógiai elmélet 

és gyakorlat bizonyos fokú megmerevedését, mechanikussá válását 

eredményezte. A herbarti gondolatok nyomán kibontakozó normatív 

(filozófiai) pedagógia – amely a nevelés célját az adott társadalom igényei 

által meghatározott erkölcsi normák megvalósításával vélte elérhetőnek – 

két jellegzetes területre oszlott: 1.) a teleológiára (céltan), amely a nevelés 

fogalmának, céljának, lehetőségeinek és szükségességének vizsgálatát 

foglalta magában, és 2.) a metodológiára (eszköz- és módszertan), amely a 

nevelés fő területeinek, gyakorlati lépéseinek, módszereinek kérdését 

vizsgálta (Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2002): 

Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, 

Budapest.). A korszak természettudományos fejlődésének fényében 

kétségbe vonták ezen filozófiai pedagógia létjogosultságát. A herbartiánus 

pedagógia kritikusai azt állították, hogy a nevelésre vonatkozó 

mindennemű filozófiai spekuláció felesleges és hasztalan, az új 

neveléstudomány csakis egzakt, természettudományos módszerekkel 

dolgozó, diszciplína lehet. Ezzel összefüggésben bontakozott ki a 

századfordulón a herbartiánus pedagógia talaján működő hagyományos, 

"zárt iskolák" kritikája: Mindent előre látni, eltervezni, megszabni, az 

engedetlen gyermeket erősen kézben tartani, a jól kidolgozott és egyedül 

hatásosnak tartott rendszerbe beleszoktatni, ha kell, beletörni - ezekkel a 

jellemzőkkel foglalják össze a herbartiánus pedagógiai gyakorlat méltán 

kritizált jellemzőit (Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla 

(2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, 

Budapest.). 

A hallgatás és leckefelmondás iskoláját akarták megszüntetni a XX. 

század elején kibontakozó reformpedagógia képviselői. A helyébe lépő új 

iskolát az európai fejlődés más irányzataiban gyökerező gondolatban és 

társadalmi gyakorlatban vélték felfedezni. Az ezzel összefüggésben 

kibontakozó Herbart -kritika, és a „zárt iskolák” bírálata – az új szellemi 

áramlatok (pozitivizmus, életfilozófia, kultúrakritika stb.) és társadalmi 

mozgalmak hatásán túl – legerőteljesebben két, egymással szoros 

kapcsolatban álló törekvésben, a pragmatizmus nevelésfelfogásában és a 

gyermektanulmányi mozgalomban jelentkezett (Mészáros István – Németh 

András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás 

történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.). 

 

 

 



 141 

4. 1. 1. 1. A pragmatizmus nevelésfelfogása 

 

A pragmatizmus jellegzetesen amerikai filozófiai irányzat, mely az élet 

lényegének a cselekvést tekinti (Magyarné Sztankovics Ilona (1999): 

Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs.). 

A nevelés középpontjába állítja mindazt, ami a gyakorlati cselekvés 

szempontjából hasznos. 

A pragmatizmus első dokumentumának Charles Sanders Peirce: 

Hogyan tegyük világossá eszméinket? című 1878-ban megjelenő művét 

tekinthetjük, melyben az ember fogalmi gondolkodásának sajátosságait, 

státusát, a külvilághoz való viszonyát tette vizsgálat tárgyává. Ezzel 

összefüggésben írja Peirce: „Igazságon azt a véleményt értjük, amelynek 

az a sorsa, hogy végül minden kutató elfogadja, és ennek a véleményét a 

tárgyát nevezzük valóságnak.”(Peirce, Charles Sanders (1981): Hogyan 

tegyük világossá eszméinket? In. Pragmatizmus. Gondolat Kiadó, 

Budapest; Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2002): 

Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, 

Budapest.).  

Embereszménye a szabad individuum, a cselekedni, választani tudó 

ember, aki kizárólag saját tehetségétől függ, képes a változó világban 

talpon maradni, érvényesülni, egzisztenciát teremteni (Magyarné 

Sztankovics Ilona (1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs.). 

Első képviselői William James; illetve a cselekvő amerikai iskola 

megteremtője John Dewey volt (Magyarné Sztankovics Ilona (1999): 

Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs.). 

a) William James (1842-1910): a pragmatizmus jelentős gondolkodója, 

Peirce kérdésfelvetését széles körben értelmezhető, átfogó 

igazságelméletté fejlesztette. E szerint igaz az, ami az ember 

munkaképessége, a gyakorlati cselekvés szempontjából hasznos. Miként 

ezt a Pragmatizmus (1912; magyar nyelven 1981) című könyvében kifejti: 

„… eszméink pontosan abban a mértékben válnak igazzá, amely 

mértékben segítségünkre vannak abban, hogy megfelelő viszonyba jussunk 

tapasztalataink más részeivel – vagyis nézeteink igazsága valójában 

munkaképességünket jelenti.” (James, William (1981): Pragmatizmus. Új 

elnevezés régi gondolkodásmód számára. In. Pragmatizmus. Gondolat 

Könyvkiadó, Budapest.). 

Az embert elsődlegesen cselekvő lényként értelmezi. Az ember 

választó lény – mondja –, akinek életét választásai hozzák létre. Ez a 

gondolat kiválóan megfelel az amerikai társadalom hitvallásának, a „self 

made man” – önmagát ismerő ember – filozófiájának és pszichológiájának 

(Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a 

pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.)  
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A „korlátlan lehetőségek hazájában” részben a pragmatizmus eszmei 

támogatásával – egy új emberideál kibontakozásának lehetünk tanúi: a 

szabad individuum, a cselekedni, választani tudó ember eszménye ez, akit 

nem segítenek születési előjogai, és nem gátolnak a születéséből fakadó 

hátrányok; akinek karrierje, boldogulása kizárólag saját tehetségétől függ; 

aki az állandóan változó világ konkurenciaharcában is képes talpon 

maradni, érvényesülni, jó egzisztenciát teremteni (Mészáros István – 

Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az 

iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.)  

b) John Dewey (1859-1952) – a nevelés társadalomra gyakorolt hatását 

emeli ki. Társadalomelméletét a korabeli amerikai társadalom kritikájára 

alapozta. Az Amerikai Egyesült Államok osztályellentétei forradalomhoz 

vezethetnek, ezért szükség van a társadalom újjászervezésére. 

„Állandóság” (az államhatalom) és a „változás” (az állampolgár egyéni 

szabadsága) a történelem tanúsága szerint állandó harcban vannak 

egymással. Dewey szerint a helyes megoldás a tézis, illetve az antitézis 

összebékítése. Az individualizmus hosszú korszaka után ezt kísérli meg a 

demokrácia. A demokrácia jellemzője szerinte a vállalkozó szellem, a 

találékonyság, illetve a kezdeményezőkedv megőrzése, természetesen a 

szilárd államhatalom keretei között. Dewey nézete szerint erre a 

demokráciára nevelni kell az embereket, a nevelés így lesz a társadalom 

újjászervezésének eszközévé. Ugyanakkor bírálja a nevelés egyoldalú 

pszichológiai megközelítését, mert nem utal a pszichikum társadalmi 

meghatározottságára, illetve a nevelés társadalmi szerepére. Viszont elveti 

a nevelés egyoldalú szociológiai megközelítését is, mert az meg nem veszi 

figyelembe a gyermekkor sajátos szerepét az emberré válás folyamatában. 

Az embernek gyermekkorától fogva társadalmi képességei vannak, 

amelyeket az iskolában kell továbbfejleszteni. Az iskola Dewey szerint az 

eszményi demokrácia modellje lehet, mert itt a társas élet egyszerűbb, 

áttekinthetőbb és irányíthatóbb. Ennek megfelelően a pedagógus 

tekintélyének forrása nem az oktatás, hanem a közösség irányítása, 

vezetése. Ugyancsak közösségi vállalkozásnak tekinti a tanulást is, a 

tanterv, pedig lehetőség a közösségi tapasztalatszerzésre (Mészáros István 

– Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az 

iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.)   

A laboratóriumi iskolájában szerzett tapasztalatai alapján felvázolt 

modell az iskola és az élet kívánatosnak tartott viszonyát, élő kapcsolatát 

valósítja meg (1899: Iskola és a társadalom). Az által leírt iskola 

kölcsönhatásban áll: 1. A gyermek otthoni környezetével; 2. A természeti 

környezettel (az iskola közvetlen és távolabbi környezetével); 3. Az üzleti 

élettel és a termeléssel; 4. A tudománnyal és a kutatással, és az arra 

előkészítő egyetemmel. Ennek megfelelően konstruálja meg iskolája 
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épületét, amelynek földszintjén az otthon, illetve az üzletei élet kapcsolatai 

valósulnak meg. Az ehhez kapcsolódó tevékenységek színtere a konyha, 

az ebédlő, a műhelyek (fa- és fémmunka, szövöde), ezekhez kapcsolódik a 

könyvtár. Az iskola emeletén, a fölszinten folyó gyakorlati munkához 

kapcsolódó laboratóriumi (fizikai, kémiai, biológiai) vizsgálatok, és a 

művészeti tevékenységek (zene, rajz) kapna helyett, középpontban a 

múzeummal. A koncepció tehát megszűnteti a hagyományos 

osztálytermeket a katedrával, az iskolapadokkal és a szokásos fali 

szemléltetőeszközökkel (vagyis szakít a Herbert-féle „könyviskolával”, a 

hagyományos iskolával). Ezek helyébe a laboratóriumokat, műhelyeket, 

műtermeket, zenetermeket kíván létrehozni (Mészáros István – Németh 

András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás 

történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.)  

A cselekvő iskola tantervével kapcsolatos elképzeléseit az A 

gyermek és tanterv (1902) munkájában fejtette ki részletesen. Dewey 

szerint nincs ellentét a gyermek tapasztalatai és a különböző tantárgyak 

tananyagai között. A felnőtt tapasztalata (a tanterv), illetve a gyermek 

tapasztalata ugyanabból a valóságból fakad. Ezért a nevelésnek a gyermek 

saját tapasztalatát a tantervben reprezentált tapasztalat felé kell irányítani. 

Ha a tananyag nem függ össze a gyermek tapasztalatával, akkor formálissá 

válik, mivel megszűnnek az ismeretszerzés motívumai. Éppen ezért 

szükség van a gyermek érdeklődésére, ugyanakkor ezt nem szabad 

külsőleges eszközökkel rákényszeríteni, mert a fegyelem által kiváltott 

érdeklődés nem tudja irányítani a tapasztalatszerzést (Mészáros István – 

Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az 

iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.)  

c) W. H. Kilpatrich (1871-1965) – Dewey tanítványa kidolgozta a 

reformpedagógia mozgalmának hatására világszerte ismertté vált 

projektmódszert: a projekt átszeli a hagyományos tantárgyi határokat, s a 

tananyagot a gyermek érdeklődésen alapuló életszerű feladategységek 

köré csoportosítja. Ezek feldolgozása öntevékenyen az egyes tanulók 

fejlődési sajátosságainak, ütemének megfelelően történik (Magyarné 

Sztankovics Ilona (1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs; Mészáros 

István – Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia 

és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.).  

Kilpatrich 1919-ben megjelent The project method című könyvében 

írta le a gyakorlati alkalmazásának módjait. A szerző úgy véli, hogy a 

tanulásnak a célszerű tevékenységekre, problémamegoldásra, a tanulók 

szükségleteire és érdeklődésére kell épülnie. A teljes személyiség 

formálását, a tantervnek a társadalmi valósággal való szoros kapcsolatát és 

az iskolán belüli rugalmasságát tartotta fontosnak. A módszer megfelelt 

Dewey pragmatikus tanulásfelfogásának, amely szerint a fogalmak 
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elsajátítása a tárgyakkal végzett műveletek megfigyelhető 

következményeinek elemzése útján megy végbe. A módszer alkalmazása 

során négyféle projekt kidolgozására került sor: 1.) gyakorlati feladat, pl. 

egy hasznos tárgy megtervezése és kivitelezése; 2.) egy esztétikai élmény 

átélése, pl. cikk megírása, színi előadás megtartása; 3.) egy probléma 

megoldása; 4.) valamilyen tevékenység, tudás elsajátítása. A 

projektmódszer alkalmazásának lépései: a) a célok, a téma kiválasztása; b) 

a tervezés (feladatok, felelősek, helyszínek, munkaformák); c) kivitelezés 

(a tanulók esetleg önálló kutatásokat is végezhetnek, de megkérhetik a 

tanárt is, hogy ismertesse meg őket a szükséges ismeretekkel); d) zárás és 

értékelés (magába foglalja a projekt bemutatását). A projektmódszernek 

megkülönböztetett jegye a nagyfokú szabadság, amelyet a tanulók 

számára biztosít (a célok kiválasztásától egészen a tevékenység 

értékeléséig), illetve, hogy a tanulást indirekt módon kívánja biztosítani. 

Megvalósítása azonban nehézségekbe is ütközik: igényli a tantervi keretek 

megbontását, nehezíti az ismeretek elméleti rendszerének kialakítását, 

illetve nehezen illeszthető be a szokásos szervezeti formák és keretek 

közé, újfajta tanár-diák viszonyt feltételez (Falus Iván: Az oktatás 

stratégiái és módszerei. In. Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok 

a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.).  

 

4. 1. 1. 2. A gyermektanulmány 
 

Dewey koncepciójával (szintén az Amerikai Egyesült Államokból) 

párhuzamosan indult hódító útjára a korszak másik jelentős pedagógiai-

pszichológiai irányzata a gyermektanulmány. Később szorosan 

összekapcsolódott a kibontakozó reformpedagógiával, s egyben 

pszichológiai-antropológiai megalapozást biztosított számára. 

A gyermektanulmány hátterében megtalálhatjuk Rousseau 

gyermekfelfogását, a pozitivizmus tudományfelfogását, a spenceri 

evolúciós pszichológia hatását, illetve a felgyorsuló ipari-

természettudományos fejlődést (Mészáros István – Németh András – 

Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás 

történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.)  

Ennek eredményeként a 19. század közepétől kezdődően a Herbarti 

spekulatív, filozófiai lélektant fokozatosan felváltotta a tudományos 

megfigyeléseken alapuló pszichofizikai-fiziológiai lélektan (Weber, 

Helmholcz). 1879-ben a lipcsei egyetemen a kísérleti laboratórium köré 

csoportosuló Wundt-iskola munkássága révén megszületett a kísérleti 

pedagógia.  

Az evolúciós gondolat a múlt század utolsó harmadában a 

pszichológusok érdeklődésének középpontjába állította a gyermeket. A 



 145 

gyermek iránti érdeklődés általános kereteit Ernst H. Haeckel (1843-1919) 

német biológus fogalmazta meg 1866-ban egy biogenetikus alaptörvény 

formájában. A törvény lényege: hogy az egyedfejlődés megismétli a 

törzsfejlődést, az embrionális fejlődés során a fejlettebb állatok a 

törzsfejlődés korábbi szakaszainak megfelelő állapotokon mennek 

keresztül. Ezt a gondolatot Haeckel kiterjesztette a pszichológiai 

fejlődésre is, megállapítva, hogy az egyén lelki fejlődése lerövidítve 

megismétli a törzsfejlődés állomásait. A biogenetikus alaptörvény hatására 

születettek meg a német Karl Gross (1861-1946) munkái az állatok és az 

ember játékairól (1886-ban: Az állatok játékai, 1899-ben: Az ember 

játékai), melyek a játékot funkciógyakorlásként, a felnőttkori tevékenység 

előkészítőjeként értelmezte (Mészáros István – Németh András – 

Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás 

történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.)  

A pszichogenetikus elv legkövetkezetesebb képviselője az amerikai 

Stanley Hall (1844-1924) volt, a gyermektanulmány megteremtője. 

Kiterjedt kérdőíves vizsgálatával rámutatott a gyermeki gondolkodásmód 

és ismeretszerzés jellegzetességeire. Megismétlési elméletét elsősorban az 

emberi történelem és a gyermekek fejlődése között próbálta érvényre 

juttatni. Azt próbálta bizonyítani, hogy a játék fejlődésében a 

vadászperiódust, az építő periódus stb. ismétli meg az emberiség 

őstörténetéből. Az elmélete kapcsán két lényeges elemet érdemes 

kiemelni: 1. segíti a gyermektanulmányozás kibontakozását, azzal, hogy 

előtérbe állítja azt a gondolatot (Rousseaura visszavezetve), hogy a 

gyermek nem kicsinyített felnőtt 2. felhívja a figyelmet arra, hogy a 

fejlődés kezdetén a gyermek idegrendszerét nagyfokú plaszticitás jellemzi, 

és a fejlődés során döntő jelentőségűek lehetnek a kritikus szakaszok és az 

átélt élmények (Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla 

(2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, 

Budapest.)  

Az evolúciós gondolat gyermeklélektani színtézise James M. 

Baldwin (1861-1934) nevéhez kapcsolható. 1895-ben jelentette meg A 

lelki fejlődés a gyermeknél és a fajnál című munkáját, mely összegzése az 

evolúciós gondolat módszertani jelentőségének a gyermek vizsgálatában. 

A fentiekkel párhuzamosan megindult a gyermek leíró jellegű 

tanulmányozása. 1878-ban jelent meg az első rendszeres tudományos 

gyermekmegfigyelésen alapuló gyermeklélektani munka: A gyermek első 

három éve, amely hároméves, rendkívül gondos gyermekmegfigyelés 

eredménye (Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2002): 

Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, 

Budapest.). 

 



 146 

4. 1. 1. 2. 1.  Kísérleti pedagógia 

 

A kísérleti lélektan a gyermektanulmány eredményeire építkezett. Az új 

alapokon nyugvó ún. kísérleti pedagógia megteremtése két német 

pszichológus a gyermektanulmányozó Wilhelm A. Lay (1862-1926) és 

Ernst Maumann (1862-1915) nevéhez köthető. Lay felfogása szerint 

minden szellemi működés motorikus jelenség, ugyanis a képzeteknek 

motorikus elemik vannak. A test szenzomotorikus készülék, a 

gondolkodás, pedig mozgási folyamat. Ezért a nevelésben és oktatásban 

nagy gondot kell fordítani a mozgások fejlesztésére (Mészáros István – 

Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az 

iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.). 

A kísérleti pedagógia alapvető, meghatározó művei Ernst Maumann 

(1907: Előadások a kísérleti pedagógiába való bevezetéshez) nevéhez 

kapcsolódnak. A kísérleti pedagógia állapítja meg Maumann a 

tudományos pedagógia új alapjainak lerakására, szolgál. Ezzel, pedig azt a 

pszichológiai irányzatot követi, amelyben a megfigyelés és kísérletezés 

oly jelentőségre tett szert, hogy módszertani sajátosságaira való tekintettel 

nevezzük kísérleti pszichológiának (Maumann, Ernst (1974): Kísérleti 

pszichológia. Tankönyvkiadó, Budapest.). Erre úgy véli, azért van 

szükség, mert a régi pedagógiából, amely a fogalmi és a normatív 

tudomány jegyeit is viseli, hiányzik az általa vizsgált normák hibátlan, 

kimerítő, tudományos megalapozottsága. A kísérleti pedagógia, pedig 

eszerint nem más, mint empirikus pedagógiai kutatás, amely a tapasztalati 

kutatás minden eszközét (tömeges vizsgálatok, kísérlet, megfigyelés, 

mérés, ankét, matematikai statisztika stb.) a pedagógiai vizsgálódás 

szolgálatába állítja. Maumann legfőbb módszerének a pedagógiai 

kísérletet tekinti, amely szerinte a fejlődő és tevékeny gyermekre 

alkalmazott pszichológiai kísérlet. Úgy vélte, hogy a kísérleti pedagógia 

legnagyobb módszertani és tartalmi újítása, hogy valamennyi pedagógiai 

problémát a növendékből kiindulva igyekszik megoldani (Mészáros István 

– Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az 

iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.). 

Maumann kísérleti pedagógiája a herbartiánus pedagógiával való 

szembefordulás egyik sajátos formája.   

 

4. 1. 1. 2. 2. A funkcionális nevelés elmélete 

 

A gyermekpedagógia és a kísérleti pedagógia legismertebb képviselője a 

Eduárd Claparéde volt. Alapvető művében a Gyermektanulmány és 

kísérleti pszichológia (1905) című munkájában kifejtette, hogy a nevelés 

alapvető tényezője a gyermek. Véleményes szerint a pedagógiának a 
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gyermek ismeretén kell alapulnia. A nevelői tudatossághoz ezért a 

pedagógia (gyermektanulmány) adja az alapot megoldani (Mészáros 

István – Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia 

és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.). 

Claparéde szerint a kísérleti pedagógia nem más, mint a 

gyermektanulmány pedagógiai alkalmazásának tudományos módszere. Ez 

abban különbözik a dogmatikus pedagógiától, hogy nem vizsgálja azokat a 

célokat, ideálokat, melyeknek a nevelői tevékenységet irányítaniuk kell. 

Az új pedagógia felépítéséhez a természettudományos alapokon nyugvó 

kísérleti módszer és a dedukció vezethet. A dedukció segítségével lehet a 

lélektan és a gyermektanulmány ismert törvényeiből kikövetkeztetni 

(dedukció, dedukálni = következtetés, olyan gondolkodási művelet mely 

az általánostól az egyes felé halad) azokat az eszközöket, amelyek 

segítségével a nevelő a legeredményesebben tud hatni a gyermekek 

fejlődésére.  E deduktív úton nyert nevelési eszmék közül a legfontosabb 

az a megállapítás, hogy a gyermekkornak biológiai jelentése, vagyis 

funkciója van megoldani (Mészáros István – Németh András – Pukánszky 

Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris 

Kiadó, Budapest.). 

Ebből a megállapításból kiindulva dolgozta ki Claparéde a 

funkcionális nevelés elméletét, melynek alapgondolata, hogy a gyermek 

cselekedeteinek egész élete szempontjából sajátos biológiai jelentése, 

funkciója van. Ez azt jelenti, hogy a funkcionális nevelés a gyermek 

igényét, szükségleteit, valamilyen célra irányuló érdekét annak az 

aktivitásnak mozgatójaként értelmezi, amelyet fel szeretnénk kelteni 

benne megoldani (Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla 

(2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, 

Budapest.). 

Ennek értelmében egy-egy gyermeki cselekedetet a tanító ne csupán 

annak pillanatnyi állapotában vizsgáljon, hanem azt is nézze, hogy az 

adott cselekvés milyen szerepet tölt be az annak előzményeit és 

következményeit egyaránt magába foglaló folyamatban. Tehát a 

nevelőnek, ha a gyermek fejlődését irányítani akarja, funkcionális módon 

kell látnia a gyermek belső világát, tetteinek jelentését és fejlődését 

megoldani (Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2002): 

Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, 

Budapest.). 

Claparéde szerint a gyermekkor funkciója, hogy sajátos gyermeki 

tevékenységformák segítségével (utánzás, játék) a gyermek felkészüljön a 

felnőtt életre. Ezért úgy véli, hogy olyan iskola, illetve olyan nevelés 

szükséges mely alkalmazkodik a gyermek funkcióihoz, egyéni 

sajátosságaihoz. Ez az iskola Claparéde elképzelése szerint a gyermeket 
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helyezi célkitűzései, módszertani megfontolásai középpontjába megoldani 

(Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a 

pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.). 

Az iskolai munkát, melynek célja, hasznossága távoli, a jelen 

viszonyai között összekapcsolja a gyermek szükségleteivel, 

érdeklődésével, s az utóbbinak központi szerepet biztosít. Az anyagot, a 

módszert a gyermek egyéni képességeihez igazítja. Úgy véli, hogy a 

nevelés óvja a gyermekkort, ne csupán az emlékezetet terhelje, 

méltányolja a gyermek adottságait, hajlamait, aktivitását, bontakoztassa ki 

a gyermek egyéni képességeit megoldani (Mészáros István – Németh 

András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás 

történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.). 

Ebben a pedagógusok a gyermek segítői. Ezt az iskolát, mely az 

egyéni különbségeket figyelembe véve alakítja szervezetét, programját 

nevezte Claparéde Egyéniségre szabott iskolának megoldani (Mészáros 

István – Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia 

és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.). 

Az elvei szerint működő gyermek és cselekvésközpontú iskolákat, 

majd a századforduló utáni reformpedagógia iskolakoncepciói teremtik 

meg, Claparéde mindvégig teoretikus maradt. Hatása a gyermeklélektan 

területén is érződött, főleg tanítványa Jean Piaget munkásságában 

megoldani (Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2002): 

Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, 

Budapest.). 

 

4. 1. 2. Új Iskola 

 

Az alábbi elvek szerint működő gyermek- és cselekvésközpontú "új 

iskolákat" – amelyek gyermekléptékűek, a gyermek funkcióihoz 

méretezettek - a századforduló után kibontakozó reformpedagógiai 

irányzatok iskolakoncepciói teremtik majd meg: 

– A gyermeket tegye célkitűzéseinek, módszertani megfontolásainak 

középpontjába. 

– Az ott folyó nevelés rugója - a jutalom várása helyett - a 

végrehajtandó feladat iránti érdeklődés legyen. 

– Az engedelmesség, külső fegyelem helyét foglalja el a gyermek 

munkavágyából fakadó belső fegyelem. 

– Hagyja megélni a gyermekkort, tartsa tiszteletben annak 

sajátosságait, fejlődési szakaszait. 

– Az ott folyó oktatás ne haszontalan ismeretanyaggal töltse tele a 

gyermek fejét, hanem fejlessze értelmi és erkölcsi funkcióit. 
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– Az iskola legyen aktív, használja ki a gyermek cselekvési vágyát, 

támaszkodjék a játékra. 

– Életszerű munkatevékenységeivel szerettesse meg a gyermekkel a 

munkát. 

– A pedagógus "iskolai mindentudó" helyett a gyermekek munkatársa, 

egyéni munkájuk segítője legyen. 

– Az iskola támaszkodjék a gyermek egyéni képességeire és fejlessze 

azokat (ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai 

Központ anyaga; Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla 

(2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, 

Budapest.). 

 

 

4. 2. A nevelési koncepciók strukturális sajátosságai 
 

/Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest; Bábosik István (1996): A nevelés elméletének 

és gyakorlatának fejlődési tendenciái a XX. században. Új Pedagógiai 

Szemle, 5. szám; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 

Oktatástechnológiai Központ anyaga.  – nyomán/ 

 

4. 2. 1. Nevelési koncepciók 
 

Bármely nevelési koncepciót vizsgáljuk is, azt találjuk, hogy minden 

esetben fellelhetők olyan lényegi összetevők, amelyek nélkülözhetetlenek 

egy nevelési teória felépítéséhez, amelyek éppen általános voltuk 

következtében alkalmasak a különböző koncepciók összehasonlítására 

(Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 

Oktatástechnológiai Központ anyaga). 

Valamely nevelési modell minőségét meghatározó, s annak 

kategorizálására alkalmas koncepcionális elemek kiemeléséhez s 

változatainak leírásához a nevelési teóriák két nagy köre adja a kiindulást. 

Részben a XX. századot megelőzően a nevelés elméletét és gyakorlatát 

legmélyrehatóbban és legszélesebb körben meghatározó Comenius, Jan 

Amos Komensky (1592-1670) és Johann Friedrich Herbart (1776-1841) 

által kidolgozott nevelési koncepciók nyújtanak támpontot az elemzéshez. 

Gondolataik egységes elméleti rendszert alkotnak, s ez hatásukat 

messzemenően megnövelte. Az elemzéshez alapul szolgáló nevelési 

elméletek másik körét Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) és Johann 

Heinrich Pestalozzi (1746-1827) gondolatai és az ezekből kiinduló XX. 

századi reformpedagógiai nevelési teóriák legjelentősebbjei alkotják 
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(Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 

Oktatástechnológiai Központ anyaga). 

 

A nevelési koncepciót felépítő, minőségét meghatározó elemek s egyben a 

koncepciót minősítő kritériumok a következők (Bábosik István (1999): A 

nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; ELTE 

TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ anyaga): 

– a nevelési cél típusa; 

– a nevelési teória alapjául szolgáló személyiségértelmezés; 

– a koncepcióban érvényesülő nevelési folyamat-felfogás; 

– a hatásszervezési modell; 

– a nevelésmetodikai modell. 

Természetesen a felsorolt általános koncepcionális elemek többféle 

egyedi változatban lelhetők fel a különböző nevelési teóriákban, és a 

nevelési koncepció időbeli, történeti újszerűsége nem szavatolja egyúttal a 

minőségi magasabbrendűséget (Bábosik István (1999): A nevelés elmélete 

és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Bábosik István (1996): 

A nevelés elméletének és gyakorlatának fejlődési tendenciái a XX. 

században. Új Pedagógiai Szemle, 5. szám; ELTE TTK 

Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ anyaga). 

 

4. 2. 2. A klasszikus és a modern nevelés elméletek összehasonlítása 

 

A különböző nevelési koncepciók történeti és komparatív elemzése 

alapján felvázolhatóak a nevelési modellek elemeinek különböző 

változatai és összefüggésrendszere (7. táblázat)(Bábosik István (1999): A 

nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; 

Bábosik István (1996): A nevelés elméletének és gyakorlatának fejlődési 

tendenciái a XX. században. Új Pedagógiai Szemle, 5. szám; ELTE TTK 

Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ anyaga; Kozma 

Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.): 
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7. táblázat: A nevelési modellek elemeinek különböző változatai és összefüggésrendszere (Bábosik István (1999): A 

nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Bábosik István (1996): A nevelés elméletének és 

gyakorlatának fejlődési tendenciái a XX. században. Új Pedagógiai Szemle, 5. szám; ELTE TTK Multimédiapedagógiai 

és Oktatástechnológiai Központ anyaga; Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.) 

A nevelési irányzatok és 

modellek felépítése 

Comenius- Herbart Reformpedagógiák 

Célfelfogása Normatív: örök értékek átszármaztatása Értékrealisztikus: tevékenykedtetés életszerű 

helyzetekben 

 

Céltartalma  Morális, vallásos Önfejlesztő 

 

Személyiségképe  Intellektuális: oktatáscentrikus iskola 

Előtérben: ismeret, jártasság, készség, 

képesség fejlesztése 

Regulatív: neveléscentrikus iskola, hangsúly 

a motivációs bázison van 

Alap: szükséglet, beállítódás, irányultság 

 

Nevelés folyamat Szabályozott: irányított, a gyermek passzív 

befogadó 

Szabad: a gyermek aktív részvétele a 

domináns 

 

Hatásszervezési 

megoldása 

Intellektualisztikus: értelmi, verbális 

hatáskeltés a nevelő hatás alapja 

Naturalisztikus: a nevelő hatás fő forrása a 

változatos tevékenykedtetés 

 

Módszertana  Direkt: a nevelő közvetlenül befolyásol, a 

gyermek passzív befogadó 

Indirekt: közvetett nevelői hatás a 

feladatokon, közösségi élet megszervezésén 

keresztül 
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4. 2. 2. 1. Nevelési céltípusok 

 

Minden nevelési koncepció valamilyen célkitűzésen alapul. Ez akkor is 

igaz, ha az adott teória nem fogalmazza meg egyértelműen a célját, vagy 

kifejezetten tagadja, hogy meghatározott cél elérésére törekedne. Ez 

utóbbi esetben ugyanis az történik, hogy a koncepciónak megfelelő 

nevelési folyamatszervezés és hatásszervezés ilyenkor is valamilyen cél 

megvalósítása irányába hat. A célmegvalósítás ilyenkor látens módon 

érvényesül, kisebb hatékonysággal, több véletlenszerűséggel terhelten. Az 

egyes koncepciók között nem a célkitűzéseik pozitív jellegű tartalma 

alapján tehetünk elsősorban különbséget, hanem a cél és értékelméletük 

kidolgozottsága, célmegvalósító és értékközvetítő törekvésük tudatossága 

alapján (Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest; Bábosik István (1996): A nevelés elméletének 

és gyakorlatának fejlődési tendenciái a XX. században. Új Pedagógiai 

Szemle, 5. szám; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 

Oktatástechnológiai Központ anyaga):  

– A normatív nevelési koncepciók – lényege, hogy egyértelműen 

deklarálják és fontosnak tartják a hosszabb távon fennmaradó emberi – 

etikai értékeket. Tudatosan törekszenek az elfogadott magatartási normák 

közvetítésére és interiorizálására a nevelés által. A koncepció követői azt 

vallják, ezek az értékek és normák az egyén életében, magatartása és 

életvezetése irányában döntő, konstruktív – építő, haladást segítő – 

szerepet töltenek be. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy önmagában a 

normatív nevelési koncepció nem jelent automatikusan konzervatizmust. 

A normatív nevelési koncepciók elsősorban a direkt – közvetlen – nevelési 

módszerek alkalmazásának kedvez, ennek lényege: hogy a nevelő hatás fő 

forrása a pedagógus. A gyermek elsősorban befogadó. A közvetlen 

hatásrendszer másik lényeges jellemzője, hogy a pedagógus a társadalmi 

tartalmak vonatkozásában szelektáló, preferáló és közvetítő szerepet is 

betölt. Azonban tény, hogy a közvetlen hatásrendszer korrigálja, kiegészíti 

a közvetett, spontán hatások gyengéit, segíti a gyermekek 

kapcsolatszerzését, illetve a tapasztalatok értelmezését (Bábosik István 

(1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest; Bábosik István (1996): A nevelés elméletének és gyakorlatának 

fejlődési tendenciái a XX. században. Új Pedagógiai Szemle, 5. szám; 

ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ 

anyaga; Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

– Az értékrelativista koncepciók – lényege, hogy a magatartási normák 

vagy erkölcsi értékek közvetítése helyett a gyermekeket életszerű 

körülmények között kell tevékenykedtetni. Ez nagyfokú 

tapasztalatszerzést biztosít a gyermekek számára. A tapasztalatok alapján 
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alakítja majd ki az egyén azokat a normákat, amelyeket magatartásában is 

érdemes követni. 

Ebben a nevelési koncepcióban a nevelő közvetlenül nem hat a 

gyermekre. A közösséget, a csoportot, azok életét és tevékenységét 

célirányosan szervezi és közvetett – indirekt – úton irányítja. Ez a nevelési 

felfogás nagyban segíti a gyermeki önállóság és autonómia kialakulását: 

de mivel a nevelő közvetlenül, direkt módon nem szabályoz és korrigál, 

így gyakran nem kívánatos ösztönzők és magatartásformák is 

megerősödhetnek (Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és 

gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Bábosik István (1996): A 

nevelés elméletének és gyakorlatának fejlődési tendenciái a XX. 

században. Új Pedagógiai Szemle, 5. szám; ELTE TTK 

Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ anyaga; Kozma 

Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

 

4. 2. 2. 2. Személyiségértelmezés  

 

A nevelési cél közvetlenül a koncepció személyiségértelmezését határozza 

meg. Ez sajátosan pedagógiai jellegű, pedagógiai szempontok alapján 

konstruált, a célrendszerből levezetett személyiségkép, amely általában két 

elemből épül fel. Az egyik elemet a személyiségkomponensek 

hierarchizált rendszere alkotja. Minden nevelési teória szelektálja a 

pszichológia által definiált személyiségkomponenseket, a célja elérése 

szempontjából. A másik elem a magatartás- és tevékenység repertoár, 

amelyeket a nevelési koncepció a növendékeknél ki akar alakítani 

(Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest; Bábosik István (1996): A nevelés elméletének 

és gyakorlatának fejlődési tendenciái a XX. században. Új Pedagógiai 

Szemle, 5. szám; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 

Oktatástechnológiai Központ anyaga). 

– Intellektuális személyiségkép: esetében a szervező-végrehajtó 

sajátosságcsoport elemeinek (ismeret, jártasság, készség, képesség) a 

fejlesztését állítják előtérbe, ezzel is elősegítve az oktatáscentrikus 

iskolamodell kialakulását. 

– Regulatív személyiségkép: szerint az egyén magatartását és 

tevékenységét a személyiség ösztönző – reguláló sajátosságai 

determinálják a legközvetlenebbül, ezért a motivációs 

személyiségkomponensek kialakítását preferálja (interiorizált magatartás 

minták, meggyőződések és a már kialakult szokások) az ilyen nevelési 

koncepció. 

Ennek eredményeképpen alakulhat ki a neveléscentrikus 

iskolamodell (Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. 
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Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Bábosik István (1996): A nevelés 

elméletének és gyakorlatának fejlődési tendenciái a XX. században. Új 

Pedagógiai Szemle, 5. szám; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 

Oktatástechnológiai Központ anyaga). 

 

4. 2. 2. 3. Nevelési folyamatfelfogás  

 

A nevelés folyamatát tekintve, aszerint, hogy az mennyire szabályozott, 

beszélhetünk irányított és szabad nevelési folyamatfelfogásról (Bábosik 

István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai 

Központ anyaga; Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.): 

– Irányított nevelési folyamatfelfogás - egyértelműen a normatív 

nevelési elméletek velejárója, szerintük a nevelő az, aki előírja, hogy 

milyen tananyagot, milyen munkaformában és milyen sorrendben kell 

feldolgozni. Kevés teret enged a gyerek ötleteinek, kezdeményezéseinek, 

kívánságának, érdeklődésének. Az ilyen módon irányított nevelési 

folyamatban a nevelők erőteljes szelektív hatásrendszert működtetnek, 

vagyis megerősítő hatásokkal ösztönzik a nevelési céllal egybeeső 

megnyilvánulásokat, s leépítő hatásokkal gátolják az ettől eltérőket. 

Ennek a koncepciónak a hibája, hogy a serdülés időszakától a túlzott 

szabályozás és erős kötöttségek már nem hatnak motiváló hatással 

(Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest; Bábosik István (1996): A nevelés elméletének 

és gyakorlatának fejlődési tendenciái a XX. században. Új Pedagógiai 

Szemle, 5. szám; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 

Oktatástechnológiai Központ anyaga; Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs.) 

– Szabad nevelési folyamatfelfogás – kizárja a nevelési folyamat külső, 

a pedagógusok általi direkt irányítási formát. A nevelést 

önkibontakoztatási folyamatként értelmezi, amelyet ennek megfelelően a 

gyermek spontán érdeklődéséhez, életkori sajátosságaihoz kell igazítani. A 

nevelő itt szolgáltató szerepet tölt be: feladata csupán a feltételek 

megteremtése. Az elsajátítandó tananyag ennek egymásutánja, a 

tevékenységi program és munkaformák mind a gyermek választásától 

függenek. 

Hátránya ennek a koncepciónak, hogy a gyerekek nem kapnak 

megfelelő támpontot a követendő vagy elutasítandó magatartásformák 

tekintetében (Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Bábosik István (1996): A nevelés 

elméletének és gyakorlatának fejlődési tendenciái a XX. században. Új 

Pedagógiai Szemle, 5. szám; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 
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Oktatástechnológiai Központ anyaga; Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs.) 

A nevelési folyamatfelfogások a megvalósítási bázisuk szerint is 

osztályozhatók (Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Bábosik István (1996): A nevelés 

elméletének és gyakorlatának fejlődési tendenciái a XX. században. Új 

Pedagógiai Szemle, 5. szám; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 

Oktatástechnológiai Központ anyaga; Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs.): 

Befogadásra épülő nevelési folyamatfelfogás - azt feltételezi, hogy a 

fejlesztő hatások fő forrása nem az aktivitás, hanem a pedagógus, ezért a 

gyerek szellemi és fizikai aktivitása helyett a passzív befogadást helyezi 

előtérbe, s gátolja, esetleg szankcionálja is az aktivitás külső 

megnyilvánulási formáit. Ez a modell szűk tevékenységi kínálatot biztosít 

(tanulmányi tevékenység), melyet még monotonabbá tesz a kevéssé 

változatos munkaforma (frontális). Ez gyakran demotiváló, elriasztó 

hatású, és a diákot a feladatok megkerülésére készteti, azt feltételezi, hogy 

a fejlesztő hatások fő forrása nem az aktivitás, hanem a pedagógus, ezért a 

gyerek szellemi és fizikai aktivitása helyett a passzív befogadást helyezi 

előtérbe, s gátolja, esetleg szankcionálja is az aktivitás külső 

megnyilvánulási formáit. Ez a modell szűk tevékenységi kínálatot biztosít 

(tanulmányi tevékenység), melyet még monotonabbá tesz a kevéssé 

változatos munkaforma (frontális). Ez gyakran demotiváló, elriasztó 

hatású, és a diákot a feladatok megkerülésére készteti (Bábosik István 

(1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest; Bábosik István (1996): A nevelés elméletének és gyakorlatának 

fejlődési tendenciái a XX. században. Új Pedagógiai Szemle, 5. szám; 

ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ 

anyaga; Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.) 

– Aktivitásra épülő nevelési folyamatfelfogás – a valós, folyamatos 

gyermeki tevékenységet helyezik a nevelés középpontjába. Ez a felfogás 

az alkotó tevékenységformák sokaságát kínálja fel a gyerekeknek, 

bevonva őket a tervezésébe, szervezésébe, az értékelés folyamatába is. 

Nem engedi, hogy egyes tanulói rétegek kirekesztődjenek a nevelési 

folyamatból. Mindezt a pozitív hatást fokozza a változatos és aktivitásra 

késztető munkaformák (csoportmunka, páros munka), amelyek előhívják a 

szociális interakciók és magatartásformák sokaságát is. A nevelési 

folyamat irányítása ebben a modellben indirekt jellegű. A folyamatban a 

motivációnak nagyon fontos szerepe van (Bábosik István (1999): A 

nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; 

Bábosik István (1996): A nevelés elméletének és gyakorlatának fejlődési 

tendenciái a XX. században. Új Pedagógiai Szemle, 5. szám; ELTE TTK 
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Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ anyaga; Kozma 

Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

 

4. 2. 2. 4. Hatásszervezési alternatívák 

 

A nevelési folyamat – értelmezés és a hatásszervezési modell olyan 

módon mutat kapcsolatot egymással, hogy a befogadásra épülő 

szükségszerűen szűkebb körű, egyoldalúbb hatásszervezéssel jár együtt. 

– Intellektualisztikus hatásszervezési modell: az intellektuális – logikai 

– verbális hatásoknak tulajdonít nagy jelentőséget és kiemeli a szerepét a 

humán tantárgyak ismeretanyagának és az abban foglalt erkölcs-szociális 

mintának. Feltételezi, hogy a kultúra és a tudomány eredményeinek a 

megismertetése döntő mértékben járul hozzá a neveltek életvezetési 

elképzeléseinek és meggyőződéseinek kifejlesztéséhez (Bábosik István 

(1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest; Bábosik István (1996): A nevelés elméletének és gyakorlatának 

fejlődési tendenciái a XX. században. Új Pedagógiai Szemle, 5. szám; 

ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ 

anyaga.). 

– Naturalisztikus hatásszervezési modell: erősen leértékeli az 

intellektuális, verbális nevelési módok hatását. Döntő fontosságot 

tulajdonít a tapasztalati és beidegző hatásoknak, s mindezen hatások 

forrásának a gyerekek sokoldalú tevékenységét tekinti, melyben kitüntetett 

szerepet kapnak a kooperatív tevékenység keretében kibontakozó kortársi 

interakciók (Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Bábosik István (1996): A nevelés 

elméletének és gyakorlatának fejlődési tendenciái a XX. században. Új 

Pedagógiai Szemle, 5. szám; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 

Oktatástechnológiai Központ anyaga.). 

 

4. 2. 2. 5. Nevelésmetodikai koncepciók 

 

Valamely nevelési teória módszertani elveit természetesen erősen 

meghatározza a nevelési céltípusa. A normatív céltípus a direkt nevelési 

módszerek alkalmazásának kedvez általában, míg az értékrelativisztikus 

koncepciók indirekt metodikát alakítanak ki (Bábosik István (1999): A 

nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; 

Bábosik István (1996): A nevelés elméletének és gyakorlatának fejlődési 

tendenciái a XX. században. Új Pedagógiai Szemle, 5. szám; ELTE TTK 

Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ anyaga.): 

– Direkt (közvetlen) nevelési metodika: jellemzője, hogy alkalmazása 

során a nevelő közvetlenül hat a növendékekre, a nevelő hatás forrása 
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tehát a nevelő, a befogadó a növendék, s az interiorizálásra kerülő 

tartalmakat – kész normák, eszmék, célok, eszmények, magatartási 

modellek – a nevelő szelektálja, preferálja, szervezi meg és közvetíti. 

Előnye a szakszerű és folyamatos irányítottság, s az ebből származó 

korrekciós lehetőség (Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és 

gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Bábosik István (1996): A 

nevelés elméletének és gyakorlatának fejlődési tendenciái a XX. 

században. Új Pedagógiai Szemle, 5. szám; ELTE TTK 

Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ anyaga.). 

– Indirekt (közvetett) nevelési metodika: esetében a növendékek 

számára kijelölt feladatok a nevelői hatások alapvető forrásai. Emellett a 

tevékenység feltételei úgy alakítják a tanulók kölcsönhatásait, hogy ezek a 

kölcsönhatások válnak a normák, eszmék és magatartási formák 

megteremtőivé és közvetítőivé. Az indirekt nevelési módszerek igen jó 

hatásfokúak az önállóság, az önvezérlő képesség, vagyis az autonómia 

fejlesztésében (Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Bábosik István (1996): A nevelés 

elméletének és gyakorlatának fejlődési tendenciái a XX. században. Új 

Pedagógiai Szemle, 5. szám; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 

Oktatástechnológiai Központ anyaga.). 

 

4. 2. 3. Optimális nevelési modell 
 

A két, sok vonatkozásban ellentétes modell előnyös vonásai egy olyan 

integrált koncepció felépítéséhez szolgálhatnak alapul, amely mentes a 

szélsőségektől, s hatékonyabban alkalmazható a gyakorlatban. Egy ilyen 

modell célfelfogása normatív (8. táblázat), tehát részletesen kimunkált és 

hierarchizált célrendszerre támaszkodik. Ez a célrendszer komplex jellegű, 

amennyiben preferálja a közösségfejlesztő tevékenységek kialakítását, de 

törekszik a sikert elősegítő, önfejlesztő tevékenységformák megerősítésére 

is. Személyiségértelmezése regulatív, vagyis a nevelési feladatok 

megoldását állítja előtérbe, s ennek rendeli alá az iskola hatásrendszerét. 

Ennek megfelelően a pedagógiai kapacitást nem emészti fel a 

túlméretezett ismerethalmazok közvetítése, s így lehetségessé válik az 

életvezetés szociális minőségét közvetlenül meghatározó 

személyiségkomponensek kifejlesztése is. Nevelési folyamatfelfogása – 

irányított, de pedagógiai szempontból célszerűen válogatott s az 

érdeklődés, valamint a szükségletek által motivált tevékenységi kínálatot 

nyújt a gyerekeknek, s ezzel biztosítja a sokoldalú és jól szervezett 

nevelésihatás együtteseket. Hatásszervezési megoldásmódja komplex 

jellegű, amely magában foglalja intellektuális, a tapasztalati és a beidegző-

begyakorló hatásokat is. Módszertana az életkori sajátosságoknak 
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megfelelő, ami azt jelenti, hogy prepubertásig a direkt, azt követően az 

indirekt nevelési metodika tölt be domináns szerepet. Ilyen módon 

lehetővé válik a serdülőkorban megjelenő személyi ellenállás kikapcsolás 

s a gyerekek a pedagógus partnereként a nevelési folyamat aktív 

résztvevőivé tehetők, ami a nevelési folyamat hatékonyságát számottevően 

fokozni fogja (Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Bábosik István (1996): A nevelés 

elméletének és gyakorlatának fejlődési tendenciái a XX. században. Új 

Pedagógiai Szemle, 5. szám; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 

Oktatástechnológiai Központ anyaga.). 

 
8. táblázat: Optimális nevelési modell Bábosik István (1999): A nevelés elmélete 

és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Bábosik István (1996): A 

nevelés elméletének és gyakorlatának fejlődési tendenciái a XX. században. Új 

Pedagógiai Szemle, 5. szám; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és 

Oktatástechnológiai Központ anyaga; Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs.) 

A nevelési modell 

felépítése 

Optimális nevelési koncepció 

Célfelfogás  Normatív: abban az értelemben, hogy egyetemes 

értékek átadása történik 

Plurális: abban az értelemben, hogy az értéket 

viszonyként értelmezzük egy hierarchizált 

célrendszerben 

Céltartalma  Több pólusú, komplex morális és önfejlesztő 

tevékenységformák megerősítése 

Személyiségképe  Regulatív: neveléscentrikus iskola, hangsúly a 

motivációs bázison van 

Alap: szükséglet, beállítódás, irányultság 

Nevelés folyamat Irányított: motivált, aktivizált, szükségletek által 

motivált, gyermeki aktivitásra épített 

Hatásszervezési 

megoldása 

Komplex: intellektuális, tapasztalati, beidegző-

begyakorló tevékenység 

Módszertana  Életkor adekvát: a direkt módszerektől az indirekt 

módszerek alkalmazása felé a megfelelő motiváció 

biztosításával 

 

Az említett koncepcionális elemek sokféleképpen variálhatók, de 

ehhez ezeknek az elemeknek az ismerete, előnyös és hátrányos 

jellemzőinek átlátása nélkülözhetetlen. Az előbb felsorolt szempontok 

segítséget adhatnak egy-egy nevelő-oktató intézmény pedagógiai 

programjának összeállításához; a már meglévő programok 

korszerűsítéséhez és hatékonyságának szakszerű megítéléséhez, 

torzulásaik kiküszöböléséhez; új hatásszervezési megoldásmódok 
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kialakításához¸ érték és célrendszerbeli bizonytalanságok 

megszüntetéséhez; optimális alternatívák kiválasztásához (Bábosik István 

(1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest; Bábosik István (1996): A nevelés elméletének és gyakorlatának 

fejlődési tendenciái a XX. században. Új Pedagógiai Szemle, 5. szám; 

ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ 

anyaga.). 

 

 

4. 3. Nemzetközi nevelési irányzatok a XX. században 

 

4. 3. 1. Klasszikus nevelési irányzatok 

 

Jellemzői: 1.) elméletileg részletesen kidolgozott; 2.) a mai nevelési 

gyakorlatot nagymértékben meghatározzák (9. táblázat) (Bábosik István 

(1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest; Bábosik István (1996): A nevelés elméletének és gyakorlatának 

fejlődési tendenciái a XX. században. Új Pedagógiai Szemle, 5. szám; 

ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ 

anyaga.) 

 

4. 3. 2. Kialakult nevelési irányzatok 

 

Jellemzői: 1.) elméletileg kiépültek, teljes értékű rendszert alkotnak, de 

egészükben nem érvényesülnek az iskolákban; 2.) a gyakorlat csak egy- 

egy elemüket vette át (10. táblázat) (Bábosik István (1999): A nevelés 

elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest; Bábosik 

István (1996): A nevelés elméletének és gyakorlatának fejlődési tendenciái 

a XX. században. Új Pedagógiai Szemle, 5. szám; ELTE TTK 

Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ anyaga.). 
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9. táblázat: Klasszikus nevelési irányzatok (Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ anyaga.): 

Neotomista nevelési koncepció 

Képviselője: J. Maritain 

 

Instrumentalista nevelési koncepció 

Képviselője: J. Dewey 

Funkcionális nevelési koncepció 

Képviselője: E. Claparéde 

Irányított, intellektualista, normatív 

nevelési koncepció. 

 

Nevelési célja: a keresztény vallás 

követelményeit követő életre történő 

felkészítés 

 

A személyiség komponensei: test és lélek. 

A lelket tekinti az életvezetésben 

meghatározó jelentő-ségű komponensnek, 

ezért ennek a formálását tekintik a 

nevelés elsődleges feladatának. 

A lélek formálásához a humán 

tantárgyakat és a vallás keretében 

megfogalmazott és konzerválódott etikai 

minták közvetítését használják. 

Előnyei: a humán tárgyak dominan-ciája, 

a nevelői hatásokat közvetíteni tudó 

szervezeti keretek, idegen nyelvoktatás. 

Problémája a természettudományos 

képzés háttérbe szorítása. 

Értékrelativista, naturalisztikus, irányított 

nevelési koncepció. 

 

Nevelés célja: a sikeres állampolgár 

nevelés. 

 

 

Az intellektuális – logikai hatások helyett 

a tevékenység keretében megszerezhető 

tapasztalatokat preferálja. 

 

 

A nevelés alapvető módszerének a 

tanulók sokoldalú, életszerű 

tevékenységének megszervezését tekinti 

 

Előnyei: a diákok tevékenykedtetése, a 

tapasztalati, beidegző hatások preferálása 

a meggyőződés formálásában 

Ez a koncepció kétségbe vonja a 

maradandó emberi értékek létezését és 

ezek közvetítését a nevelésben. 

Értékrelativista, naturalisztikus, szabad 

nevelési koncepció. 

 

Nevelés célja: olyan lelki folyamatok és 

képződmények kifejlesztése, amelyek a 

jelenlegi vagy jövőbeni cselekvések 

meghatározásában szerepet játszanak. 

A gyermekkort a felnőtt élet feladataira 

való felkészülésnek tekinti. 

 

 

 

A nevelést a gyermek érdeklődéséhez, 

szükségleteihez, az életkori sajátossá-

gaihoz igazítja és a játék és az utánzás 

keretében tartja megvalósíthatónak 

Előnye az érdeklődés és a motiváció 

fontosságának a felismerése. 

 

Ezért a pedagógus feladata a gyermek 

érdeklődéséhez és egyéni képességeihez 

igazodó tevékenységi lehetőségek 

megteremtése 
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10. táblázat: Kialakult nevelési irányzatok (Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest; ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ anyaga.): 

Antropológiai nevelési koncepció 

Képviselője: Brameld (1.) 

Önkibontakoztatás nevelési koncepció 

Képviselője: C. Rogers, A. Maslow (2.) 

Társadalmi partneri viszonyra nevelés 

Képviselője: T. Wilhelm (3.) 

Normatív, naturalisztikus, irányított 

nevelési koncepció. 

Nevelés célja: hogy az egyén autonóm 

módon törekedjék az emberi 

szükségleteknek megfelelő magatartásra. 

A mai társadalom nem az erkölcsi 

értékeket, hanem az individualizmust 

fejleszti ki az egyénben, így a nevelés 

nem támaszkodhat a társadalomra, ezért 

az iskolát el kell szigetelni. 

Rekonstruált, megjavított, zárt 

társadalmat kell létrehozni az iskola falain 

belül, és csak ebben a közegben 

nevelhetők hatékonyan a gyerekek 

 

Az ellenségeskedés, a nemzetközi 

elkülönülés nélküli szükségleteket kell 

felismerni, mert ezek a szükségletek 

determinálják az emberek általános 

cselekedeteit, magatartását, kölcsön-

viszonyait. 

Ezért az iskola feladata a helyes emberi 

kapcsolatok megszervezése. 

Értékrelativista, naturalisztikus, szabad 

koncepció. 

Nevelés célja: az egyén személyiségét a 

belső természetéből kiindulva kibonta-

koztatni. 

Tagadja a magatartási normák és azok 

közvetítésének fontosságát, mert az élet 

állandóan változik, a jövő ismeretlen, 

ezért a sikeres magatartáshoz ezek a 

normák nem adnak támpontokat. 

A magatartás regulálásában a szubjektív 

meggyőződések és ideálok fontosságát 

hirdeti. ezért a gyereket abban kívánja 

támogatni, hogy önmaga bontakoztathassa 

ki személyiségének adottságait. 

A tanárnak a feltételrendszert kell 

biztosítania a gyerek önkifejlődéséhez, de 

nem szabad rákényszeríteni semmilyen 

feladatra. 

 

 

Az iskola feladata, hogy a tanulást érdek-

lődésen alapuló individuális folyamatként 

szervezze meg. 

Normatív, naturalisztikus, irányított 

koncepció. 

Nevelés cél: A konstruktív türelmetlenség 

kialakítása. 

 

Az együttműködésre nevelés során a 

társadalom minden tagja között, ezzel a 

társadalmi feszültségek kiiktatása és az 

erre való törekvés kiépítése az egyénben. 

 

A cél megvalósítása érdekében nem a 

társadalomról való ismereteket, hanem a 

helyes társadalmi magatartást, a 

szokásokat kell elsajátíttatni, 

automatikussá tenni. 

A nevelési folyamatot úgy kell 

megszervezni, hogy a abban a beidegző, 

szokásformáló hatás együttesek 

domináljanak. A verbális intellektuális - 

logikaihatások szerepe a nevelési 

folyamatban elhanyagolható. 

Az iskola feladata, hogy minden gyerek 

számára biztosítsa a kezdeményezés, az 

aktivitás lehetőségét. 
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1. 2. 3. 

Előnyei: a szükségletrendszer szerepének 

felismerése, a nevelés közösségre 

orientált jellegét a gyakorlatban is 

érvényesíti. 

 

Problémája az, hogy elszigeteli a 

gyerekeket, és így nem készíti fel őket a 

társadalom valós konfliktusainak a 

megoldására 

 

Előnyei: a motiváció hangsúlyozása, az 

érdeklődés fontosságának kiemelése, a 

tevékenykedtetés. 

 

 

Problémák: a nevelési folyamat 

orientáltságának teljes mellőzése, az 

alacsony tanulói létszám miatt, csak 

magániskolákban valós meg. 

 

Előnyei: helyesen ismeri fel a 

szokásrendszer magatartást meghatározó 

szerepét, a tevékenységet a nevelés 

középpontjába állítja. 

 

Problémája, hogy a nevelés egyoldalúan a 

szokásai által vezérelt, habituális 

személyiségek fejlesztésére irányul. 
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Összefoglaló megállapítások 

 

→ A herbarti gondolatok nyomán kibontakozó normatív (filozófiai) 

pedagógia – amely a nevelés célját az adott társadalom igényei által 

meghatározott erkölcsi normák megvalósításával vélte elérhetőnek – két 

jellegzetes területre oszlott: 1.) a teleológiára (céltan), amely a nevelés 

fogalmának, céljának, lehetőségeinek és szükségességének vizsgálatát 

foglalta magában, és 2.) a metodológiára (eszköz- és módszertan), amely a 

nevelés fő területeinek, gyakorlati lépéseinek, módszereinek kérdését 

vizsgálta. 

→ A korszak természettudományos fejlődésének fényében kétségbe 

vonták ezen filozófiai pedagógia létjogosultságát. A herbartiánus 

pedagógia kritikusai azt állították, hogy a nevelésre vonatkozó 

mindennemű filozófiai spekuláció felesleges és hasztalan, az új 

neveléstudomány csakis egzakt, természettudományos módszerekkel 

dolgozó, diszciplína lehet. Ezzel összefüggésben bontakozott ki a 

századfordulón a herbartiánus pedagógia talaján működő hagyományos, 

"zárt iskolák" kritikája: Mindent előre látni, eltervezni, megszabni, az 

engedetlen gyermeket erősen kézben tartani, a jól kidolgozott és egyedül 

hatásosnak tartott rendszerbe beleszoktatni, ha kell, beletörni - ezekkel a 

jellemzőkkel foglalják össze a herbartiánus pedagógiai gyakorlat méltán 

kritizált jellemzőit. 

→ A pragmatizmus jellegzetesen amerikai filozófiai irányzat, mely az 

élet lényegének a cselekvést tekinti. A nevelés középpontjába állítja 

mindazt, ami a gyakorlati cselekvés szempontjából hasznos. 

Embereszménye a szabad individuum, a cselekedni, választani tudó 

ember, aki kizárólag saját tehetségétől függ, képes a változó világban 

talpon maradni, érvényesülni, egzisztenciát teremteni. Első képviselői 

William James; illetve a cselekvő amerikai iskola megteremtője John 

Dewey volt. 

→ Dewey koncepciójával (szintén az Amerikai Egyesült Államokból) 

párhuzamosan indult hódító útjára a korszak másik jelentős pedagógiai-

pszichológiai irányzata a gyermektanulmány. Később szorosan 

összekapcsolódott a kibontakozó reformpedagógiával, s egyben 

pszichológiai-antropológiai megalapozást biztosított számára. 

→ Az evolúciós gondolat a múlt század utolsó harmadában a 

pszichológusok érdeklődésének középpontjába állította a gyermeket. A 

gyermek iránti érdeklődés általános kereteit Ernst H. Haeckel (1843-1919) 

német biológus fogalmazta meg 1866-ban egy biogenetikus alaptörvény 

formájában. A törvény lényege: hogy az egyedfejlődés megismétli a 

törzsfejlődést, az embrionális fejlődés során a fejlettebb állatok a 

törzsfejlődés korábbi szakaszainak megfelelő állapotokon mennek 
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keresztül. Ezt a gondolatot Haeckel kiterjesztette a pszichológiai 

fejlődésre is, megállapítva, hogy az egyén lelki fejlődése lerövidítve 

megismétli a törzsfejlődés állomásait. 

→ A pszichogenetikus elv legkövetkezetesebb képviselője az amerikai 

Stanley Hall (1844-1924) volt, a gyermektanulmány megteremtője. 

Kiterjedt kérdőíves vizsgálatával rámutatott a gyermeki gondolkodásmód 

és ismeretszerzés jellegzetességeire. Megismétlési elméletét elsősorban az 

emberi történelem és a gyermekek fejlődése között próbálta érvényre 

juttatni. Azt próbálta bizonyítani, hogy a játék fejlődésében a 

vadászperiódust, az építő periódus stb. ismétli meg az emberiség 

őstörténetéből. Az elmélete kapcsán két lényeges elemet érdemes 

kiemelni: 1. segíti a gyermektanulmányozás kibontakozását, azzal, hogy 

előtérbe állítja azt a gondolatot (Rousseaura visszavezetve), hogy a 

gyermek nem kicsinyített felnőtt 2. felhívja a figyelmet arra, hogy a 

fejlődés kezdetén a gyermek idegrendszerét nagyfokú plaszticitás jellemzi, 

és a fejlődés során döntő jelentőségűek lehetnek a kritikus szakaszok és az 

átélt élmények. 

→ A kísérleti lélektan a gyermektanulmány eredményeire építkezett. 

Az új alapokon nyugvó ún. kísérleti pedagógia megteremtése két német 

pszichológus a gyermektanulmányozó Wilhelm A. Lay (1862-1926) és 

Ernst Maumann (1862-1915) nevéhez köthető. Lay felfogása szerint 

minden szellemi működés motorikus jelenség, ugyanis a képzeteknek 

motorikus elemik vannak. A test szenzomotorikus készülék, a 

gondolkodás, pedig mozgási folyamat. Ezért a nevelésben és oktatásban 

nagy gondot kell fordítani a mozgások fejlesztésére. 

→ A gyermekpedagógia és a kísérleti pedagógia legismertebb 

képviselője a Eduárd Claparéde volt. Alapvető művében a 

Gyermektanulmány és kísérleti pszichológia (1905) című munkájában 

kifejtette, hogy a nevelés alapvető tényezője a gyermek. 

→ Claparéde szerint a kísérleti pedagógia nem más, mint a 

gyermektanulmány pedagógiai alkalmazásának tudományos módszere. 

→ Claparéde dolgozta ki a funkcionális nevelés elméletét, melynek 

alapgondolata, hogy a gyermek cselekedeteinek egész élete szempontjából 

sajátos biológiai jelentése, funkciója van. Ez azt jelenti, hogy a 

funkcionális nevelés a gyermek igényét, szükségleteit, valamilyen célra 

irányuló érdekét annak az aktivitásnak mozgatójaként értelmezi, amelyet 

fel szeretnénk kelteni benne megoldani. 

→ Az alábbi elvek szerint működő gyermek- és cselekvésközpontú "új 

iskolákat" – amelyek gyermekléptékűek, a gyermek funkcióihoz 

méretezettek - a századforduló után kibontakozó reformpedagógiai 

irányzatok iskolakoncepciói teremtik majd meg. 
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A nevelési koncepciót felépítő, minőségét meghatározó elemek s egyben a 

koncepciót minősítő kritériumok a következők: a nevelési cél típusa; a 

nevelési teória alapjául szolgáló személyiségértelmezés; a koncepcióban 

érvényesülő nevelési folyamat-felfogás; a hatásszervezési modell; a 

nevelésmetodikai modell. 

→ Az egyes koncepciók között nem a célkitűzéseik pozitív jellegű 

tartalma alapján tehetünk elsősorban különbséget, hanem a cél és 

értékelméletük kidolgozottsága, célmegvalósító és értékközvetítő 

törekvésük tudatossága alapján. Ez alapján megkülönböztetünk: normatív 

nevelési és értékrelativista koncepciókat. 

→ A nevelési cél közvetlenül a koncepció személyiségértelmezését 

határozza meg. Megkülönböztetünk: intellektuális és regulatív 

személyiségképet. 

→ A nevelés folyamatát tekintve, aszerint, hogy az mennyire 

szabályozott, beszélhetünk irányított és szabad nevelési 

folyamatfelfogásról. 

→ A nevelési folyamatfelfogások a megvalósítási bázisuk szerint is 

osztályozhatók: befogadásra és aktivitásra épülő nevelés 

folyamatfelfogásokra.  

A nevelési folyamat – értelmezés és a hatásszervezési modell olyan 

módon mutat kapcsolatot egymással, hogy a befogadásra épülő 

szükségszerűen szűkebb körű, egyoldalúbb hatásszervezéssel jár együtt. 

Megkülönböztetünk: intellektualisztikus és naturalisztikus hatásszervezési 

modelleket. 

→ Valamely nevelési teória módszertani elveit természetesen erősen 

meghatározza a nevelési céltípusa. A normatív céltípus a direkt nevelési 

módszerek alkalmazásának kedvez általában, míg az értékrelativisztikus 

koncepciók indirekt metodikát alakítanak ki. 

→ Az optimális nevelési modell mentes a szélsőségektől, s 

hatékonyabban alkalmazható a gyakorlatban. 

→ A klasszikus nevelési irányzatok jellemzői: 1.) elméletileg 

részletesen kidolgozottak; 2.) a mai nevelési gyakorlatot nagymértékben 

meghatározzák. 

→ A kialakult nevelési irányzatok jellemzői: 1.) elméletileg kiépültek, 

teljes értékű rendszert alkotnak, de egészükben nem érvényesülnek az 

iskolákban; 2.) a gyakorlat csak egy- egy elemüket vette át. 
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Feladatok és ajánlott feladatok a 4. témakörhöz 

 

Kérdések és feladatok a témakörhöz 

 

1. Mi a különbség a normatív és az értékrelativista nevelési koncepciók 

között? 

2. Jellemezze a nevelési folyamatokat szabályozottságuk alapján! 

3. Mi a különbség az intellektualisztikus és regulatív személyiségképek 

között? 

4. Jellemezze a nevelési folyamatokat megvalósítási bázisuk alapján! 

5. A közvetlenség-közvetettség nevelés-módszertani kategóriái 

értelmezhetők-e úgy, hogy az előbbiben a nevelő nyíltan kifejezésre 

juttatja elvárásait, az utóbbiban viszont nem? 

6. Jellemezze az optimális nevelési modellt! 

 

Gyakorlati feladat 

 

7. A módszeres nevelőtevékenység, kiváltképp az indirekt módszerek 

alkalmazása nem tekinthető-e manipulációnak? Ha a manipulációt 

csalárd, megtévesztő és a manipulátor érdekeit érvényesítő 

tevékenységnek fogjuk fel, hogyan határolja el tőle a nevelést? 
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5. A nevelés szükségessége és lehetősége. Adottságok, 

fejlesztés, fejlődés és érés 

 

 

/Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest; Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker 

Kiadó, Budapest; Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs; 

Oláh János (2004): A nevelés szükségessége és lehetősége, korlátai. In. 

Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet 

alapkérdései. APC- Stúdió, Gyula. – nyomán/ 

 

 A tárgykör kifejtéséhez szükséges fogalmak, fogalomcsoportok 
 

Adottság, képesség, tehetség, zseni, intelligencia, kreativitás, öröklés, környezet, 

nevelés, biogenetikus elmélet, szociáldeterminizmus elmélete, konvergencia 

elmélet. 

 

A tárgy kifejtése 
 

 

5. 1. A probléma történeti áttekintése 
 

Minden kérdésfeltevésünket meg kell előznie az általában vett nevelés 

lehetőségének régóta vitatott problémájára irányuló alapkérdésnek: 

nevelhető-e az ember? Vagyis feltételezhető-e és legfőképpen igazolható-

e, hogy a nevelői kívánságok – célok – teljesülése elvileg lehetséges-e? 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). 

A téma újra és újra felbukkan a filmekben, regényekben is. A 

legismertebb Kipling Mauglija, ennek gyengébb változatai a Tarzan-

történetek. Jókai Mór megírta Hany Istók legendáját a „Névtelen vár” 

című regényében. Hasonlók a legkülönfélébb Vasálarcos történetek. 

Bár ilyenfajta kísérletet soha senki nem végzett, bizonyosnak látszik, 

hogy az újszülött nem maradhatna életben emberi gondoskodás nélkül. 

Rendkívüli esetben talán előfordulhat, hogy a kisgyermekek életben 

maradnak az embertől távol. De a kevés számú, valóban hitelesen 

dokumentált eset is azt bizonyítja, hogy az emberré váláshoz nevelésre 

van szükség. 

A legismertebb, hitelesen leírt történet Indiában játszódott. J. A. 

Singh indiai misszionárius 1920-ban két elvadult leánygyermeket talált a 

dzsungelben, akiket egy farkasveremből szabadított ki, és megpróbálta 

őket egy midnapore-i árvaházban felnevelni. A két gyerek előéletéről nem 
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lehetett semmi pontosat tudni, feltehetőleg már kisgyermekkorukban 

elvesztették vagy kitették őket. A fiatalabb lány, „Amala” már egy évre rá 

meghalt, míg az idősebbik, „Kamala” nevű, kilenc évvel később, kb. 

tizenhét éves korában. Kiszabadulásukkor a lányok farkasokéhoz hasonló 

magatartást tanúsítottak: gyorsan tudtak négy lábon futni, olyan gyorsan, 

hogy senki sem tudott a nyomukba eredni, de nem voltak képesek 

egyenesen járni és állni. Legszívesebben nyers húst ettek és a vizet 

nyelvükkel lefetyelték. Más emberekkel szemben szégyenlősen és 

félénken viselkedtek, azonban szívesen játszottak az árvaház elzárt 

kutyáival. Mindkettőjük térdén, könyökén és tenyerén megvastagodott a 

bőr szarurétege, egyéb testfelületükön a bőr viszonylag puha volt. 

Harapással és karmolással védekeztek. Beszédük izgalmi állapot hangjaira 

és kurrogó hangok kibocsátására korlátozódott. 

Az intenzív kezelés ellenére is csak kevéssé fejlődtek ki Kamalánál 

az emberre jellemző viselkedésformák: például csak öt év után sajátította 

el a felegyenesedett járást, anélkül, hogy valaha is rendesen tudott volna 

két lábon járni; aktív szókincse sokáig csak néhány szótagból állt, 

amelyekkel személyeket és tárgyakat jelölt meg, vagy szükségleteit 

juttatta kifejezésre. Haláláig kb. csak ötven szót tanult meg. Amikor 

meghalt, szellemileg egy gyengeelméjű fejlődési szintjén volt (közli: 

Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest.). 

Tanulságos szemügyre venni azokat az állatkísérleteket is, 

melyekben a fajtársaiktól- esetenként az embertől is – elzárva neveltek fel 

különféle magasabb rendű állatokat. Felnövekedvén nem sokban 

különböztek fajtársaiktól, de viselkedésük gyökeresen eltért attól, amit 

jellemzőnek tartanak az adott fajra. Ezek az állatok többé-kevésbé nem 

voltak képesek normális életre. 

Az egyik kísérletben skót terriereket neveltek részleges izolációban: 

azaz úgy, hogy láthatták, hallhatták egymást, de egyedül voltak egy szűk 

ketrecben. Ezek a kutyák az elkülönítés megszűntetése után is furcsán 

viselkedtek: például nem próbáltak meg védekezni a fájdalom ellen, nem 

jelezték, hogy zavarja őket. Gondozójuk szerint még ahhoz is buták 

voltak, hogy unatkozzanak (D. O. Hebb (1983): A pszichológia 

alapkérdései. Gondolat Kiadó, Budapest.). A majmok személyisége még 

súlyosabban károsodott, ha elkülönítve nevelték fel őket. 

Mindazok a képességeink, amelyeket ember-voltunk elszakíthatatlan 

részeinek tartunk: például a járás, a gondolkodás, a beszéd, csakis az 

emberi környezetben alakulhat ki. 

 
Az embernek szüksége van a nevelésre – azaz az emberi környezetből származó, 

megfelelő ingerekre –, mert a nélkül nem fejlődnének ki az emberi képességei.  
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Tehát a gyermek emberi tulajdonságait a nevelés alakítja és formálja ki. A 

nevelés tudatosan és tervszerűen segíti az egyén kifejlődésér azzal, hogy előidézi, 

gyűjti, értékeli, kiválogatja, rendezi és megerősíti a fejlődésre kedvező hatásokat, 

illetve egyensúlyozza, gyengíti és elhárítja a hátrányosokat. Így a nevelés 

beavatkozik az egyén fejlődésébe, határozott irányt szab annak. Nevelés nélkül a 

fejlődés sohasem lehet az, mint általa.   

 

Az emberi társadalom nem egyszerűen egyedek halmaza. A nevelés 

során a tökéletesen tudatlan gyermeket megtanítjuk mindarra, amit egy 

embernek tudnia kell: átadjuk szokásainkat, szabályainkat, elvárásainkat, 

értékeinket, megtanítjuk, hogy mi mire való, megtanítjuk beszélni, 

nevetni, sírni, átadjuk tudásunkat és megtanítjuk tanulni. Ezáltal a 

gyermek beilleszkedik a társadalomba, azaz valóban annak részévé válik. 

Sót képes lesz rá, hogy az emberi tudáshoz maga is hozzátegyen, és 

mindezt gyermekeinek továbbadja. 

Bizonyára mindenkivel előfordult, hogy megcsodálta a méhek vagy 

a hangyák birodalmát (társadalmát). Csodálatos dolgokra képesek. Nekik 

nincs szükségük a nevelésre: minden egyed a születése pillanatától tudja, 

hogy mi a dolga – a belé programozott ösztönei biztonsággal eligazítják. A 

gépezet tökéletesen működik. De ezért a tökéletességért nagy árat 

fizetnek, legalábbis a mi szemünkkel nézve: a rovarállamok évmilliók óta 

ugyanúgy működnek, nem változnak és nem fejlődnek. 

 
Az állatok életmódját messzemenően a természet bizonyos irányító 

mechanizmusai szabályozzák. Ezek az ösztönök. Az ösztönök olyan örökölt 

viselkedési módok, amelyek megfelelő ingerek, ún. kulcsingerek, hatására 

váltódnak ki, és mindig ugyanolyan módon és automatikusan folynak le. Az 

egyed- és fajfenntartást szolgálják. Állati ösztön például: a táplálékfelvétel, a 

szexuális magatartás, az ivadékgondozás, az utódok felnevelése stb. Az embernél 

már csak ösztönmaradványok találhatók, amelyekre nem hagyatkozhat. Ezen 

kisszámú ösztönmaradványok nem elegendőek az emberi életmód 

szabályozásához, nem segíthetnek az embernek a környezetben való 

eligazodásban. Nikolás Tinbergen holland zoológus az embert mindezekért 

korlátozott ösztönökkel rendelkező lénynek nevezi. A nevelés lehetőségeihez és 

szükségességéhez vezető következtetések az ösztönök alapján a következőek: 1.) 

Az ösztönökben való hiány az ember kimagasló tanulási képességét és 

nevelhetőségét teszi lehetővé. Ha az emberi viselkedést ösztönök határoznák 

meg, a nevelés nem is lenne elképzelhető. 2.) Mivel az emberi viselkedés 

ösztönök által nem kielégítően szabályozott, az ember a tanulásra és a nevelésre 

utalt. Élete folyamán az élethez és a tanuláshoz szükséges viselkedési formákat, 

amelyeket a természet nem megfelelő mértékben fejlesztett ki, először meg kell 

tanulnia. Bár az emberi viselkedés az ösztönök hiánya miatt zavarható és 

veszélyeztetett marad, előfeltételét képezi a természet fogságából való 

kiszabadulásnak. Szabadságot ad az embernek, hogy választhasson több 
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viselkedési mód közül, átgondolt döntéseket hozzon, produktív megoldásokat 

találjon. Ezért az embert világra nyitott lénynek nevezzük. 

 

A nevelés szükségességét az ember történeti lénye is igazolja. Az 

emberiség munkássága állandó folyamat, nem befejezett valami, 

szakadatlan történeti folytonosságot követel. Az egyes nemzedékek nem 

tekintik feladatukat befejezettnek azzal, hogy a társadalom életét alakítják, 

kultúráját emelik, gazdagítják, hanem arra is gondolnak, hogy legyen, ki 

átvegye és folytassa, amit megkezdtek. Az emberiségben mindig élt a 

gondolat, hogy nemcsak múltja és jelene van, hanem jövője is. A nevelés 

az emberiségnek abból az objektív szükségletéből ered, hogy 

nemzedékeken át fenntartsa és megújítsa önmagát, és a jövőjét biztosítsa. 

Minden későbbi nemzedék az előzőre támaszkodik, és a nevelés biztosítja 

köztük a kapcsolatot, a megszakíthatatlan folyamatosságot. Ebben az 

értelemben a nevelés szükséges előfeltétele az emberi életnek a 

társadalomban, minden társadalom életszükséglete, az egymást váltó 

nemzedékek gyakorlati viszonyainak tere. A nevelés a társadalommal egy 

időben keletkezett és mindaddig szükség lesz rá, amíg a társadalom lesz. 

A nevelés ezért örök kategória.  

 
A nevelésre a társadalom szempontjából is szükség van. A nevelés a társadalom 

fennmaradásának eszköze, fejlődésének biztosítéka.  

 

Az ezen a szinten adható válasz attól függ, milyennek látjuk az 

embert és helyét a világmindenségben, természeti és társadalmi 

környezetében, önmagában és mindezekhez való viszonyában. Ezek 

jellegzetesen filozófiai és teológiai problémák, melyek megoldását az átélt 

tapasztalatok és szaktudományi kutatások sora adja meg. Szempontunkból 

a vizsgálódások fontos terét elsősorban a pedagógiai antropológia adja 

meg. 

  
Antropológia (görögül anthrosz: az ember, logosz: a tan, tudomány) alatt az 

emberről szóló tudományt értjük. Az ember lényét vizsgálja minden szervi és 

pszichikai sajátosságaival együtt, valamint az ember megkülönböztetett helyét a 

természetben és a történelemben (Keller, J. A. – Novak, F. (1984): Kleines 

pädagogisches Wöterbuch. Freiburg.). A pedagógiai antropológia egyik 

kezdeményezője Konsztantyin Dimitrievics Usinszkij (1824-1871). „Az ember, 

mint a nevelés tárgya. (Egy pedagógiai antropológiai kísérlete) című fő műve 

szerint a pedagógiának az a feladata, hogy különböző tudományágakban az 

emberről felhalmozott ismeretek szintézise útján kidolgozza a személyiség 

pedagógiai elméletét. A XX. században Hermann Nohl tette az első kísérletet a 

pedagógiai antropológia kialakítására. V. A. Ginyecinszkij a pedagógiai 

antropológia fő kérdéseit a következőkben látta: 1.) a pedagógiai ráhatás 
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lehetőségei; 2.) az ember életkori fejlődésének periodizációja; 3.) a magatartás és 

érintkezés pedagógiai korrekciója. Magyarországon Angelusz Erzsébet a nevelés 

antropológiájának fő történelmi tendenciáit vázolta fel annak alapján, hogy az 

egyes korszakokban miként ítélték meg az elsődleges és a nevelés 

közreműködésével létrejövő második természet viszonyát.   

 

A nevelhetőségről három választípussal találkozhatunk (Zrinszky 

László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.): 

1. Az ember korlátlanul nevelhető (A nevelés mindenhatóságának 

eszméje). 

Egy XVII. századi irányzat a szenzualista filozófia szerint minden 

megismerés kizárólagos forrása: az érzet és az érzékelés (szenzuális = 

érzékekkel kapcsolatos). John Locke szerint az ember születésekor 

„tabula rasa”, azaz „tiszta lap”, amelyre mindent tapasztalattal írnak rá. A 

pedagógiában ezt a nézetet legtisztábban Claude Adrien Helvetius 

képviselte. Helvetius Locke-kal együtt állította, hogy nincsenek velünk 

született eszmék: „Locke felvilágosítása nyomán tudomásunkra jut, hogy 

az érzékelés szerveinek köszönhetjük fogalmainkat, következésképpen 

gondolkodásunkat. Az elme valamennyi művelete alapjában véve 

érzékelés.” (Helvetius, Claude Adrien (1962): Az emberről, természeti 

képességeiről és neveltetéséről. Tankönyvkiadó, Budapest; Mészáros 

István – Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia 

és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.). A szenzualista 

filozófia álláspontján továbbhaladva Helvetius még az emberrel születő 

adottságokat is tagadta. Nézete szerint a gyermek lelke tiszta lap, melyre a 

környezet, a nevelés írja fel a maga betűit. A nevelés teszi az embert azzá, 

ami. Az ész, az erény, és a tehetség mind a nevelés eredménye. Ebből 

Helvetius arra következtet, hogy nemcsak az egyes ember, hanem a tágabb 

közösségi körök, a nemzetek boldogulása függ a neveléstől. S ha ez így 

van, akkor a felvilágosult államnak joga és kötelessége a nevelés 

tartalmának és szervezeti keretének meghatározása. Az állam tehát 

illetékes a köznevelés, a közoktatás kérdéseiben. Helvetiust pedagógiai 

optimizmusát már a maga korában is sokan bírálták (például: Denis 

Diderot). A nevelés mindenhatóságába vetett hit, mint tipikus 

felvilágosodás korabeli gondolat, ennek ellenére továbbra is fel-felbukkant 

a nevelés történetében (Mészáros István – Németh András – Pukánszky 

Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris 

Kiadó, Budapest.). 

 
Néhány gondolat a nevelés mindenhatóságában hívő pedagógusoktól-

gondolkodóktól: 

– Erasmus: „Az ember nem születik, hanem képesztetik.” 
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– Locke: „Gondolom, állíthatjuk, hogy tíz ember közül kilenc azzá, ami – jó 

vagy rossz, a társadalomra nézve hasznos vagy káros –, a kapott nevelés által 

lett.” 

– Leibnitz: „A nevelés mindent legyőz. Adjátok nekünk a nevelést, és mi 

nem is egy évtized alatt megváltoztatjuk Európa szellemét.” 

– Helvetius: „A nevelés számára semmi sem lehetetlen.” 

  

Sajátos nézet a korlátlan adottságok álláspontja. Ez a megközelítés 

különbözik a tabula rasa-tantól abban, hogy az újszülöttet nem „üresnek”, 

hanem ellenkezőleg, korlátlan lehetőségekkel rendelkezőnek tartja, 

különösen szellemi értelemben. A nevelő hozzá nem értésén múlik, hogy 

nem lesz belőle zseni. 

Ennek a nézetnek ma is vannak képviselői. Egyik legismertebb 

közülük Polgár László, akinek mindhárom leánya sakknagymester, több 

nyelven beszél, sportol stb. 

Nem lehet viszont egyetérteni ezzel a nézettel, hiszen genetikai 

adottságokat nem pótolhat semmiféle nevelés, nevelői igyekezet. Továbbá 

azt a módszert, amit Polgárék alkalmaztak – kiszakítva őket a kortársaik 

környezetéből, állandó tanulásra késztetve őket – sem kívánatosnak, sem 

széles körben megvalósíthatónak nem tekinthetjük (Kozma Béla (1996): 

Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs; Magyarné Sztankovics Ilona (1999): 

Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs; Mészáros István – Németh András – 

Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás 

történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.). 

2. Az ember egyáltalán nem nevelhető, hiszen milyenségét és sorsát 

transzendes akarat vagy örökölt egyéni természete, vagy környezete 

teljesen meghatározza (Az eleve meghatározottság eszméje:„Az ember 

nem lesz, hanem születik”) 

Ezt a nézetet nevezzük preformizmusnak, az eleve meghatározottság 

tanának: e szerint a megtermékenyített petesejtben már benne van a kész 

ember, ahogy a magban a növény. A nevelő csak kertész, vagyis az a 

dolga, hogy ehhez a fejlődéshez biztosítsa a legkedvezőbb feltételeket, se 

többet, se kevesebbet. A fejlődés irányát, célját nem befolyásolhatja. 

Ha azonban ezt az álláspontot a szélsőségig vinnénk, ada jutnánk, 

hogy az öröklődés az embert teljes mértékben meghatározza. Tehát az 

ember egy genetikai baleset következménye. Ez a nézet tagadja a 

környezet befolyását – így a nevelést is. A jellem, a hajlamok minden 

igyekezett ellenére a felszínre törnek, akár pozitív, akár negatív 

értelemben. 

3. Az ember bizonyos – lényeges – vonatkozásokban nevelhető, más 

vonatkozásokban viszont nem (A személyiséget az öröklődés és a 

környezet együtt befolyásolja). 
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Az úgynevezett konvergencia tan összeegyezteti a két szélsőséges 

nézetet: azaz az öröklődés és a környezet meghatározó szerepét. E szerint 

a személyiség a génállomány és a környezet által egyértelműen 

meghatározott, determinált. Ez a nézet nem lát lehetőséget a negatív 

környezetből való kitörésre. 

A szociogenetikai-tan szerint a biológiai adottságok felelősek az 

élettani-lelki jellemzőkért, s így a társadalmi tényezőkért is. Vagyis a 

társadalmi helyzet és a génállomány szoros kapcsolatban van. Ez a nézet 

nyílegyenesen vezet a fajelmélethez. 

Ezen gondolatmenet szerint a nyomornegyedek nem a társadalom 

hibás működése miatt léteznek, hanem mert lakóik kizárólag erre a 

létformára alkalmasak, genetikailag alacsonyabb rendűek, alkalmatlanok. 

Ezek a válaszok fellelhetők különféle korok és kultúrák 

mindennapos gondolkodásában. 

Platón azt hirdette, hogy az ember a nevelés által lesz igazán 

emberré: a neveléssel a társadalmi bajok orvosolhatók, erkölcsössé, 

optimálisan működővé tehető az állam. Arisztotelész is bízott a nevelés 

hatalmában. Szerinte az állam boldogsága érdekében a nevelésnek állami 

feladatnak kell lennie: az állam alkotmánya a törvényeken és a nevelésen 

nyugszik (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs; 

Magyarné Sztankovics Ilona (1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs; 

Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a 

pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.). 

 A kereszténység is elismeri a nevelés fontosságát. Erasmus nagy 

jelentőséget tulajdonít a nevelésnek. A nevelést a legemberibb 

tevékenységnek tekintette. Álláspontja szerint a nevelés teszi az embert 

emberré. Pestalozzi, Descartes, Locke, Kant – a korszak kiemelkedő 

tudósai –, mind a neveléstől várják az emberiség felemelkedését. 

Comenius mélységesen hitt a nevelhetőségben, a nevelést nem tekintette 

születési előjognak, úgy vélte, a neveléssel a társadalmi bajok 

orvosolhatók: „Az emberi romlottság megjavítására az égvilágon semmi 

hatásosabb út nincs az ifjúság helyes nevelésénél.”  A leghíresebb 

irányzat Locke „tabula rasa” elmélete: az egyén születése pillanatában egy 

fehér lap, és olyanná lesz, amit erre a lapra majd „ráírnak” (Kozma Béla 

(1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs; Magyarné Sztankovics Ilona 

(1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs; Mészáros István – Németh 

András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás 

történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.). 

A XIX. században, a biológiai kutatásainak eredményeképpen, az 

öröklés tanulmányozása során, megrendült a nevelés mindenhatóságába 

vetett hit. A jellem és az akarat születésünk után alig változik, az erények 

és bűnök velünk születnek hirdették a korszak tudósai – például: 
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Schopenhauer. Így alkotja meg például Lombroso a „született gonosztevő” 

típusát (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

E rövid áttekintésből is látható, hogy sokféle felfogás alakult ki e két 

tényező: az öröklés és a környezet viszonyáról. Lényegében a keletkezett 

szélsőséges irányzatok, elméletek három nagy csoportba foglalhatók össze 

(Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.): 

1. A biogenetikus elmélet – értelmezése szerint a gyermek 

személyiségének fejlődését az öröklés determinálja. Az ember minden 

alapvető vonása öröklődik. A személyiség tehát biológiailag 

meghatározott, génjeinkben hordozzuk minden jellemző vonásunk alapját. 

Az „eleve elrendezés” elvének is ismerik ezt a felfogást, mert az ember 

fejlődése során csak azzá válhat, amit génjeiben hozott. 

2. A szociáldeterminizmus elmélete – az örökléssel ellentétben 

mindenben a környezet szerepét hangsúlyozza: az emberi személyiség az 

őt ért környezeti hatások eredménye. Minden ember olyan lesz, amit és 

ahogyan élete során átél, megtanul. 

3. A konvergencia elmélet – a két szélsőséges nézet egyoldalúságát 

próbálja feloldani. A gyermek személyiségének fejlődésében két tényező 

működik együtt: az öröklés és a környezet. Ezek pedig mintegy 

„konvergálva” határozzák meg a személyiséget. A két tényezőből az 

öröklés szerepe a hangsúlyosabb: 60:40 százalékos arányban. 

Ez az irányzat a környezetet az embertől független, elsősorban a 

társadalmi körülmények együttesének tekinti. Szerepe a személyiség 

fejlődésében megváltoztathatatlan. Kedvezőtlen környezeti feltételek 

között a génekben levő fejlődési lehetőségek késve vagy egyáltalán nem 

valósulnak meg. Ezzel szemben a kedvező környezeti viszonyok 

megkönnyítik az öröklött tendenciák érvényre juttatását (Kozma Béla 

(1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

A szélsőséges irányzatok megismerése után úgy merül fel a kérdés, 

hogy vajon mi a viszony e két tényező között, illetve milyen tényezők 

hatnak még a személyiség kialakulására, fejlődésére? 

A kérdésre a génkutatások eredményei révén próbáltak meg választ 

adni. A kutatási eredmények alapján igazolták, hogy a gének és a 

személyiségvonások között nem mutatható ki egyértelmű összefüggés. 

Egy gén több tulajdonság kialakulásához is vezethet, ugyanakkor egy 

tulajdonság kialakulásában több gén is közreműködhet. Azt is igazolták, 

hogy ugyanaz a gén más személyiségvonást eredményezhet az egyes 

egyedekben, a környezeti elemektől függően (Kozma Béla (1996): 

Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

Az ikerkutatások – Galton, Gottschald, Zazzo, Kanajev – is annak 

megállapítását célozták meg, hogy a gyermek személyiségének 

fejlődésében milyen arányban mutatkozik meg az öröklés és a környezet. 
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Galton szerint a kétpetéjű ikrek csak annyira hasonlítanak egymásra, mint két 

testvér. Gottschald a második világháború előtt folyamatosan megfigyelt 

kilencven egypetéjű ikerpárt. A háború feldúlta a családokat, a párok többsége 

szétszakadt, különböző környezetbe került. Felkutatta őket, és a következőket 

tapasztalta: eltérő környezetben nevelkedett egypetéjűek között kisebb volt a 

hasonlóság, mint az együttnevelkedő kétpetéjűeknél. Tehát a különböző 

környezeti tényezők hatására eltérő lesz az azonos örökletes adottságokkal 

rendelkező egyének fejlődése. Zazzo tizenöt éven keresztül négyszáznál több 

egypetéjű ikret figyelt meg. Véleménye szerint az eltérő szülői bánásmód miatt 

eltér az ikerpárok egyéni fejlődése is. Kanajev szerint a teljesen azonos 

körülmények között nevelkedő egypetéjű ikreknél is van némi eltérés a 

fejlődésükben. Az ikrek egymás társas környezetét alkotják. Mindketten 

rendelkeznek saját mikrokörnyezettel, amely különböző, egymástól kisebb-

nagyobb mértékben eltérő személyiségvonásokat eredményez. 

 

A fenti kérdésekre válasz(ok) keresése, az igazság eldöntése nem a 

mi feladatunk. Az öröklés viszonya, hatása abból a szempontból fontos, 

hogy a nevelés folyamatában, a személyiség fejlesztése során hogyan 

fejtik ki hatásukat. 

A legfontosabb, általánosan elfogadott tudományos tény, az, hogy 

egyetlen személyiségvonás vagy tulajdonság sem kizárólagosan öröklött, 

viszont olyan sincs, amely kizárólag környezeti eredetű lenne (Kozma Béla 

(1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

Nagyon szemléletesen fejezi ki ezt az összefüggést G. W. Allport 

elmélete, illetve az általa használt képlet (Allport, G. W. (1980): A 

személyiség alakulása. Gondolat Kiadó, Budapest.): 

 

Személyiség = Öröklés   Környezet 

 
A két tényező a személyiség fejlődése, fejlesztése során nem összeadandó, 

hanem szorzandó. Ha bármelyik nulla lenne, nem alakulna ki a személyiség. 

 

 

5. 2. A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők: az öröklés, a 

környezet, a nevelés 

 

Mielőtt a személyiség kialakulását, fejlődését befolyásoló tényezők 

szerepét vizsgálnánk, tisztázni kell a személyiség fogalmát. 

A számtalan személyiség definíció közül, a következő 

meghatározásból induljunk ki: 

 
A személyiség olyan egyedi és megismételhetetlen, dinamikus, funkcionális 

rendszer, amely veleszületett testi és idegrendszeri sajátosságai bázisán, a 
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társadalmi és természeti környezettel való folytonos kölcsönhatásban, állandó 

fejlődés és változás folyamatában, „én tudata” birtokában többé-kevésbé tudatos 

viselkedésválasztással határozza meg önmagát. 
 

A személyiség fejlődését a biológiai (öröklés) tényezők és a 

környezeti, nevelési hatások együttesen határozzák meg, egymással szoros 

kölcsönhatásban lenne (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., 

Pécs.). 

  

5. 2. 1. Az öröklés 
 

Az örökléstan – genetika – az a biológiai tudományág, amely az élőlények 

tulajdonságainak ivadékaikon való megjelenésével foglalkozik. 

A természettudományos, kísérleti örökléstan megalapítója G. 

Mendel osztrák genetikus volt – mendelizmus –. 

 
Mendelizmus – az öröklékenységgel kapcsolatos szabályszerűségek összessége; 

e szabályszerűségek a formális örökléstan alapjaivá váltak. Mendel azokból a 

kísérletekből (1866), amelyeket élesen eltérő tulajdonságú – például: sárga és 

zöld színű – borsóformák keletkezésére vonatkozóan végzett, keresztezéskor 

számszerű szabályszerűségeket állapított meg az eltérő tulajdonságok öröklésére. 

1. szabálya (egyformaság, uniformitás) kimondja, hogy az eltérő genotípusú, de 

homozigóta szülők keresztezéséből származó F1-egyedek azonos tulajdonságúak 

és egyforma külső megjelenésűek. 2. szabálya szerint az ivarsejtek 

mindegyikében az allélpár két tagjának csak egyike lehet jelen (gaméták 

tisztasága). Az F1-egyedek egymásból adódó második nemzedékének (F2) 

egyedei egymáshoz nem hasonlók, hanem meghatározott számarányban 

hasadnak meg úgy, hogy a szülői jellegek mindig állandó arányban jelennek 

meg. Bár Mendel munkái hosszú ideig észrevétlenül maradtak, később Correns, 

Tschermák, Sutton és de Vries örökléstani munkássága révén a tudományos 

érdeklődés középpontjába került.     

 

A kromoszómák alapvető szerepét a genetikában Thomas Morgan 

fedezte fel.  

 
Az öröklődés – heriditás – az élet egyik alapvető tulajdonsága, amely biztosítja, 

hogy a fajon belül az ivadékok ugyanazokkal a sajátosságokkal rendelkezzenek, 

mint a szülők. Az öröklődés a természetes kiválogatódás alapján lehetővé teszi, 

hogy az új sajátosságok fennmaradjanak, ez idővel új fajok kialakulásához is 

vezethet.  

 

Elődeinktől elsősorban azokat a tulajdonságokat örököljük, amelyek 

az emberre általánosságban jellemzőek, illetve az elődeink egyes vonásait 

is (családi jellemzőket). 
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Szervezetünk szervekből és szövetekből áll, ezek közös 

alkotóegysége a sejt. Az emberi test körülbelül 100 billió (milliószor 

millió) sejtet tartalmaz, amelyek többsége kevesebb, mint egytized 

milliméter átmérőjű. Minden sejt belsejében sejtmag található, melyben az 

emberi genetikai állomány – Genom – két teljes példánya található – 

kivéve a petesejteket és a hímivarsejtet, amelyekben csak egy példány van, 

illetve a vörösvértesteket, amelyekben egyetlen példány sincs –. Az egyik 

példány az anyától, a másik az apától származik. Mindkét példány 23 

egymásnak megfelelő kromoszómából áll és elméletileg a legújabb 

analízisek szerint 30 ezer ugyanolyan gént tartalmaz. A gének az anyai és 

apai változatai között apró és finom eltérések lehetnek. Ezek határozzák 

meg például, hogy valakinek kék vagy barna a szeme színe. A gyermek 

fogantatásakor a rekombinációnak nevezett folyamat során az apai és az 

anyai kromoszómák egyes darabjai felcserélődnek (Ridley, Matt (2002): 

Génjeink. Akkord Könyvkiadó, Miskolc; Oláh János (2004): A nevelés 

szükségessége és lehetősége, korlátai. In. Dombi Alice – Oláh János – 

Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. APC- Stúdió, Gyula.).  

 
A kromoszóma az a sejttani egység, amely az öröklődésért felelős anyagot 

tartalmazza. Számuk az egyes fajokra jellemző és állandó. Az embernek 23 pár, 

vagyis 46 kromoszómája van. 

 

A gén az öröklődés funkcionális egysége, a DNS molekula egy meghatározott 

szakasza. Hatásuk a fehérjemolekulák szerkezetén keresztül érvényesül. 

 
A mutáció örökletes változás, a gének sorrendjében bekövetkező módosulás vagy 

kimaradás, mely kihat a fehérjék szerkezetének változására is. Az így kialakult 

helyzet az örökletes ártalom. 

 
A genotípus más szóval öröklöttséget jelent. A szülőktől örökölt gének 

összessége adja a genotípust. A genotípusnak (öröklöttségnek) az a része, 

amelynek megfelelő tulajdonságok megjelennek az utódokon, a fenotípus. 

 

Matt Ridley (2002) alapján képzeljük el, hogy a genom egy könyv. 

A könyvnek 23 fejezete van, ezek a kromoszómák. Minden fejezet néhány 

ezer történetet tartalmaz, ezek a gének. Minden történet szövege 

mondatokból épül fel, ezek az exonok, de a szövegeket „reklámok” 

szakítják meg, ezek az intronok. Minden mondat szavakból áll: a kodonok. 

Minden szó betűkből áll össze, ezek a bázisok. A könyvben egymilliárd 

szó van, amely mondjuk, 800 Bibliában férne el. Ha napi 8 órában egy 

szó/másodperces sebességgel olvasnánk fel a genom szavait, akkor az egy 

évszázadig tartana. Ha egy-egy betű egy milliméteres lenne, akkor elérné a 

Duna hosszúságát. E hatalmas könyv mégis elfér egy mikroszkopikus 
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nagyságú sejtmagban, egy olyan sejt magjában, amely könnyedén elfér 

egy toll csúcsán. A genom egyes részeit balról jobbra kell olvasni, míg 

más részei jobbról balra kerülnek olvasásra, de egyszerre mindkét irányból 

sohasem (Ridley, Matt (2002): Génjeink. Akkord Könyvkiadó, Miskolc; 

Oláh János (2004): A nevelés szükségessége és lehetősége, korlátai. In. 

Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet 

alapkérdései. APC- Stúdió, Gyula.).  

Az emberi genom –az ember gének teljes készlete – 23 elkülönült 

kromoszómapárba van becsomagolva. A kromoszómákból huszonkettőt 

nagyjából a méretük alapján számoztak meg: a legnagyobbtól (egyes) a 

legkisebbig (huszonkettes). A maradék egy pár az ivari kromoszómákat 

tartalmazza: két nagy X-kromoszómát a nőkben, egy X-t és egy kis Y-t a 

férfiakban. A Y a legkisebb kromoszóma. Minden kromoszóma egy-egy – 

nagyon – hosszú DNS (dezoxiribonukleinsav) molekula. A genom 

szavaiban csak A, C, G és T betűk szerepelnek: ezek az adenin, a citozin, a 

guanin és a timin bázisok kezdőbetűi (Ridley, Matt (2002): Génjeink. 

Akkord Könyvkiadó, Miskolc; Oláh János (2004): A nevelés 

szükségessége és lehetősége, korlátai. In. Dombi Alice – Oláh János – 

Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. APC- Stúdió, Gyula.).  

 
Az emberi DNS körülbelül 109 információs alapegységet, ún. triplettet tartalmaz. 

A mai tudásunk szerint a tulajdonságok szempontjából a triplettek mintegy 4-5 

százalékának van jelentősége. Ha minden triplettet egy betűnek tekintünk, ez az 

információmennyiség egy 700 átlagos kötetből álló könyvtárat töltene meg.  

 

Az emberi faj története sikertörténet. Több mint 6 milliárd egyede 

együttesen mintegy 300 millió tonnányi biomasszát tesz ki. Körülbelül 

300 ezer emberi generáció élt azóta, hogy Közép-Afrikában megjelentek a 

csimpánzok és az embere közös őse. Matt Ridley hasonlata szerint: „Ha 

ön megfogja az édesanyja kezét, az édesanyja pedig a saját anyjáét és 

gondolatban így tovább, akkor egy olyan emberláncot kapunk, amely 

mindössze New-Yorktól Washingtonig tart, s a végén kezet foghatnánk a 

„hiányzó láncszemmel”, az ember és a csimpánz közös ősével.” A 

baktériumok ugyanennyi generációt mindössze huszonöt évbe 

zsúfolhatnak be ((Ridley, Matt (2002): Génjeink. Akkord Könyvkiadó, 

Miskolc; Oláh János (2004): A nevelés szükségessége és lehetősége, 

korlátai. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A 

neveléselmélet alapkérdései. APC- Stúdió, Gyula.).  

Az öröklődés témakörének további tárgyalása Czeizel Endre 

genetikus tanulmányai, kutatási eredményei alapján történik. 
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5. 2. 1. 1. A biológiai öröklés 
 

Az öröklés – tehát – az a folyamat, amely során az utódokban megjelennek 

a szülőktől örökölt gének és kromoszómák, illetve ezek kombinációi. 

A fejlődést befolyásoló biológiai tényezők szerepe kétségtelen, de 

meghatározó jelentőségüket nem szabad eltúlozni. A fenti tulajdonságaink 

nagy részét az öröklődés határozza meg. Viszonylagos állandóság 

található az arcvonásokban, a mozdulatokban, a hanghordozásban, a 

temperamentumban, a kommunikációs szokásokban stb. (Buda Béla 

(1986): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Nemzeti 

tankönyvkiadó, Budapest; Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius 

Bt., Pécs.). 

Mindezek azt jelzik, hogy a személyiség elég erős biológiai 

gyökerekkel is rendelkezik. Azonban a fontos személyiségszerkezeti 

elemeknek és működésüknek az alapja az életélmények folyamatában 

szerveződik, alakul ki. 

A modern genetikai determinizmus lényege a következőkben 

foglalhatók össze (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.): 

Az ember örökletes adottságai tények, melyek az öröklődés folyamatában 

alakulnak ki. A genetikai lehetőségek tehát a fogamzást követően már 

eldőltek. A gyermek adottságait befolyásolni csakis külső hatásokkal: 

elsősorban a neveléssel lehet. Természetesen a nevelésnek egy viszonylag 

tág, de csak az adott intervallumon belül van lehetősége arra, hogy 

adottságainkat az egyéni és társadalmi céloknak megfelelően tudatosan és 

hatékonyan kiaknázza (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., 

Pécs.). 

 

5. 2. 1. 2. A „minta” öröklődése 
 

A biológiai öröklődés és a „minta” öröklődése az élővilágban mindenütt 

megtalálható. Ez utóbbi téma kutatása döntően az etológia tárgykörébe 

tartozik. Lényege, hogy az utód a fejlődés korai szakaszában a szülőktől, 

elsősorban az anyától látott és tanult mintákat követi, utánozza. 

A továbbiakban a fentiek leírására használjuk a pedagógiában is az 

imprinting fogalmát. Jelentése: az élet korai szakaszában igen gyorsan 

végbemenő nem tudatos bevésődési folyamat. Ezt a kifejezést használjuk a 

gyermek életében az első napok sajátos érzékenységi peridusának 

jelzésére is (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

Ezek a bevésődési mechanizmusok nemcsak a gyermekben 

dolgoznak, hanem az anya számára is rögzítik az anyai viselkedést (Buda 

Béla (1986): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. 
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Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest; Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs.). 

Az egyén életének első évei döntőek a magas szintű érték-attitűd 

rendszer megalapozásában, amelyek majd a személyiség mélyebb rétegeit 

alakítják ki. Az öröklődésnek ez a formája ezért is nagyon lényeges 

(Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

 

5. 2. 1. 3. A szociokulturális öröklődés 

 

Ebben a folyamatban lehetőség nyílik arra, hogy az ember átvegye a 

különböző történelmi korok, társadalmak által felhalmozott értékeket, 

amelyet családja közvetít. Az ember elvont, absztrakt gondolkodása 

biztosítja, hogy az előbbi két öröklődési folyamat hatékonyságát 

megsokszorozza. A fejlődés során a képességek és a teljesítmény mind 

hatékonyabb megvalósulása várható. A szociokulturális körülmények 

tudatos javítása jelenti az elsőrendű lehetőséget az egyén adottságainak 

képességgé fejlesztésére (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., 

Pécs.). 

A család, mint elsődleges közvetítő ágens, illetve szűrő jelenik meg 

ebben a folyamatban. Ez azt jelenti, hogy a család a társadalmi, külső 

hatásokat megszűri ugyan, de csak a maga szintjén. Ez nem olyan típusú 

szűrés, ami a „jót” átengedi, a „nem jót” pedig nem. A szülő a maga 

kialakult értékrendszere által szűri meg a hatásokat és ad így egy sajátosan 

feldolgozott hatást a gyereknek. Ez nem tudatos szocializálódás (Kozma 

Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

Itt szükséges megemlítenünk még a szociokulturális öröklődés 

folyamatának egy nagyon fontos tényezőjét: a nyelvi kód öröklődésének 

szerepét. Az óvoda, az iskola, a tankönyvek kidolgozott nyelvi kódot 

használnak, a család nem vagy részben kidolgozott, sajátos nyelvi kódot 

használ. A kutatások egyértelműen igazolták, hogy a társadalmi 

rétegződés szignifikánsan összefügg az iskolai teljesítménnyel. Az iskolai 

teljesítmény viszont a beszéd függvénye (Kozma Béla (1996): Pedagógia 

I. Comenius Bt., Pécs.) (lásd. részletesen 8. 1.). 

A szociokulturális öröklődés révén az ember az elmúlt idők 

össztársadalmi tapasztalatát képes felhasználni a saját fejlődése érdekében.  

Ennek az öröklődésnek a jótékony vagy éppen káros hatása az adott 

szubkultúra révén érvényesülhet (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs.). 

Az előbbiek alapján, a nevelés szempontjából az öröklődést a 

következőképpen fogalmazhatjuk meg (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs.): Az öröklődés az az összetett, több tényezős folyamat, 

amely során az utódban megjelennek a szülők biológiai tulajdonságai, 
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végbemegy a „minta” étvétele és lehetőség nyílik a társadalomban 

felhalmozott értékek étadására, átvételére. 

Az öröklődés szűkebb értelemben tehát azonos a biológiai 

öröklődéssel. Tágabb értelemben beletartozik az öröklődés folyamatába: a 

biológiai öröklődés, a „minta” öröklődése és a szociokulturális öröklődés. 

 

5. 2. 2. A környezet 

 

Környezeten –az embert körülvevő természeti és társadalmi tényezők 

összességét értjük, amellyel az ember kapcsolatba lép, az reá hat. Ez a 

hatás viszont nem egyoldalú, mert az ember is hat a környezetére (Kozma 

Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

A környezet a valóság azon része, amellyel az ember kapcsolatban 

áll. Két nagy területét különítjük el: a természeti és társadalmi 

környezetet. Mindkét típus esetében beszélhetünk makro-, és 

mikrokörnyezetről. A környezeti tényezőket, természetüket tekintve, 

élettelen és élő tényezők csoportjába oszthatjuk (Kozma Béla (1996): 

Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

A környezet egy bonyolult rendszer, amely a személlyel vagy 

személyek egy csoportjával, mint másik rendszerrel illetve 

szervezetrendszerrel kerül kölcsönhatásba. Ennek a kapcsolatnak lényeges 

kritériuma a hatás. A környezet az egyénre a hatótényezőin, illetve azok 

együttesein, komplexumain keresztül hat. Jellemző erre, hogy a 

környezetei tényezők hatásmechanizmusai dinamikusan összefüggnek 

egymással. Az egyik tényező megváltoztatása a többi hatását is 

befolyásolja (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

A hatótényezők csoportját nehéz egyértelműen, konkrét jellemzők 

alapján csoportosítania. Minden személy beleszületik egy adott természeti, 

társadalmi környezetbe, amely mint egy település, annak minden 

hatótényezőjével jelenik meg az egyén életében. 

A környezeti tényezők csoportosítása a fentiek alapján (Kozma Béla 

(1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.): 

– A hatótényezők első dimenziója az a topográfiailag jól 

körülhatárolható hely, ahol az egyén él. Ez a terület a környezet 

„működési helye”. Ide tartoznak: az éghajlati, az időjárási viszonyok, a 

természeti adottságok, a fizikai környezet. 

– A tényezők második dimenziójába maga a település tartozik. Annak 

nagysága, infrastruktúrája, szerkezete, objektív adottságai: például a 

kulturális intézmények hálózata, kereskedelmi hálózat stb. nagyon fontos 

tényezők. Lényeges kérdés a település története, hagyományai, a kialakult 

emberi viszonyok, a szomszédság, a lakókörzet. 
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– A tényezők harmadik dimenziója az adott területet kultúráját foglalja 

magába. Ide sorolható egyrészt a kultúra közvetítő közegei: az iskola, a 

kulturális intézmények. Másrészt pedig a terület: értékrendszere, 

értékpreferenciái, a helyi társadalom normarendszere, illetve a településen 

működő társadalmi szervezetek is a tényezők jelentős csoportját alkotják 

(Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

Egy másik felosztás alapján megkülönböztetünk: a) közvetlen és b) 

közvetett környezetet. 

 
Közvetlen környezet – azoknak az elemeknek, hatótényezőknek a rendszere, 

amelyek áttétel nélkül hatnak az egyénre. Ilyenek az ember egyedi, konkrét 

kapcsolatai – család, rokon, barát, munkahely –, a lakóhely anyagi, tárgyi és 

kulturális körülményei (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

A közvetett környezet az áttételek révén hatást gyakorló elemeket foglalja 

magába.  

  

Ha az ember lakóhelyét egy fix pontnak tekintjük, akkor a 

környezetét, azok elemeit, hatásuk intenzitását bővüli, koncentrikus 

körökkel is jellemezhetjük. Ezt szemlélteti a 7. ábra (Kozma Béla (1996): 

Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

 
A lakóhely – a gyermek közvetlen életközössége, személyi környezeti 

feltételeinek összessége, a család, annak élete, körülményei. Akár lakóhelyi-

családi környezetnek is nevezhető. 

A helyi környezet – az a település, ahol a gyermek él, nevelkedik. A 

település tárgyi, gazdasági, személyi feltételei. Ide sorolható: a szomszédság is, 

mint fontos környezeti elem. 

A területi környezet a legszélesebb kör: azon környezeti feltételek 

összessége, amelyek az egyén lakóhelyi és közvetlen helyi környezetén kívül 

helyezkednek el (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

 

 A szociokulturális öröklődési folyamat értelmezésénél látható volt, 

hogy a genetikai és környezeti hatások a gyermek születésének pillanatától 

összefonódnak. A személyiség formálásának folyamatában is ez az 

összekapcsolódás érzékelhető. A szülők az utódoknak génjeiket és az 

otthoni környezetet adják: így mindkettő a szülők saját génjeinek a 

függvénye. Ennek a sajátos kapcsolatnak az eredménye, hogy a gyermek 

örökölt jellegzetességei – tehát genotípusa – és a nevelés környezete – a 

család – közt egy beépített kapcsolat van (Kozma Béla (1996): Pedagógia 

I. Comenius Bt., Pécs.). 
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7. ábra. A környezet bővülése (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., 

Pécs.). 

 

 
Adottságokon hajlamokat, diszpozíciókat, kifejlesztésre váró képességcsírákat 

értünk. Adottság az emberi fejlődés előfeltétele, indulási alapja. Czeizel Endre 

szerint: „Olyasmit senki sem tud megvalósítani az életében, ami örökletes 

adottságainak a körén kívül esik, de az örökletes adottságok összessége sokkal 

nagyobb lehetőségbirodalom, mint amit egy ember az élete során tud járni.” 

(Szántó Károly szer. (1979, 1980): Pedagógia I-II. Tankönyvkiadó, Budapest.). 

A képesség kifejlesztett adottság, valamely cselekvésre, teljesítményre való 

alkalmasság, illetve ennek a mértéke. Minőségi fokát részben az emberrel vele 

született adottságok, hajlamok, részben a környezetei hatások együttesének 

befolyására szerzett ismeretek, jártasságok, készségek, tapasztalatok határozzák 

meg. Vannak általánosnak nevezett képességek – kreativitás, kommunikációs 

képesség stb. – és vannak különlegesek – kézügyesség, képszerű fantázia stb. –. 

A teljesítményt sok tényező: például szorgalom, érdeklődés, szorongás, 

fáradékonyság stb. befolyásolja. Az iskoláztatás, a nevelés hozzájárul a 

képességek kifejlesztéséhez. A nevelés olyan adottságokat is mozgásba hoz, 

képességekké fejleszt, melyek nélküle nem nyilvánulnának meg (Oláh János 

(2004): A nevelés szükségessége és lehetősége, korlátai. In. Dombi Alice – Oláh 

Területi 

környezet 

Helyi 

környezet 

Lakóhely 
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János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. APC- Stúdió, 

Gyula.). 

A tehetség képességek halmozódása, pszichológiai értelemben azt jelenti, 

hogy valaki egy tevékenységben vagy tevékenységkomplexumban az átlagosnál 

magasabb teljesítményre képes. Az átlagosnál magasabb, nagyobb képesség, 

képességek jellemzik a tehetséges embert. Valamely területen ez már 

gyermekkorban jelentkezhet. Azokat a kiemelkedő tehetségeket, akik társadalmi 

szempontból rendkívül jelentőset alkotnak, zseninek nevezzük. A zseniket nem 

mindig ismerik fel a kortársak, mert jelentősebb mértékben eltérnek a 

szokásostól, a hagyományostól. Mivel nem ismerik el mindig őket, az idegbajt, 

elmebajt is kiválthat (Czeizel Endre (1980): Az orvos-genetikus szemével. 

Minerva Könyvkiadó, Budapest; Oláh János (2004): A nevelés szükségessége és 

lehetősége, korlátai. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A 

neveléselmélet alapkérdései. APC- Stúdió, Gyula.). 

 

Egy személy intellektuális lehetőségeinek kifejlődését meghatározó 

környezetei feltételek egy csoportja a következők: 

– az egészségi állapot; 

– az őt érő ingerek mélysége; 

– az otthon emocionális klímája; 

– a viselkedésre kapott visszajelzések típusa (Kozma Béla (1996): 

Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

 

5. 2. 3. A nevelés 
 

A nevelés fejlesztő hatások összessége. Minden tervszerű és tudatos 

személyiségalakító hatásrendszer a nevelés, amely az egyén fejlődését segíti elő. 

Ez a hatásrendszer egyrészt egy folyamat létrehoz valamit, másrészt a folyamat 

eredménye az a hatás, amit kiváltunk, elérünk (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. 

Comenius Bt., Pécs.). 

A személyiség fejlődését három tényező befolyásolja: az öröklődés, a 

környezet és a nevelés. A különböző tudományok a személyiség fejlődését más-

más aspektusokból értelmezik. A megszületendő emberi individuum csak egy 

potenciális személyiség, specifikus tulajdonságai a társadalmi hatások 

körülményei között alakulnak ki. A személyiséggé válás egy bonyolult, összetett 

folyamat. A pedagógia feladata a folyamat szabályozása, irányítása, szervezése 

(Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

 

Összefoglalásként – a tárgyaltak alapján –, az alábbi következtetések 

állapíthatók meg (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.):  

a) Minden ember önálló egyed. Benne az adottságok, mint diszpozíciók 

jelennek meg, melyek génjeiben, azok kódjában benne van. 

b) A környezeti hatások befolyásolják, hogy az adottságokból mi, 

mikor és milyen mértékben és miképpen valósul meg. 
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c) A személyiség jellege, kialakulása az örökletes és környezeti hatások 

egymásra hatásának eredménye és ezek eredője. 

d) Az ember adottságait, mivel azok a fogamzás pillanatában eldőlnek, 

befolyásolni csak a külső hatásokkal lehet. Ezen tényezők közül a 

legjelentősebb a nevelés személyiségformáló hatása. 

 

5. 2. 4. A fejlődés folyamatai: érés és tanulás 
 

Az egyén emberi fejlődését egyszerre biológiailag és társadalmilag 

meghatározott alapadottságai – diszpozíciói – teszik lehetővé. Ha a segítő 

környezet megteremti a kisgyermek akciószükséglete és akciólehetőségei 

között a megfelelő összhangot, nagy a valószínűsége annak, hogy a 

biológiailag ép gyermek alkalmassá válik egyéni képességeinek és 

tulajdonságainak kifejlesztésére. Ez végső soron három diszpozíció 

meglétén múlik: 1.) a helyváltoztatásra, 2.) a kézzel végzett 

alkotótevékenységre és 3.) az intellektuális tevékenységre való 

alkalmazkodás (Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, 

Budapest.). 

Az egyén fejlesztése erre az alapra épül. Természetesen az 

alapadottságok elemi foka csak kiindulási feltétele a hosszantartó egyéni 

fejlettségnek, aminek két jellegzetes vonását lehet megkülönböztetni 

(Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.): 

a) először is, az egyéni fejlődés többszakaszos folyamat; 

b) másodszor a fejlődés mindegyik szakaszában a diszpozíciók és a 

fejlődési lehetőségek új viszonyával, összefüggésével kell számolnunk. 

Általános szabálynak lehet tekinteni Gáspár László (1998) szerint, 

hogy a diszpozíciók alacsonyabb minőségi színvonala mérsékeltebb, a 

magasabb minőségi színvonala meredekebb egyéni fejlődési pályát ír le. 

Szerencsés körülmények között mindenkinek megadatik, hogy saját 

lehetőségei maximumáig kiaknázza a rendelkezésére álló fejlődési teret, 

de mindenki csak olyan fejlődési pályát futhat be, amilyent az 

adottságaiban rejlő lehetőségtartomány megenged (Gáspár László (1998): 

Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.). 

Az adottságok és a kifejleszthető képességek viszonya kizárja mind 

az eltúlzott pedagógiai pesszimizmust, mind a eltúlzott pedagógiai 

optimizmus lehetőségét. Minden ember nevelhető, de nem nevelhető 

minden ember mindenné (Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker 

Kiadó, Budapest.). 

A biológiai és szociális meghatározottságok egyszerre és egymással 

egységben hatnak. Ha ezek első tekintetre tagolatlannak látszó együttesét 

részekre bontjuk, Gáspár (1998) a következőfontosabb összetevőket 

határozza meg: 
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– a társadalmi rétegződésben elfoglalt hely; 

– a közvetlen környezet szociokulturális meghatározottsága; 

– az egyéni adottságok által determinált fejlődőképesség; 

– a tudatos fejlesztő hazás; 

– az egyén, ugyancsak tudatos önfejlesztő aktivitása; 

– fizikai – testi –, intellektuális és szociális érése (Gáspár László 

(1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.). 

Ezek intenzitási foka, illeszkedése: egymásra épülése, együttes 

hatása egyénenként igen nagy eltéréseket mutathat. 

Az egyén zavartalan fejlődésének kulcskérdése az, hogy mennyire van 

összhang fejlődési lehetőségei és azok pedagógiai, egyéni kiaknázása 

között (Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.). 

Az egyéni fejlődés tehát többszakaszos folyamat. Az adottságok 

színvonala és a fejlődési pálya közötti konkrét kapcsolat mindegyik 

szakaszban szükségszerűen eltér egymástól. 

A fejlődési szakaszokat a különböző emberi minőségek 

kialakulásához kötjük. A következő emberi minőségeket vesszük 

számításba (Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, 

Budapest.): 

 

egyed → egyén → szubjektum → személyiség 

 

Ebből a felsorolásból is egyértelműen kitűnik, hogy a személyiség 

nem eleve adott emberi minőség, hanem viszonylag egy késői fejlemény: 

az emberi tevékenység, öntevékenység, fejlődés és önfejlődés eredménye 

(Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.). 

 
Egyed – az az emberi lény, aki biológiai életképességekkel és bizonyos 

diszpozíció-kezdeményekkel már rendelkezik, de még nincs ön- és én tudata. 

 
Egyén – az az ember, aki már elemi szinten differenciált diszpozíciókkal, 

valamint megállapítható én- és öntudattal rendelkezik, de még nem rendelkezik 

kifejlett társadalmi cselekvőképességgel. 

 
Szubjektum – ön- és én tudattal, valamint kifejlett társadalmi 

cselekvőképességgel rendelkezik. 

  
Személyiség – az öntevékenységre és önmeghatározásra képes ember. 

  

Ez a négy minőség egymásból keletkezik, egymásra épül. A legelső 

minőségi állapot: az egyedként való létezés, ami a születés pillanatával 

kezdődik. Az egyed egyénné fejlődik, ha csak valami sérülés ebben nem 

akadályozza meg. Egyénként az ember két-hároméves korától kezdve 
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létezik. Az egyén akkor válik szubjektummá, amikor differenciált 

tevékenységre – játékra, tanulásra, munkára – a képes. Ez az egyedi ember 

életében legalább háromszor következik be: óvodáskorban, iskoláskorban, 

munkaképes-korban. A szubjektum (még) nem szükségképpen 

személyiség, bár a szubjektum-lét személyiséggé válás kikerülhetetlen 

előzménye és alapja. Csak a tevékenység-öntevékeny ember válhat 

személyiséggé. A személyiség már nemcsak a külső világot, hanem a 

maga belső világát is aktívan alakítja (Gáspár László (1998): 

Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.). 

A négy minőség kapcsolatát a 8. ábra mutatja be. 

 

                                                                                           személyiség                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

egyed 

 

 

 

egyén 

 

szubjektum 

 

szubjektum 

 

egyén 

 

egyén 

 

egyed 

 

egyed 

 

egyed 
 

8. ábra. A négy emberi minőség kapcsolata (Gáspár László (1998): 

Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.). 

 

Az aktív nevelés szempontjából különös figyelmet érdemel a 

szubjektum és a személyiség között fennálló kapcsolat. Ahhoz, hogy 

valaki személyiséggé váljék, előbb szubjektumként kell tevékenykednie. 

A szubjektum tevékeny társadalmi ember, de aktivitása főleg a külső 

világra irányul. A személyiség ezzel szemben egyetemes aktivitásra, tehát 

mind a külső világ, mind pedig a belső világ formálására képes és kész 

ember. A személyiség ezért főképpen saját önmeghatározó aktivitásának a 

terméke. Az ember csak sorsfordító döntések által válhat jelentős 

személyiséggé (Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, 

Budapest.). 

Az intézményes nevelés nagymértékben segítheti az egyéni fejlődést. 

Ehhez azonban meghatározott feltételek szükségesek (Gáspár László 

(1998): Neveléselmélet. Okker Kiadó, Budapest.): 

– a fokozatosan erősödő diszpozíciók által meghatározott 

fejlődőképesség; 

– a fejlesztő hatások tartalmassága és intenzitása; 

– a fejlesztő hatások elfogadásának készsége; 

– az önfejlesztés szándéka. 

Különös figyelmet szükséges szentelnünk a különböző fejlődési 

szakaszok közötti átmenetre: nem mindegy, hogy mennyire vagyunk kész 
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rögzíteni, összegezni, kiegészíteni az előző fejlődési szakasz eredményeit, 

mennyire tudjuk a létező képességállományt szervesen továbbépíteni. A 

fejlődési szakaszokon nem lehet önkényes alapon átugrani. A 

legfontosabb feladat az egyes szakaszok belső lehetőségeinek a 

messzemenő kihasználása és a szakaszok közti folytonosság 

megteremtése. 

 
Érés – a fejlődés, önfejlődés spontán folyamata. Gerjeszthető: tanulással és 

tapasztalatszerzéssel. 

 

A folyamat nem rövidíthető le, nem gyorsítható fel önkényesen. Az 

érés folyamata egy sajátos ritmust kölcsönöz a fejlődésnek. Életünk során 

vannak időszakok, amikor bizonyos fajta tanulásra különösen fogékonyak 

vagyunk. Ilyenkor a tanulás gyorsabban és könnyebben megy végbe, és ha 

ezt az időszakot elmulasztjuk, később a tanulás hatásfoka romlik. Ezért a 

nevelési folyamatban figyelembe kell venni a fejlődés-lélektani 

ismereteket, és mindenféle tanítást a legalkalmasabb időben kell 

elkezdeni, sem előbb, sem később. Ezt nevezzük a pedagógiában az 

időzítés elvének.  

Vannak olyan időszakok, amikor bizonyos ingerekre különösen 

fogékonyak vagyunk. Ezeket az időszakokat nevezzük szenzitív 

periódusnak – érzékeny – nevezzük. Ha ebben az időszakban találkozunk 

a megfelelő ingerrel a tanulás hatékony, gyors és kitörölhetetlen lesz. Ezt a 

folyamatot bevésődésnek nevezzük (imprinting). 

 

  

5. 3. A nevelhetőség kérdése 
 

A nevelés lehetősége több történelmi korszakban kiemelt kérdés volt. A 

rabszolgatartó társadalmakban a rabszolgákat nem is tartották embernek: 

beszélő szerszámként emlegették őket. A polgári társadalmak optimista 

felfogást hirdettek az ember nevelhetőségével kapcsolatban. 

Comenius embereszménye a polgári módon vallásos ember. Mivel 

az ember „eszes teremtmény”, meg kell ismernie önmagát és az őt 

körülvevő világot. Miután „uralkodásra teremtett lény, képes saját 

szükségleteit kielégíteni, a világ dolgaival rendelkezni. Képes arra, hogy 

okosan tudja szabályozni a saját és mások külső és belső cselekedeteit: 

szilárd erkölcsi meggyőződés alapján. Mivel „Isten képmására teremtett 

lény”, meg kell ismernie Istent és törvényeit, a vallás tanításait. Egyetlen 

mondatba megfogalmazva: az embernek földi életében képzettségre, 

erkölcsi fejlettségre és vallásos érzületre kell szert tennie. 
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  Comenius meg volt győződve az ember formálhatóságáról, 

nevelhetőségéről. Felfogása szerint minden gyermekkel eleve adott az 

eszesség, az uralkodásra való képesség, a vallásos jámborság 

kibontakoztatásának lehetősége. Nemcsak nevelhető minden gyermek, 

hanem nevelni is kell mindeggyikőjüket. Optimista pedagógiai alapelvek 

ezek. Comenius hitt abban, hogy a neveléssel a társadalmi bajok 

orvosolhatók, az emberi együttélés fonákjai orvosolhatók. Comenius a 

permanens képzés előhírnöke volt. Kijelölte a nevelésért felelősöket is: a 

szülők, a gyülekezet, a hatóság, az egyén és az Isten. (Mészáros István – 

Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia és az 

iskoláztatás történetében. Osiris Kiadó, Budapest.). 

Ha a társadalmat az életkorok alapján két nagy csoportra osztjuk, 

ahol egyik a gyerekek, a másik a felnőttek kategóriája, és a nevelés 

folyamatát nézzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a nevelés 

általánosságokban a gyermek és a felnőtt közti különbséget próbálja 

nivellálni. Emellett nem, vagy csak részben figyel a gyermekek egymás 

közti különbségeire. Ez utóbbi pedig nagyon lényeges kérdése a 

nevelésnek, a nevelés folyamatának. Ezzel a kérdésre hívta fel a figyelmet 

kutatásai eredményei alapján Illyés Sándor (Kozma Béla (1996): 

Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

Illyés a nevelhetőség alatt a gyermek azon egyedi és általános 

tulajdonságait értette, melyeket a nevelés módosítani akar, illetve 

amelyeket a nevelésnek céljai eléréséhez figyelembe kell vennie (Kozma 

Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

A nevelhetőségnek szerinte négy fontos összetevője van (Kozma 

Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.): 

– mit tud, hol tart a gyermek fejlődése; 

– hogyan, milyen mértékben, ütemben tud változtatni a nevelés; 

– a gyermek távlati fejlődésének lehetőségei; 

– a gyermeki fejlődés szociális beágyazottságának szintje. 

A tényezők sorában – a többiek szerepét nem csökkentve –, nagyon 

fontos az utolsó, a gyermeki fejlődés szociális beágyazottságának szintje. 

Ennek a színtere a „minta” öröklés, illetve a szociokulturális öröklés 

elsődleges színtere a család: mivel a gyermek családi környezetének, 

családja réteghelyzetének, szubkultúrájának szocializációs hatása nagyon 

erős. A nevelésnél ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk (Kozma 

Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

Konrad Lorenz (2002) a nevelés elérhető céljairól a 

következőképpen írt: 

– legfontosabb feladatunk mindenféle hospitalizáció 

megakadályozása; 
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– a legjobb iskola, amelyből a gyerek az élet értelmét megtanulhatja a 

természet; 

– a gyereket képessé kell tenni az igaz és hamis, az értelmes és 

értelmetlen megkülönböztetésére; 

– védetté kell tenni a tanulókat a különböző technikáktól, melyek az 

embereket egyformává akarják tenni; 

– fel kell kelteni a kíváncsiságot a fiatalokban; 

– fontos az együttérzés és a részvét kialakítása is (Lorenz, Konrad 

(2002): Ember voltunk hanyatlása. Cartophilus Kiadó, Budapest.). 

 

 

5. 4. A nevelés korlátai 

 

A nevelés korlátai azok a külső vagy belső eredetű zavarok, amelyek a 

nevelés folyamatában fellépnek, és ez által nehezítik a tervszerű nevelést. 

Ezeknek a zavaró tényezőknek alapvetően két forrása van: 

1. Az egyik a szociális kapcsolatok megromlása. Ezt a rendezetlen 

családi élet, hibás családi nevelés, megromlott nevelő-nevelt viszony is 

előidézheti.  

2. A másik forrás fizikai zavarokra vezethető vissza. Ilyen többek 

között: a testi gyengeség, a fáradékonyság, a túlzott betegeskedés. 

A belső eredetű zavarok főleg az életkori sajátosságokhoz 

viszonyított eltérésben mutatkoznak meg.  

A zavaró tényezők a személyiség harmonikus fejlődését gátolják. 

Ezért elsősorban a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi és 

beszédfejlődésben, idegrendszeri zavarokban, illetve ezek kombinációiban 

mutatkoznak meg. 

Az öröklött rendellenességek, az idegrendszeri és szervi 

megbetegedések a különböző fogyatékosságok más-más határt szabnak a 

nevelésnek (Kozma Béla (1996): Pedagógia I. Comenius Bt., Pécs.). 

 
Hospitalizmus elnevezéssel illetjük azokat a testi-lelki zavar- és visszafejlődési 

jelenségeket, amelyek az érzelmi törődés és az ingerközvetítés hiányára 

vezethetők vissza. A hospitalizmus a következő tünetekben mutatkozik meg 

(megjelenési formák): táplálkozási zavarok, súlyveszteség, csekély növekedés; 

megnövekedett védtelenség fertőzésekkel szemben; felerősödött sírási hajlam, 

apatikus magatartás, érdektelenség a környezettel szemben; a testi és motorikus, 

valamint a nyelvi és szellemi fejlődés késlekedése; fokozott félénkség és 

depresszió, bizalmatlanság és agresszivitás; feltűnő viselkedési formák, mint 

például: fejrázás, körömrágás, hajtépkedés.   
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Összefoglaló megállapítások 
 

 

→ Az embernek szüksége van a nevelésre – azaz az emberi 

környezetből származó, megfelelő ingerekre –, mert a nélkül nem 

fejlődnének ki az emberi képességei.  Tehát a gyermek emberi 

tulajdonságait a nevelés alakítja és formálja ki. A nevelés tudatosan és 

tervszerűen segíti az egyén kifejlődésér azzal, hogy előidézi, gyűjti, 

értékeli, kiválogatja, rendezi és megerősíti a fejlődésre kedvező hatásokat, 

illetve egyensúlyozza, gyengíti és elhárítja a hátrányosokat. Így a nevelés 

beavatkozik az egyén fejlődésébe, határozott irányt szab annak. Nevelés 

nélkül a fejlődés sohasem lehet az, mint általa.   

→ Antropológia (görögül anthrosz: az ember, logosz: a tan, tudomány) 

alatt az emberről szóló tudományt értjük. Az ember lényét vizsgálja 

minden szervi és pszichikai sajátosságaival együtt, valamint az ember 

megkülönböztetett helyét a természetben és a történelemben. 

→ A nevelhetőségről három választípussal találkozhatunk: a) az ember 

korlátlanul nevelhető; b) Az ember egyáltalán nem nevelhető, hiszen 

milyenségét és sorsát transzendes akarat vagy örökölt egyéni természete, 

vagy környezete teljesen meghatározza; c) az ember bizonyos – lényeges – 

vonatkozásokban nevelhető, más vonatkozásokban viszont nem. 

→ Lényegében a keletkezett szélsőséges irányzatok, elméletek három 

nagy csoportba foglalhatók össze: 1.) a biogenetikus elmélet; 2.) a 

szociáldeterminizmus elmélete; 3.) a konvergencia elmélet. 

→ A biogenetikus elmélet – értelmezése szerint a gyermek 

személyiségének fejlődését az öröklés determinálja. Az ember minden 

alapvető vonása öröklődik. 

→ A szociáldeterminizmus elmélete – az örökléssel ellentétben 

mindenben a környezet szerepét hangsúlyozza: az emberi személyiség az 

őt ért környezeti hatások eredménye. 

→ A konvergencia elmélet – a két szélsőséges nézet egyoldalúságát 

próbálja feloldani. A gyermek személyiségének fejlődésében két tényező 

működik együtt: az öröklés és a környezet. 

→ A személyiség fejlődését a biológiai (öröklés) tényezők és a 

környezeti, nevelési hatások együttesen határozzák meg, egymással szoros 

kölcsönhatásban lenne. 

→ Az örökléstan – genetika – az a biológiai tudományág, amely az 

élőlények tulajdonságainak ivadékaikon való megjelenésével foglalkozik. 

→ Az öröklődés – heriditás – az élet egyik alapvető tulajdonsága, amely 

biztosítja, hogy a fajon belül az ivadékok ugyanazokkal a sajátosságokkal 

rendelkezzenek, mint a szülők. Az öröklődés a természetes kiválogatódás 
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alapján lehetővé teszi, hogy az új sajátosságok fennmaradjanak, ez idővel 

új fajok kialakulásához is vezethet.  

→ A kromoszóma az a sejttani egység, amely az öröklődésért felelős 

anyagot tartalmazza. Számuk az egyes fajokra jellemző és állandó. Az 

embernek 23 pár, vagyis 46 kromoszómája van. 

→ A gén az öröklődés funkcionális egysége, a DNS molekula egy 

meghatározott szakasza. Hatásuk a fehérjemolekulák szerkezetén keresztül 

érvényesül. 

→ A mutáció örökletes változás, a gének sorrendjében bekövetkező 

módosulás vagy kimaradás, mely kihat a fehérjék szerkezetének 

változására is. Az így kialakult helyzet az örökletes ártalom. 

→ A genotípus más szóval öröklöttséget jelent. A szülőktől örökölt 

gének összessége adja a genotípust. A genotípusnak (öröklöttségnek) az a 

része, amelynek megfelelő tulajdonságok megjelennek az utódokon, a 

fenotípus. 

→ Az öröklés az a folyamat, amely során az utódokban megjelennek a 

szülőktől örökölt gének és kromoszómák, illetve ezek kombinációi. Az 

ember örökletes adottságai tények, melyek az öröklődés folyamatában 

alakulnak ki. A genetikai lehetőségek tehát a fogamzást követően már 

eldőltek. A gyermek adottságait befolyásolni csakis külső hatásokkal: 

elsősorban a neveléssel lehet. Természetesen a nevelésnek egy viszonylag 

tág, de csak az adott intervallumon belül van lehetősége arra, hogy 

adottságainkat az egyéni és társadalmi céloknak megfelelően tudatosan és 

hatékonyan kiaknázza. 

→ A biológiai öröklődés és a „minta” öröklődése az élővilágban 

mindenütt megtalálható. Ez utóbbi téma kutatása döntően az etológia 

tárgykörébe tartozik. Lényege, hogy az utód a fejlődés korai szakaszában a 

szülőktől, elsősorban az anyától látott és tanult mintákat követi, utánozza. 

→ A szociokulturális öröklődés folyamatban lehetőség nyílik arra, hogy 

az ember átvegye a különböző történelmi korok, társadalmak által 

felhalmozott értékeket, amelyet családja közvetít. Az ember elvont, 

absztrakt gondolkodása biztosítja, hogy az előbbi két öröklődési folyamat 

hatékonyságát megsokszorozza. A fejlődés során a képességek és a 

teljesítmény mind hatékonyabb megvalósulása várható. A szociokulturális 

körülmények tudatos javítása jelenti az elsőrendű lehetőséget az egyén 

adottságainak képességgé fejlesztésére. 

→ Környezeten –az embert körülvevő természeti és társadalmi 

tényezők összességét értjük, amellyel az ember kapcsolatba lép, az reá hat. 

Ez a hatás viszont nem egyoldalú, mert az ember is hat a környezetére. A 

környezet a valóság azon része, amellyel az ember kapcsolatban áll. Két 

nagy területét különítjük el: a természeti és társadalmi környezetet. 

Mindkét típus esetében beszélhetünk makro-, és mikrokörnyezetről. A 
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környezeti tényezőket, természetüket tekintve, élettelen és élő tényezők 

csoportjába oszthatjuk. 

→ A környezetei tényezők hatásmechanizmusai dinamikusan 

összefüggnek egymással. Az egyik tényező megváltoztatása a többi 

hatását is befolyásolja. 

→ A környezeti tényezők csoportosítása következő: a) a hatótényezők 

első dimenziója az a topográfiailag jól körülhatárolható hely, ahol az 

egyén él; b) a tényezők második dimenziójába maga a település tartozik. 

Annak nagysága, infrastruktúrája, szerkezete, objektív adottságai: például 

a kulturális intézmények hálózata, kereskedelmi hálózat stb. nagyon fontos 

tényezők; c) a tényezők harmadik dimenziója az adott területet kultúráját 

foglalja magába. Ide sorolható egyrészt a kultúra közvetítő közegei: az 

iskola, a kulturális intézmények. 

→ Egy másik felosztás alapján megkülönböztetünk: a) közvetlen és b) 

közvetett környezetet. 

→ Közvetlen környezet – azoknak az elemeknek, hatótényezőknek a 

rendszere, amelyek áttétel nélkül hatnak az egyénre. Ilyenek az ember 

egyedi, konkrét kapcsolatai – család, rokon, barát, munkahely –, a 

lakóhely anyagi, tárgyi és kulturális körülményei. A közvetett környezet 

az áttételek révén hatást gyakorló elemeket foglalja magába.  

→ Ha az ember lakóhelyét egy fix pontnak tekintjük, akkor a 

környezetét, azok elemeit, hatásuk intenzitását bővüli, koncentrikus 

körökkel is jellemezhetjük: 

→ A helyi környezet – az a település, ahol a gyermek él, nevelkedik. A 

település tárgyi, gazdasági, személyi feltételei. Ide sorolható: a 

szomszédság is, mint fontos környezeti elem. 

→ A területi környezet a legszélesebb kör: azon környezeti feltételek 

összessége, amelyek az egyén lakóhelyi és közvetlen helyi környezetén 

kívül helyezkednek el. 

→ Adottságokon hajlamokat, diszpozíciókat, kifejlesztésre váró 

képességcsírákat értünk. Adottság az emberi fejlődés előfeltétele, indulási 

alapja. 

→ A képesség kifejlesztett adottság, valamely cselekvésre, 

teljesítményre való alkalmasság, illetve ennek a mértéke. Minőségi fokát 

részben az emberrel vele született adottságok, hajlamok, részben a 

környezetei hatások együttesének befolyására szerzett ismeretek, 

jártasságok, készségek, tapasztalatok határozzák meg. Vannak 

általánosnak nevezett képességek (kreativitás, kommunikációs képesség 

stb.) és vannak különlegesek (kézügyesség, képszerű fantázia stb.). 

→ A tehetség képességek halmozódása, pszichológiai értelemben azt 

jelenti, hogy valaki egy tevékenységben vagy tevékenységkomplexumban 

az átlagosnál magasabb teljesítményre képes. Az átlagosnál magasabb, 
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nagyobb képesség, képességek jellemzik a tehetséges embert. Valamely 

területen ez már gyermekkorban jelentkezhet. 

→ Egy személy intellektuális lehetőségeinek kifejlődését meghatározó 

környezetei feltételek egy csoportja a következők: az egészségi állapot; az 

őt érő ingerek mélysége; az otthon emocionális klímája; a viselkedésre 

kapott visszajelzések típusa. 

→ A nevelés fejlesztő hatások összessége. Minden tervszerű és tudatos 

személyiségalakító hatásrendszer a nevelés, amely az egyén fejlődését 

segíti elő. Ez a hatásrendszer egyrészt egy folyamat létrehoz valamit, 

másrészt a folyamat eredménye az a hatás, amit kiváltunk, elérünk. 

→ A személyiség fejlődését három tényező befolyásolja: az öröklődés, 

a környezet és a nevelés. 

→ Az egyén emberi fejlődését egyszerre biológiailag és társadalmilag 

meghatározott alapadottságai – diszpozíciói – teszik lehetővé. Ha a segítő 

környezet megteremti a kisgyermek akciószükséglete és akciólehetőségei 

között a megfelelő összhangot, nagy a valószínűsége annak, hogy a 

biológiailag ép gyermek alkalmassá válik egyéni képességeinek és 

tulajdonságainak kifejlesztésére. Ez végső soron három diszpozíció 

meglétén múlik: 1.) a helyváltoztatásra, 2.) a kézzel végzett 

alkotótevékenységre és 3.) az intellektuális tevékenységre való 

alkalmazkodás. 

→ A fejlődési szakaszokat a különböző emberi minőségek 

kialakulásához kötjük. A következő emberi minőségeket vesszük 

számításba: egyed → egyén → szubjektum → személyiség. 

→ Egyed – az az emberi lény, aki biológiai életképességekkel és 

bizonyos diszpozíció-kezdeményekkel már rendelkezik, de még nincs ön- 

és én tudata. 

→ Egyén – az az ember, aki már elemi szinten differenciált 

diszpozíciókkal, valamint megállapítható én- és öntudattal rendelkezik, de 

még nem rendelkezik kifejlett társadalmi cselekvőképességgel. 

→ Szubjektum – ön- és én tudattal, valamint kifejlett társadalmi 

cselekvőképességgel rendelkezik. 

→ Személyiség – az öntevékenységre és önmeghatározásra képes 

ember. 

→ Érés – a fejlődés, önfejlődés spontán folyamata. Gerjeszthető: 

tanulással és tapasztalatszerzéssel. 

→ A nevelhetőségnek szerinte négy fontos összetevője van: mit tud, hol 

tart a gyermek fejlődése; hogyan, milyen mértékben, ütemben tud 

változtatni a nevelés; a gyermek távlati fejlődésének lehetőségei; a 

gyermeki fejlődés szociális beágyazottságának szintje. 
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→ A nevelés korlátai azok a külső vagy belső eredetű zavarok, amelyek 

a nevelés folyamatában fellépnek, és ez által nehezítik a tervszerű 

nevelést. 

 

 

Feladatok és ajánlott feladatok az 5. témakörhöz 

 

Kérdések és feladatok a témakörhöz 

 

1. Fogalmazza meg a biogenetikus elméletek lényegét! 

2. Miért nem játszhat csak a környezet döntő szerepet a személyiség 

fejlődésében? 

3. A személyiségfejlődés milyen törvényszerűségére hívja fel a 

figyelmet Kamala és társai esete? 

4. Mi a „minta” öröklődés lényege? 

5. A szociokulturális öröklődés folyamatában miért tölt be meghatározó 

szerepet a család? 

6. Mit értünk a nevelhetőség fogalmán? Melyek az összetevői? 

7. Soroljon fel néhányat a nevelés korlátai közül! 

8. Vannak-e az egyes történelmi korok és kultúrák sajátosságai által 

létrehozott jellegzetes különbségek az ember nevelhetőségének 

mértékében? Ha igen, korunkban és kultúránkban nőtt vagy csökkent 

a nevelhetőség mértéke? 

9. Ha az ember nem születik etikailag minősíthető tulajdonságokkal, 

tehát se nem „ártatlan”, se nem „bűnös”, később létrehoz-e a 

környezet és a nevelés „jó” és „rossz” embereket? 

10. Milyen jellemzők különböztetik meg az embert az állattól? Milyen 

következmények származnak az ember biológiailag 

megkülönböztetett helyzetéből a nevelés lehetőségére és 

elengedhetetlenségére nézve? 

 

Gyakorlati feladatok 

 

11. Egyetért-e azzal, hogy a géntechnikai beavatkozások elterjedésével a 

neveléstudományt kiszorítja a biotechnológia? 

12. A „hiánylény” vagy „ösztönelégtelenség” antropológiájával szemben 

létezik egy olyan álláspont is, mely szerint az ember nem túl kevés, 

hanem túl sok és számos felesleges ösztönnel jön a világra, s a 

szocializáció és a nevelés fő funkciója éppen az ösztönredukció. 

Keressen érveket az ellentétes álláspontok közti eligazodáshoz! 

13. Magyarázza meg az ember nevelésre utaltságát és nevelhetőségét a 

különböző tudományok szemszögéből! 
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14. Az ember határozza meg a kultúrát vagy a kultúra az embert? 

Magyarázza meg a kérdést antropológiai kijelentések 

figyelembevételével! 

 

Ajánlott feladatok 

 

15. Az emberek nem kötöttek egy bizonyos környezethez, birtokolnak 

egy fajta világot, amellyel rendelkezhetnek. Vitassák meg: a) Milyen 

veszélyek rejlenek ebben a világra nyitott életvezetésben, a mai 

időkben? b) Hogyan ítéli meg antropológiai szempontból azt az 

aktuális problémát, hogy vajon az emberiség ki tudná-e küszöbölni 

azt a hiányosságot, hogy alapvetően tanulásra, nevelésre utalt? 

16. Nyílt vitában győzze meg a „nevelésellenes klub” tagjait a nevelés 

fontosságáról és jelentőségéről! Játsszák el a nyílt vitát úgy, hogy 

egy vagy több résztvevő a nevelés ellen érveljen, mások a nevelés 

szükségességét védjék! A csoport többi része alkotja a hallgatókat a 

teremben, akik egy bizonyos idő után bekapcsolódhatnak a vitába. 
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6. Nevelési tartományok 
 

 

/Horváth László – Palotay Ferenczné (2002): Neveléstan. Bessenyei 

György Könyvkiadó, Nyíregyháza; Dombi Alice – Oláh János – Varga 

István szerk. (2004): A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió; 

Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 

– nyomán/ 

 

 A tárgykör kifejtéséhez szükséges fogalmak, fogalomcsoportok 
 

Világnézet, erkölcs, morálisfejlődés, erkölcsi ítélőképesség, erkölcsi nevelés, 

esztétikum, esztétikai nevelés, nemzeti nevelés, környezeti nevelés, környezetei 

szocializáció, környezetkép, környezeti tudatosság, környezeti attitűd, globális 

válság, energiatakarékosság, környezetbarát technológiák, fenntartható fejlődés, 

testi nevelés, testtudat, testnevelés és sportpedagógiai, egészség, 

egészségnevelés, egészséges életmód, szervezetfejlesztés, egészségfejlesztő 

projekt, értelmi nevelés, érzelmi nevelés, érzelmi intelligencia. 

 

A tárgy kifejtése 

 

 

Ha a nevelés teljes rendszeréből kihagyjuk az oktatást, és párhuzamot 

vonunk a megmaradt résszel, a szokásosan szűkebb értelemben vett 

neveléssel, azt láthatjuk, hogy az előbbi változékonyabb, benne gyorsabb 

az avulás, és sűrűbben jelennek meg új tartalmak. Az utóbbi azonban – 

legalábbis elvont síkon – viszonylagos állandóságot mutat. Az olyan 

megjelölések, mint például a testi, értelmi, erkölcsi, esztétikai nevelés 

évszázadok óta megkülönböztetett feladatköröket, nevelési tartományokat 

alkotnak. Új vagy újonnan tematizált tartományok ugyan fel-

feltűntek(nek) – napjainkban például a környezeti, multikulturális, 

kommunikációs vagy médianevelés –, és konkrétabb szinteken, az örök 

kategóriákon beleül is jelentős módosulások mentek(nek) végbe – például 

az egészségnevelés értelmezésében –, erős a kontinuitás (Zrinszky László 

(2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). A tartományok 

száma zárt szám. A társadalom új feladatokat hív életre, a tudomány új 

témákat tesz hangsúlyossá, differenciálódás megy végbe, egyes 

tárgykörök oly mértékben önállósodnak, hogy kikerülnek a 

neveléselméleti szubdiszciplinából. A neveléselmélet rendszerező 

összefoglalásaiban meggyökeresedett az a struktúra, amely a nevelő hatás 

irányait, oldalait, célterületeit vagy fejlesztendő tartalmakkal – világnézeti, 

erkölcsi, esztétikai, stb. – jelölte meg, vagy a személyiség célba vett 
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szféráival – értelmi, érzelmi, akarati stb. nevelés –, vagy mindkettővel. A 

szerzők rendszerint birkóztak az elrendezéssel és az elnevezésekkel, 

hiszen a nevelési gyakorlat mindig világossá tette, hogy mind a tartalmak, 

mind a funkciók csak fölöttébb viszonylagosan különíthetők el egymástól. 

Ezért a szövegek hangsúlyozták az egységet, és minduntalan utaltak a 

fontosabb kapcsolatokra (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

Ágoston György (1970) egyrészt az emberiség kultúrája, a 

művelődési javak felől, másrészt az ember pszichikus funkciói felől 

közelítette meg a nevelés fő feladatait, leszögezte: „a nevelés egységes 

folyamat, mint ahogy egységes, szerves egész a személyiség is.” (Ágoston 

György (1970): Neveléselmélet. Tankönyvkiadó, Budapest; idézi: 

Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). Ennek ellenére ez a fajta tárgyalásmód a pedagógusképzésben 

sokszor a zárt számú nevelési területek szinte teljes és félrevezető 

önállósításához vezetett. Az újabb neveléselméleti munkák általában 

másképpen tagolják mondanivalójukat, erősebben kifejezésre juttatják a 

nevelés holisztikus szemléletéhez való vonzódásukat (Zrinszky László 

(2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

Érdemes viszont a tárgyalás csomópontjaiként megőrizni az olyan 

átfogóbb kategóriákat, mint például: a világnézetei, az esztétikai, a testi 

nevelés, kiegészítve az új, korszakos feladatokra utaló megjelölésekkel, 

amilyen például a környezeti nevelés. Egyes témaköröknek így is 

egyszerre több „dobozban” lenne a helye, például: létezik-e csak testi 

nevelés? Nem foglal-e magába más nevelési tartományt is? Mindezért a 

nevelés tartományainak teljesen légiesek a határai (Zrinszky László 

(2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

 

 

6. 1. Világnézeti nevelés 
 

A legegyszerűbb definiálása szerint a világnézeti nevelés: a világ egészre, 

az ember lényegére és életfeladataira vonatkozó nézetrendszer és 

szemléletmód tervszerű alakítása, befolyásolása (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

A világnézet célzott befolyásolása végbemehet nyíltan és rejtetten, 

de a pedagógiai elméletek és programok csaknem mindig világosan és 

egyértelműen megfogalmazzák, konkrétan miben látják ezt a célt. Például 

Prohászka Lajos megfogalmazása szerint: „éppen a világnézet kérdése … 

az, amiben az oktatásnak összes elméleti, szervezeti, tantervi és módszeres 

kérdései mintegy összefutnak.” (Prohászka Lajos (1937): Az oktatás 

elmélete. Országos Középiskolai Tanáregyesület, Budapest; idézi: 
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Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). 

A világnézeti nevelés csak ott és azóta külön meggondolások tárgya 

és számon tartott pedagógiai feladat, ahol és amióta a társadalomban – 

nem csupán kevesek filozófiájában/teológiájában – világnézeti 

alternatívák álnak rendelkezésre. Ez abban, az esetben is érvényes, ha a 

hatalom és az oktatáspolitika egyetlen világnézeti elkötelezettséget 

igyekszik uralomra juttatni, de esélyesen léteznek más, egyéb lehetőségek 

is. Ilyen alaphelyzetben viszont, mivel a világnézeti irányultság adott és 

elrendelt, a hivatalos pedagógia számára nem annyira a tartalmi 

meghatározás, sokkal inkább a világnézet-alakítás hatékonysága jelent 

problémát. Ahol viszont egyenrangúak a különböző világnézetek, ott a 

világnézeti nevelés tartalma is problematikus, különösen az alábbi 

összefüggésekben (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.): 

– A világnézeti szempontból nem homogenizált nevelési 

intézményekben miként élhetnek együtt a nemritkán összeférhetetlenül 

eltérő világfelfogások. Számos közvetlenül világnézeti vagy világnézeti 

jelentőségű téma lehet tananyag, illetve megbeszélések tárgya, és hatással 

van a világnézet a személyközi kapcsolatokban kiemelkedő szerepet játszó 

magatartásmódokra is. Ezért a lényegi világnézeti eltérések túl sok 

konfliktussal terhelhetnek meg egy nevelőintézményt (Zrinszky László 

(2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

– A pluralizmus sajátos iskolaügyi problémája az állami iskolák 

világnézeti semlegessége. Ez lényegében egybeesik az értéksemlegesség 

sokat vitatott kérdésével (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

A világnézeti nevelés iránya jellemezhető tartalmi lényegével, 

pedagógiai szempontból pedig két fő kérdés mentén csoportosíthatók a 

világnézeti nevelés módozatai (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest.): 

1. A világnézet alakításában elvileg milyen szerepet tölt be a nevelés 

az egyéb meghatározó tényezőkhöz viszonyítva? A neveléselmélet 

történetében és a jelenében az egyik póluson megtaláljuk a nativizmus – a 

világnézeti alapeszmék velünk születtek – és a teljes determinizmus 

különféle válfajait – az eleve adott testi és vagy lelki típusba tartozás, 

életkori stádium, szocio-ökonómiai helyzet, népszellem stb. oly mértékben 

eldönti az alapvető világnézeti beállítódást, hogy a nevelésnek legfeljebb 

kiegészítő, megerősítő szerep juthat –. A másik póluson pedig az a 

hiedelem áll, hogy a világnézet tetszés szerint alakítható tanítással vagy a 

személy szabad választása által (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 
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2. A szakemberek a világnézeti nevelés ismert eszközei közül 

elsősorban azokat ajánlják, azokat tartják hatékonynak, melyek leginkább 

megfelelnek a világnézet pszichikus szerkezetéről, jellegéről kialakított 

álláspontjuknak. A kognitív összetevőt előtérbe helyező intellektualizmus 

a világnézet tanítását tartja a leghatékonyabbnak. Akik szerint azonban a 

világnézet elsősorban az érzelem irracionális talajából táplálkozik – 

például Kornis Gyula –, azok a megtanítható tárgyi tudást, világismeretet 

úgy értelmezik, mint amiből a tanuló saját belátása szerint válogatva 

alakítja ki a világnézetét. A világnézeti nevelés fő eszközének pedig a 

személyekből, elsősorban a nevelésből adódó példahatást és művészeti 

alkotások azonosulásra késztető erejét tartják. E felfogás követői többnyire 

ellenezték a világnézet tantárgyasítását: a világnézeti nevelés legfeljebb a 

szaktárgyak összességének a feladata, de ez esetben is csupán a világnézet 

tárgyi tartalmát lehet tanítani, nem magát a világnézeti beállítottságot 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). 

Különbséget kell tennünk a nevelés egészének a formálódó 

világnézetre tett hatása és a szoros értelemben vett, tematizált világnézeti 

nevelés között. Az utóbbi csíraformában már megjelenik, amikor a 

kisgyermek az első információkat kapja és az első – lappangó, csak 

módszeres rákérdezésre aktivizálódó – magyarázó elveket alakítja ki az őt 

körülvevő és a tapasztalati körét meghaladó világról és önmagáról. 

Természetesen ez még nem világkép, de miképpen Mérei Ferenc (1948) 

hangsúlyozta: „e két rendszer minden emberben megbonthatatlanul 

összefügg… A világnézetet jelentős mértékben a világkép alapozza meg 

(Mérei Ferenc (1948): Gyermektanulmány. Egyetemi Nyomda, Budapest; 

idézi: Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). A kettő közti különbséget pedig így értelmezte: „A világkép a 

tudás kérdése, bár magyarázó elvei nem tudatosak; a világnézet a 

meggyőződésé. A világkép anyaga tény, a világnézeté értékítélet.” (Mérei 

Ferenc (1948): Gyermektanulmány. Egyetemi Nyomda, Budapest; idézi: 

Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). 

A terminológiai megoldások sokfélék. Weszely Ödön (1921) szerint 

például: a világnézet nem mindig értékítéleten, hanem gyakran 

értékérzelmeken alapszik (Weszely Ödön (1921): Világnézet és nevelés. 

Magyar Pedagógia, 4. szám; idézi: Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

Noszlopi László (1937) megkülönböztet ösztönös és tudatos 

világnézetet (Noszlopi László (1937): A világnézetek lélektana. Szent 

István Társulat kiadása, Budapest; idézi: Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 
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Az e téren régóta meglévő eltérő iskolapedagógiai álláspontok a 

következőképpen rajzolódnak ki (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest.): 

a) A világnézet alakulására az iskola azzal hat, hogy befolyásolja a 

tanulók világképét. Mérei Ferenc szerint: „A világkép kialakítása az iskola 

alapvető feladata. Ezen keresztül a világnézetet is formálja.” (Mérei 

Ferenc (1948): Gyermektanulmány. Egyetemi Nyomda, Budapest; idézi: 

Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). 

b) Az iskola feladata a világnézet direkt tanítása is. „A világnézet 

tanításán… a filozófiai kutatás eredményeinek… közlését, néhol csak 

sejtését értjük.” (Pauler Ákos (1909): A világnézet tanítása. Magyar 

pedagógia; idézi: Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.). 

c) Az iskola a tanulmányok végső szakaszában teremtse meg a 

világnézetei szintézis lehetőségét. „A világnézet tanítása lényegében nem 

egyéb, mint a legmagasabb szempontokból való egyesítése az elsajátított 

ismereteknek.” (Pauler Ákos (1909): A világnézet tanítása. Magyar 

pedagógia; idézi: Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.). 

d) Nem vagy nemcsak a tanulmányok végén kell keresni a világnézeti 

egységesítés lehetőségét, hanem eleve úgy kell kiválasztani az iskolai 

tananyagot, hogy egységes világkép alakuljon ki belőle. „Az iskolában 

nem a tudományok alapjait, hanem a tudományos világnézet alapjait kell 

tanítani.” (Faludi Szilárd (1960): Időszerű tantervelméleti kérdések. In. 

Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1959. Akadémiai Kiadó, 

Budapest; idézi: Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.). 

e) Valamennyi érintett megoldás csak akkor lenne indokoltan 

alkalmazható, ha napjainkban is létezne objektívnak elgondolható 

univerzális világkép és ilyenként tanítható világnézet. Ezt azonban erős és 

elterjedt szellemi áramlatok vonják kétségbe vagy radikálisan tagadják 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). 

 
Világnézet: a természetről, társadalomról, világról szóló ismeretek összessége, 

amely csak külső ismeretekre vonatkozik. 

– Az egyénnek van nézete, személyes állásfoglalás, ami beépül az egyén 

tudatába 

– Ha van nézet, alakul a meggyőződés 

– A világnézet belső talaja a hit és meggyőződés 

– Fontos, hogy hogyan ítéli meg az egyén a lét és tudat kérdését, mit miben 

hisz, ez adja meg az irányultságot. 
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– A világnézet komplex 

– Tartalmaz ismeretanyagot, elképzelt hiedelmeket, elméleti vagy gyakorlati 

evidencián alapuló tudattartalmat. 

– Az egész nevelési folyamat a világnézetet alakítja. 

– Nem alakul ki mindenkinél világnézet, valaki megragad a világszemlélet 

szintjén. 

– A világnézet felelősségvállalást jelent. 

– A társadalom is alakíthatja a világnézetet (ünnepek, hagyományok, 

következmények vállalása). 

A világnézet alakulását befolyásolja:  

a) az egyén társadalmi léte, körülményei;   

b) a család és közvetlen környezet;   

c) intézmények, azonos korúak társasága;   

d) társadalmilag elfogadott világnézet. 

A világnézet objektív oldalán vannak az egyén nézetrendszerei, ismeretei, 

szubjektív oldalán a hit és meggyőződés, valamint az egyén viszonya valamely 

közösség világnézetéhez. 

A világnézet fejlődése: 

1. Világkép szakasza: a világkép a világról, emberekről, természetről, 

társadalomról alkotott nézetek összessége, összefüggő rendszere. Közvetlen 

tapasztalati úton érzékletes elképzelés valamiről. Fontos szakasz, nem lehet 

kihagyni, a gyerek utánoz, azonosul, eltanul , megtanul, ismeretei még nem 

alkotnak rendszert, az érzelmek uralkodnak. Befolyásolja az életmód, környezet, 

szülők felfogása, ma a televízió alakítja a világképet. 

2. Világszemlélet szakasza: felső tagozatban alakul a gondolkodás, erős a 

képzelet működése, de már a valóságban mozog, bővülnek ismeretei, 

kísérletezget. 8. Osztálytól jön a második „miért?” szakasz, ahol igazolt választ 

vár, még vannak irreális elemei nézetének. Ifjúkorra állandósul ez a szakasz, 18 

éves kortól megvan a lehetőség a világnézet kialakulására, hiszen nagyobb az 

önállósága, használja ismereteit, értékel, véleménye van, érzékeny az 

igazságtalanságokra. 

A világnézeti nevelés lehetőségei: 

– Folyamatosan alakul ki, a nevelés alakíthatja 

– A világnézet alapja az ismeret, ezek rendszere, kialakulnak a nézetek, majd 

ezek meggyőződések végül tudatos cselekvéssé alakulnak, tehát kialakul a 

világnézet. 

– Nem szabad, hogy az iskola ellentmondások nélküli világot fessen le a 

gyereknek. 

– Elősegítik a világnézet alakulását a szakkörök, beszélgetések, ünnepélyek 

– Káros, ha a gyerekek különböző világnézeti hatásokkal találkoznak, hiszen 

még világképük nem szilárd, elbizonytalanodhatnak. 

– A világszemlélet határozza meg az erkölcsöt. 

 

A világnézeti nevelés kategóriája főleg a XIX. századi Németországban, a 

XX. században pedig a Szovjetunióban és vonzáskörzeteiben terjedt el. Az 

angolszász és a mediterrán európai kutatások más terminusokkal közelítik 
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meg ezt a témát. Az egzaktabb vizsgálódásokat elősegítő – elsősorban a 

szociálpszichológiából merítő – terminológiai az utóbbi évtizedekben 

behatolt szinte az egész világ pedagógiai elméletébe, és némileg 

túlhaladottá tette a világnézeti nevelés korábbi kérdésfelvetéseit. 

Megmaradt viszont az a minden nevelői beavatkozást általánosan érintő, 

de a világnézeti neveléssel kapcsolatban rendkívül élesen felmerülő elvi 

kérdés, hogy mennyiben határozhat a szülő vagy más felnőtt a még 

éretlen, kritikátlan és hiszékeny kisgyermekek későbbi gondolkodás- és 

érzésvilágáról, cselekvési irányultságairól (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). Ez a probléma 

természetesen nem létezik sem azok számára, akik abban a tudatban 

nevelnek, hogy ők képviselik az egyetlen biztos igazságot, sem azok 

számára, akik a világnézetet merőben irracionális jellegűnek tartják, de 

azok számára sem, akikben nem tudatosult a világnézet választottságának, 

meggondoltságának jelentősége (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). Akik viszont úgy gondolkodnak, hogy 

mindenkinek joga a viszonylagosan önálló világnézeti döntés, mégpedig 

akkor, amikor már képes rá, többféle úton járhat el: például igyekeznek 

későbbre halasztani – esetleg másokra hárítják vagy mellőzik az alapvető 

világnézeti kérdések megbeszélését –; a hiteket, hiedelmeket, a velük 

összefüggő szertartásokat, szokásokat nem, mint kizárólagosan helyeseket 

építik be a gyermekek élményvilágába. Az ilyen megoldások azonban a 

családban is, az iskolában is nagy nehézségekbe ütköznek. Egyebek között 

el kell határolni az alternativítás tartományát azoknak a 

meggyőződéseknek a körétől, melyek nélkülönözhetetlen tartozékai a 

világnézeti megokolástól független mindennapi erkölcsnek és illemnek 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.).   

    

 

6. 2. Erkölcsi nevelés 
 

6. 2. 1. Történeti áttekintés 
 

Az erkölcsi nevelés kitüntetett helyet foglal el mind a családi, mind az 

iskolai nevelésben. 

Már Arisztotelész nevelési elképzeléseinek középpontjában is az 

erények kimunkálása állt. A Nikomakhoszi etika című művében arról írt, 

hogy az emberi élet célja a boldogság. Az a boldog, aki erényesen él. Az 

erényeket, melyek kétfélék lehetnek – erkölcsiek és szellemiek –, 

természetes hajlaminkból tevékenység útján fejleszthetjük ki. Az 

erkölcsieket szoktatás, a szellemieket pedig oktatás, tanítás segítségével 
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(Magyarné Sztankovics Ilona (1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, 

Pécs.). „Erkölcsössé némelyek szerint természet, mások szerint szokás, 

ismét mások szerint tanulás útján lesz az ember. Ami a természetet illeti, 

világos, hogy ez nem rajtunk áll…, az viszont alig hihető, hogy a szó és a 

tanítás minden emberre hatással volna; éppen ellenkezőleg, arra van 

szükség, hogy a tanítvány lelke a szokás erejével már eleve mintegy művelt 

legyen oly irányban, hogy erkölcsi alapon érezzen gyönyörűséget vagy 

utálatot…” (Arisztotelész (1987): Nikomakhoszi etika. Gondolat Kiadó, 

Budapest.). 

Arisztotelész szerint az erényesség létrejöttének – vagyis két véglet 

között a helyes közép megtalálásának – egyaránt feltétele a füzisz – a 

természet –, az ethosz – a szokás, szoktatás – és a logosz – a belátás –. A 

nevelőnek tehát meg kell találnia a helyes mértéket a gyermek 

természetéhez, fejlettségéhez való alkalmazkodás, a helyes magatartásra 

szoktatás és az erkölcsi elvek, normák tanítása, tudatosítása között 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). Segít Arisztotelész a mérték meglelésében is, amikor arra utal, 

hogy az úgynevezett dianoetikus erények – bátorság, mértékletesség stb. – 

csakis szoktatás, gyakoroltatás útján alakíthatók ki (Zrinszky László 

(2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

Arisztotelész túllépett az etikai intellektualizmuson, mert az erkölcsi 

tartást már nem pusztán a tudás, hanem gyakorlás, szoktatás, tanítás-

tanulás – tudatosítás – eredményének tekintette (Magyarné Sztankovics 

Ilona (1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs.).  

  Arisztotelész fogalmazta meg az örök érvényű tételt, hogy a jellem 

a tevékenységben fejlődik ki. „Az erényre úgy teszünk szert, hogy előbb 

megfelelő tevékenységek fejlődnek ki. Tevékenységeinknek tehát 

szükségképpen bizonyos jellegük van, s e különféle jellegük szerint 

fejlődnek ki a lelki alkat különféle formái. Tehát nem hogy csekély, sőt 

ellenkezőleg igen nagy különbséget jelent, hogy már gyermekkorunktól 

fogva így vagy úgy vagyunk-e szoktatva, sőt mondhatjuk, hogy minden 

ezen fordul meg.” (Arisztotelész (1987): Nikomakhoszi etika. Gondolat 

Kiadó, Budapest.). A tevékenységelvet könnyű olyan 

személyiségvonásokra, illetve etikus erényekre alkalmazni, melyeknek 

egyértelműen megfelel valamilyen tevékenységforma. Arisztotelész példái 

szerint: ha az igazságosságot gyakoroljuk, akkor igazságossá válunk; ha a 

mértékletességet, akkor mértékletessé (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

A XIX. században dolgozta ki filozófiára – erkölcsi eszmékre – és 

asszociációs lélektanra alapozott neveléselméletét a német Friedrich 

Herbart. Herbart a nevelés végső céljának az erény, az erkölcsös 

magatartás kialakítását tekintette, mert hitte, hogy csak az etikus ember 
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találhatja meg a helyét a világban. Pedagógiájának szilárd filozófiai 

alapvetést adott, s a neveléstani gondolatait egy összefüggő, koherens 

rendszer keretei között fejtette ki. A filozófiai rendszere három részre 

bontható: 1.) logikára; 2.) metafizikára és 3.) esztétikára. Az esztétika nála 

viszont nemcsak művészettant jelent, hanem az etikát is idesorolja.  

Az erkölcsi ítélet lényegét tekintve azonos a – szorosan vett – 

esztétikai ítélettel. Az erkölcsi ítéletek kialakításakor úgy vizsgáljuk az 

elemi akaratviszonyokat, mint etikai tetszés, más szóval az erkölcsiség 

ennek megfelelően akkor jön létre, ha akaratunk és cselekvésünk 

összhangban van az erkölcsi eszmékkel.  

Herbart öt ilyen erkölcsi eszmét, értéket különböztet meg (Herbart 

Friedrich (1932): Pedagógiai előadások vázlata. Budapest; Mészáros 

István – Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a pedagógia 

és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.): 

1. Ha akaratunk összhangban van erkölcsi belátásunkkal, akkor a belső 

szabadság eszméje valósul meg; 

2. Ha akartunk olyan erős, hogy állandóan következetesen tudunk 

cselekedni, akkor a tökéletesség eszméje realizálódik; 

3. Ha – mintegy kilépve önmagunkból – mások érdekeit is figyelembe 

vesszük, akkor a jóakarat eszméje alakul ki; 

4. Ha több, egymással összeütköző érdek, akarat között jön létre 

megegyezés, akkor a jog eszméje keletkezik; 

5. Ha pedig a jó, illetve rossz cselekedet megfelelő jutalmazásban, 

illetve elmarasztalásban részesül, akkor a méltányosság eszménye 

érvényesül. 

A fenti öt alapeszme megvalósulásának mikéntjével két tudomány 

foglalkozik: a társadalom, a közösség szempontjából a politika, az egyén, 

az individuum szempontjából, pedig a pedagógia vizsgálja ezt a kérdést 

(Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla (2002): Bevezetés a 

pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.). 

Finánczy Ernő keresztény elkötelezettségéből adódóan igazán 

értékes világnézetnek az idealizmust tartotta, melynek szerinte két 

sarokpontja lehetséges: a vallás és a nemzet. Ezért neveléstanát az 

eszmények világában – a vallásban – található abszolút értékekre – jó, 

igaz, szép – alapozta. Álláspontja szerint ezek megismerése és tudatos 

megvalósításukra törekvés vezet a nevelés végső céljához az erkölcsi 

tökéletességhez, az egyén és a nemzet boldogulását biztosító erkölcsi 

erényekhez, a jóra irányuló szabad akarathoz. Az erkölcsi tökéletesség 

megközelítésének lehetőségét a vallásban gyökerező erények – önuralom, 

igazságosság, szeretet – kimunkálásában vélte felfedezni. Úgy vélte, hogy 

a nevelési célnak és a nevelés részeinek – testi, értelmi, erkölcsi és az 

ezeket átható esztétikai – szoros egységben kell állniuk egymással 
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(Magyarné Sztankovics Ilona (1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, 

Pécs.).  

A XX. századi pedagógiák jelentős része komplex és ezzel az 

intellektuális motívumokat bizonyos fokig leértékelő 

személyiségelméletekhez kapcsolódik, melyek új jelentőséget adnak a 

„szív rendjének” az „ész” mindig merevebb rendjével szemben. Az 

erkölcsteológia irányai közül még az értelmet, az Aquinói Szent Tamás 

által annyira megbecsült „anima rationalist” felértékelő neotomizmus is 

fellép az egyoldalú intellektualizmus ellen. Jacques Maritain a modern 

nevelés tévedései között tartotta ezt számon, és a személyiség beszűkítő 

specializációval, a technokrata hivatásgyakorlással hozta összefüggésbe. 

Ennek bizonyos változata nemritkán megtalálható a pedagógiai 

tevékenységben is (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.). Hasonló példa lehet a perszonalizmus. Az olasz 

Aldo Agazzi hangsúlyozta, hogy „az autentikus értelemben vett nevelés” a 

nevelő részéről szolgálatot jelent: a növendék és egyben az emberiség 

szolgálatát. Sem a pedagógus, sem a szülő nem magának nevel és nem is 

valamely fölötte álló társadalmi szervezet, hatóság, politikai párt stb. 

érdekei, kívánalmai szerint. Ezért is kerül a nevelés centrumába az 

érzelmiség és ezen belül is a szeretet. „A nevelés a szeretet aktusa” – írja 

Agazzi (Agazzi, Aldo (1982): Una scuola a misura d´uomo. In. Rovera, G. 

ed.: Educazione e scuola nelle ideologie contemporanee. Enditrice La 

Scuola, Brescia; idézi: Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.). mély belső összefüggést fedezhetünk itt fel a 

filozófiai-etikai irány és a kívánatosnak tartott nevelői alapmagatartás 

között. Emmanuel Mounier ismert megfogalmazása szerint: „létezni 

annyi, mint szeretni” (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.). A pedagógiai gondolkodásra hatott az 

egzisztencializmus is, bár ellentmondásosan. Ha elfogadnánk, hogy az 

ember teljes mértékben meghatározatlan, ennél fogva általánosságban nem 

is igazán definiálható lény (Jean-Paul Sartre), akkor a szokásos ártelemben 

vett nevelés teljesen hiábavaló külsődleges beavatkozási kísérletnek 

kellene tekintenünk. A nevelés abszolút érvénytelenítését vitte végbe az 

abszurd ember víziója,, úgy ahogyan Albert Camus egyes műveiben, 

elsősorban a Szüszifosz mítoszában megjelent. Egyik cselekedetnek sincs 

nagyobb értéke, mint bármely másiknak, következésképpen föl sem 

tehetjük a kérdést, hogy mire neveljünk, és azt sem, hogy milyen elvek 

szerint szabhatunk irányt a nevelői magatartásnak (Zrinszky László 

(2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). Az értelmetlen 

emberi létnek mégis felfedezhető az egzisztencializmusban is a maga 

erkölcsi parancsa: szabad választásaival az egyes ember meg kell, hogy 

találja önnön életének értelmét. Ehhez a személyes értelemkereséshez 
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adhat segítséget a nevelés. A pedagógus morális funkciója abban áll, hogy 

a gyermeket önmaga vállalására, egyszersmind önmaga elleni lázadásra 

buzdítsa. A pedagógus alapfeladata ezek szerint nem a nevelés, hanem az 

önnevelés ösztönzése (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.).  

 

6. 2. 2. Az emberi érintkezés szabályozó rendszere: az erkölcs 
 

Erkölcs – azoknak a normáknak és szabályoknak az összessége, amelyek 

kifejezik az egyén társaihoz és társadalomhoz fűződő viszonyát. A 

társadalmi tudat egyik formája, szabályozza az emberi magatartást. A 

társadalom minden területét átfogja, jelen van az emberi 

tevékenységekben is (magánélet, politika, munka, tudomány, közélet). 

Az erkölcs megnyilvánul: a) magatartásban (az a mód, ahogy állást 

foglalunk és másokkal szemben viselkedünk (szándék, tett); b) 

viselkedésben (magatartás külső megnyilvánulása) 

Az egyes tevékenységek irányát meghatározzák az erkölcsi 

alapelvek, amely az egyén és a társadalom felé is hat: hazaszeretet, 

humanizmusra nevelés, munkára nevelés, fegyelemre nevelés. 

Az erkölcs oldalai: 1.) Objektív ( a társadalmi erkölcs v. morál, 

amely a társadalmi viszonyok által meghatározott normák, elvek 

eszmények, értékek). 2.) Szubjektív (az egyéni erkölcsiség v. moralitás, 

amely a személyiség viszonya valamely osztály, réteg erkölcsi 

tudattartalmához, ezek érvényesítése saját gondolkodásában, tetteiben, 

teljes magatartásában.). 

Erkölcsiség: közösségi keretek között jön létre és fejlődik, de az 

eredmény egyedi: tudatos, döntőképes aktív moralitás (ha ez nem jön létre, 

az egyént külső elvárások mozgatják, döntésképtelen lesz). 

Az erkölcsi fejlődésének folyamata:  

– A gyermek 4-8 évesen lesz mintakövető, ez az erkölcsi heteronómia 

szakasza 

– Az erkölcsi mintakövetés először utánzás, szokások elsajátítása, 

majd viselkedésmódokat vesz át, gazdagítja szókincsét, mozdulatait 

koordinálja, elsajátítja a magatartási formák jelentését, érzelmi töltését. 

– Az utánzással hasonul az utánzotthoz, ezek funkciói: feszültség oldás 

és interorientáció( utánzott szokás belsővé válik) 

– 5-7 éves gyerek legfőbb kötelessége az engedelmesség 

– A heteronómia arra is utal, hogy más által hozott törvényeket kell 

végrehajtani. 

– 9-10 éves kortól megjelenik az autonóm erkölcs, amely szerint a 

szabályt belátásból kell követni, a szabálytisztelet háttérbe szorítja az 

engedelmességet. 
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– 12-16 éves korban történik meg az átmenet az erkölcsi autonómia 

szakaszában, amely az erkölcsi fejlődés legfejlettebb szakasza, itt már 

dönteni tud, véghez vinni tetteket, látja a következményeket, értelmi 

azonosulás történik. 

Az erkölcsi fejlődés ütemét az életkor az egyéni fejlettség 

függvényében befolyásolja, spontán és tudatos, véletlen és tervezett 

hatások eredménye.  A fejlesztés mindig céltudatos, kívülről irányul a 

személyiségre, az önfejlesztés saját lehetőségein belső alakítása (ez az 

erkölcsileg magas fokon álló autonóm személy jellemzője.) (Dombi Alice 

– Oláh János – Varga István szerk. (2004): A neveléselmélet alapkérdései. 

Gyula, APC- Stúdió; Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.) 

 

6. 2. 3. Morális fejlődés és fejlesztése. Az erkölcsi nevelés gyakorlata 
 

Lawrence Kohlberg kognitív fejlődéselmélete Piaget struktúra-genetikai 

erkölcsi fejlődési fokozatait követte. Hozzá hasonlóan a mentális 

folyamatok és a morális ítéletalkotó képességek fejlődésének 

párhuzamából indult ki (11. táblázat). Nem az erkölcsi ítéletek tartalmát, 

hanem a gondolkodási műveletek struktúráját akarta megragadni. 

Vezérfonala a morális önmeghatározás. Azt a fejlődési utat vázolta fel – 

Piagethez hasonlóan –, mely a kényszererkölcstől több fokozaton keresztül 

a morális autonómiáig vezet. Kohlberg lényeges megkülönböztetést tett az 

erkölcsi szabályok és elvek között. Az előbbiek közvetlenül vonatkoznak a 

meghatározott cselekvési módokra, s elsősorban tilalmakból állnak. Ilyen 

szabályozást testesít meg például a tízparancsolat. Az elvek azonban a 

morális döntések általános vezérfonala. Ilyen elv például az emberi 

személyiség tisztelete. A szabályok megtartása engedelmességet feltételez, 

az elveké pedig belátást. Az erkölcs átfog érzelmeket, gondolatokat, 

cselekvéseket, de kognitív megalapozásuk, az erkölcsi ítélet az alapvető. A 

cselekedeteknek is ez kölcsönöz morális jelleget. Ezért önmagában nem 

minden segítő viselkedést tekinthetünk erkölcsösnek. Például baráti 

magatartás származhat a másik ember respektálásából is, vagyis nem 

belátás, erkölcsi motiváció áll mögötte. A moralitás centrumában az 

egyetemes méltányosság elve áll, mint bizonyos egyensúly a 

követelmények és a szükségletek között. Kohlberg erkölcselmélete leírja a 

szabályozandó megoldási folyamatok – gondolkodás, érvelés, döntés – 

individuális fejlődését olyan helyzetekben, melyekben a követelmények és 

a szükségletek konfliktusban állnak egymással. A fejlődés végső 

szakaszán a személy a legteljesebb mértékben egyensúlyba tudja hozni 

szükségleteit, kötelességeit és jogát (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). Az erkölcsfejlődési 



 211 

elméletek általánosan elfogadott tétele szerint a fő irány a külső 

követelmények belsővé válása, interiorizálása. Ebből következik az 

erkölcsi nevelésnek és bizonyos értelemben az egész nevelésnek az az 

alapkérdése, hogy miként lehet biztosítani a nevelők által kívánatosnak 

tartott fejlődési irányt, miközben interiorizáció során áttekinthetetlenül 

sokféle csoport- és egyéni tudatvilág asszimilálja az egyébként is sokfelől 

bevitt és egymást gyakran keresztező tartalmakat Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). Újra napirendre kerülő 

kérdés, hogy a tantárgyak tanulása mennyire járulhat hozzá a tanulók 

morális fejlődéséhez (ha egyáltalán hozzá járulhat). Kamarás István nem 

hiszi: „hogy bizonyos tantárgyak oktatása és az erkölcsi beállítódás, az 

értékrend, a tényleges magatartás alakulása között túlzottan szoros 

összefüggés lenne… Önmagában egy tantárgyról, az erkölccsel 

kapcsolatos ismeretektől nem valószínű, hogy jobb lesz a felnövekvő 

nemzedék erkölcsi értékrendje, magatartása.” (idézi: Zrinszky László 

(2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

 
11. táblázat. Elméletek az erkölcsi ítélőképesség fő fejlődési szakaszairól (Ballér 

Endre (1990): Személyiségfejlesztés az újabb angolszász pedagógiai 

irodalomban. In. Zrinszky László szerk.: Elméletek az iskolai egyénnevelésről. 

OPKM, Budapest; Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.). 
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Ugyanakkor az író Lányi András azt a nézetet vallja – a fentivel 

szemben –, hogy: „Az iskola mindenképpen erkölcsi normákat közvetít, 

akkor is, ha tanít erkölcsöt, s akkor is, ha nem. Az iskola a fiatalok 

életének egyik legfontosabb terepe, az itt szerzett tapasztalatok – nem csak 

a tananyag – akarva-akaratlanul formálják világnézetüket és válaszokat 

sugalmaznak, a ´mit tegyek?´, ´hogyan éljek?´ kérdésekre. Szerinte az 

iskola feladata nem az erkölcsi értékek felmutatása, hanem sokkal inkább 

az erkölcsi dilemmák tudatosítása (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.).   

Az erkölcsi nevelés mind a családi, mind az intézményes nevelésben 

fontos szerepet játszik. Az erkölcsi fogalom- és normaismereten alapul, az 

erkölcsileg helyes gondolkodásmód fejlesztésére épül, s a normakövető 

magatartás kialakítását célozza. Három pillére: a fogalom- és 

normaismeret, a gondolkodásmód és az erkölcsileg helyes magatartás 

szorosan összekapcsolódik, egymásra épül. A nevelés folyamatában arra 

kell törekedni, hogy a különböző élethelyzetekben, a döntési szituációkban 

a megfelelő választ adja a gyermek, hiszen mindennek fokmérője a 

gyakorlat. Hiába ismeri a gyermek a kötelességtudás fogalmát, ha adott 

esetben nem ennek megfelelően cselekszik (Dombi Alice (2004): A 

nevelés irányai, főbb nevelési területek. In. Dombi Alice – Oláh János – 

Varga István szerk. (2004): A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- 

Stúdió.) 

Az erkölcsi nevelés az értékek megismerése, elfogadása, értékítéletek 

alkotása, az értékek rangsorolása, valamint az egyéni és közösségi értékek 

alapján az erkölcsileg helyes magatartásformák kialakítására törekszik. 

Az erkölcsi nevelésnek két szakasza van (Dombi Alice (2004): A nevelés 

irányai, főbb nevelési területek. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga 

István szerk. (2004): A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- 

Stúdió.): 

1. Az első szinten az egyén erkölcsileg helyes cselekvését külső 

ösztönzés, vagy szociális kontroll szabályozza. Ez azt jelenti, hogy a 

gyermek addig viselkedik az elvárásoknak megfelelően, míg jelen van az a 

személy – szülő, pedagógus –, aki a követelményeket megfogalmazta. 

2. A következő – második – szint, amikor az egyén belső motivációból 

kiindulva, külső szabályzók és kontroll nélkül törekszik a normáknak, 

értékeknek megfelelő erkölcsi magatartásra. Ebben az erkölcsi szokások, a 

morális példaképek, minták, illetve az erkölcsi meggyőződés játszik fontos 

szerepet (Dombi Alice (2004): A nevelés irányai, főbb nevelési területek. 

In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A 

neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.) 

A morális példaképek, eszményképek a magatartás regulátorai, az 

életvezetés meghatározói. Ezek a gyermek természetes szükségletei. A 
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modellkövetési szükséglet ösztönzi a gyermeket a morális mintákkal való 

kognitív és emocionális azonosulásra, azok követésére. A példakép egy 

konkrét személyhez kötött minta követését jelenti, az eszménykép az 

elvonatkoztatott erkölcsi ideál (lásd. 3. 1. 1. 2.). A gyermek környezetében 

elsősorban a szülő, a pedagógus, az idősebb testvér töltheti be a 

mintaközvetítő szerepet, akik az erkölcsi szokások kialakításában is döntő 

szerepet játszanak (Dombi Alice (2004): A nevelés irányai, főbb nevelési 

területek. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A 

neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.) 

Az erkölcsi meggyőződés valamely erkölcsi szabály, norma 

követésének szükséglete. Ez már az interiorizálódást feltételezi, amely a 

szabály magatartásban, tevékenységben való alkalmazásának erős 

motívuma (Dombi Alice (2004): A nevelés irányai, főbb nevelési 

területek. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A 

neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.)  

 
Erkölcsi nevelés: a személyiségfejlesztés olyan területe, amelyben nagy szerepe 

van a családnak, mert itt sajátítja el a viselkedési, magatartási normákat. 

Közvetlen célja a morálisan értékes viselkedés, magatartás, az értékes jellem 

kialakítása. Az erkölcsi nevelés megjelenik: 1.) Az erkölcsi viselkedésben. 2.) 

Erkölcsi tudat nevelésében (ezek egymással összefüggnek, először a viselkedés 

indul, utána a tudat). 

Az erkölcsi nevelés formái:  

a) Hatalomérvényesítő fegyelmezés (a gyerek fél a büntetéstől, ez motiválja 

cselekedetét). 

b) Szeretetmegvonás (nyomasztó, alkalmas a bűntudat ébresztésére, 

rendszeressége szorongást eredményez). 

c) Indukciós technika (leghatásosabb, szülő elmagyarázza neki, miért volt 

helytelen a cselekedet, a gyerek elgondolkodik, megszűnik a szorongás, kialakul 

az önkritika.). 

 

Az erkölcsre alkalmazva a konstruktív magatartás- és 

tevékenységformák elméletét, Bábosik István a konstruktív magatartás- és 

tevékenységrepertoárban a magatartás- és tevékenységformák két rétegét 

különböztette meg (Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és 

gyakorlata. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest.): 

1. A legértékesebbek a közösségfejlesztő, vagyis morális magatartás- és 

tevékenységformák: 

– a szellemi, fizikai vagy közéleti munka (az egyén szempontjából 

azért is jelentős, mert az életvezetést stabilizálja); 

– az értékóvó magatartás, vagyis a közösségi szellemi, kulturális és 

természeti értékeinek védelme, óvása; 
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– a segítőkészség vagy karitativitás, illetve a kölcsönös 

segítségnyújtás; 

– a fegyelmezettség. 

Az utóbbi morális magatartásformával kapcsolatban Bábosik 

megjegyzi, hogy „a demokratizálódás fejlődésével veszít a jelentőségéből, 

illetve megkövetelése az egyéni jogok és a szabadság korlátozását jelenti.” 

Ezzel szemben állnak a fegyelmezettség társadalmi felértékelődésének 

bizonyos tényei: például munkafegyelem. Bábosik István a 

fegyelmezettségre nevelésen nem valamiféle szorosan szabályozott, esetleg 

kényszerjellegű tevékenykedtetést ért, hanem különböző tevékenységi 

alternatívák felkínálását, illetve a gyermek érdeklődésének megfelelő 

tevékenység feltételeinek megteremtését (Bábosik István (1999): A nevelés 

elmélete és gyakorlata. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest).  

A fegyelmet, saját testünk és tárgyi környezetünk korlátainak 

folyamatos megtapasztalásával, az azokhoz való természetes 

alkalmazkodással már kora gyermekkorunkban kezdjük tanulni. A 

fegyelem azonban lényegében szociális természetű: a társadalmi 

együttélés adott viszonyaihoz, formáihoz való – részben tudatos, részben 

önkéntelen, vagy szokásszerű – alkalmazkodás.  

A fegyelmezettségre nevelés mind a családi, mind az intézményes 

nevelés szerves része. Általában az alábbi meggondolással szoktak élni 

ezzel kapcsolatban (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.):  

– az intézményes rend legyen értelmes, a gyermekek számára 

felfogható, átlátható; 

– a gyermekek érezhessék, hogy a fegyelmezett viselkedés saját 

érdekeiket szolgálja; 

– a fegyelmező intézkedések vegyék figyelembe a gyermekek életkori, 

fejlődési sajátosságait; 

– a szabályok megtartása ne váljék öncéllá, hanem ahhoz a 

tevékenységhez kapcsolódjék, aminek az érdekében megalkották őket. 

A fegyelmezettség nagymértékben generalizálódó tulajdonság: aki a 

játékok szabályait meg szokták tartani, az rendszerint fegyelmezetten 

viselkedik az órán is, otthon is, mindenütt (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.).  De a 

legfegyelmezettebb gyermekeknek – és felnőtteknek is – szükségük van 

időnként önmaguk elengedésére (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest.).   

2. A konstruktív magatartás- és tevékenységformák másik rétege 

önfejlesztő jellegű. Elsődlegesen az egyén létfenntartását és jólétét 

szolgálja. Kialítása és megerősítése az alábbi mellőzhetetlen és viszonylag 
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önálló feladatokat adja a nevelésnek (Bábosik István (1999): A nevelés 

elmélete és gyakorlata. Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest): 

– az intellektuális-művelődési tevékenység; 

– az esztétikai tevékenység; 

– az egészséges életmód normáit követő magatartás 

meggyökereztetése. 

A közösségfejlesztő és az önfejlesztő aktivitás fejlesztése szorosan 

egybetartozik. Az egyéni siker, a korszerű műveltség, az esztétikai 

igényesség, az egészséges életmód közösségi, társadalmi érdek is, ennél 

fogva erkölcsi értékeket képvisel. A másik oldalról tekintve, a jellem ereje 

minden önfejlesztés alapvető feltétele. 

 
Az erkölcsi nevelés során jellemünket is formáljuk, amelyben az ember erkölcsi 

arculata tükröződik.  

Jellem: magában foglalja az ember személyiségének azon tulajdonságait, 

melyek rányomják bélyegüket minden megnyilvánulásra. A jellem nevelésében 

fontos szerepe van a világnézetnek. 

– A jellem alapja a temperamentum 

– A jellem gerince az akarat 

– Fontos, hogy a tetteket a lelkiismeret irányítsa, legyen kitartó, 

következetes, míg felelősséghez jut 

– Legyen önuralma, ami a nevelés eredményeként alakul ki 

– A jellem kialakításának alapvető eszköze, hogy kialakuljon a gyermekben 

az önkontroll formái: megtanulja a feladatvállalást, szabályok betartását, 

magatartását alárendeli a figyelemnek. 

Csak akkor lesz erős akaratú az ember, ha kitűzött célja nem embertelen. 

 

 

6. 3. Esztétikai nevelés 

 

6. 3. 1. Az esztétikai nevelés három síkja 
 

A neveléselméletek jelentős része a személyiség ki- és továbbfejlődéséhez 

nélkülözhetetlennek tartja az esztétikummal való rendszeres találkozást és 

a befogadói aktivitáson túl a cselekvő, alkotó esztétikai értékű aktivitások 

kibontakoztatását. Ez a természeti esztétikum, az emberben rejlő 

esztétikum és különösen a művészetekbe sűrített esztétikum pozitív 

hatásainak módszeres kiaknázását, valamint az esztétikum álformáihoz, a 

bennük, legalábbis nagy részükben kifejeződő dehumanizáló tartalmakhoz 

való kritikai viszony kiépülését jelenti (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.).   

Az esztétikai értékátadás az esztétika és a pedagógia alapjaira épül. 

Feladata a világ totalitásának – társadalom, természet, művészetek – 
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esztétikai értékeivel megismertetni a növendéket úgy, hogy egyúttal az is 

tudatosuljon bennük, hogy a szép csupán egy, de nem egyedüli 

megnyilvánulása az esztétikumnak. A szép mellett jelentős szerepet 

játszanak az esztétikai hatás kiváltásában a tetszetős, a bájos, a fenséges és 

a tragikus. (Horváth László – Palotay Ferencné (2002): Neveléstan. 

Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza.).  

Az esztétikum befogadásának folyamatában – legyen ez bármely 

esztétikai kategória: szép, rút, bájos, groteszk, vagy egyéb – a mű 

újraalkotása a cél. Poszler György esztéta az esztétikai befogadás 

optimumaként a katarzisra hívja fel a figyelmet (Horváth László – Palotay 

Ferencné (2002): Neveléstan. Bessenyei György Könyvkiadó, 

Nyíregyháza.).  

Mivel az esztétikum koncentráltan a művészetekben van jelen, az 

esztétikai nevelés középpontjában a műalkotások értő befogadására való 

nevelés áll, valamint a művészi tevékenységek bizonyos ágaiban való 

kreatív részesedés. Az esztétikai értékátadás egyik alapvető kérdése, hogy 

a befogadással egyenértékű hangsúly essék az „alkotásra” is: tudva, hogy 

az átlag gyermek nem művészpalánta, legalábbis többségében nem az. 

Nevelés nem művésznevelés, de fontos, hogy fejlődése, fejlesztése során 

belekóstoljon az „alkotásba”, mert ez a személyiségét mással nem 

pótolható módon gazdagítja. 

A gyermek, mint alkotó felé a XX. század elejétől fogva fordult 

fokozatosan a művészek, pedagógusok, pszichológusok érdeklődési köre. 

A magyar szellemi életben többek között Nagy László, a Nyugat körének 

művészei, Németh László foglalkoztak a témával. Nagy László tehetséges 

gyermekek alkotásaiból rendezett nagyhatású kiállítást. Ezzel felhívta a 

nagyközönség és a szakma figyelmét a gyermek alkotó, teremtő erejére s a 

jelenség pedagógiai-pszichológiai jelentőségére. A nyugatosok közül 

Kosztolányi Dezső a legfogékonyabb a gyermeki alkotásra. Művészi-

pedagógiai érzékkel ragadja meg az alapvető problémák jellegét. Kedvenc 

tételeinek egyike „Minden költő gyermek, minden gyermek költő.” 

Németh László a Lányaim című művének külön fejezetében foglalkozik a 

verselő gyerekekkel, rámutatva a gyermekkori verselgetés pozitívumaira 

és alkalmankénti buktatóira. (Horváth László – Palotay Ferencné (2002): 

Neveléstan. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza; Zrinszky 

László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.).   

El kell határolnunk viszont egymástól a művész és a gyermek 

alkotási folyamatát. Az alkotás legmagasabb szintje az úgynevezett 

innovatív szint. Ezt képviseli a teremtő művészet. A hétköznapi ember 

produktuma az úgynevezett generatív szint. A generatív alkotás legszebb 

produktumai a gyermekrajzok, szobrocskák, zenés improvizációk 
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(Horváth László – Palotay Ferencné (2002): Neveléstan. Bessenyei 

György Könyvkiadó, Nyíregyháza.). 

Egy kevésbé ismert műgyűjtő eredeti módon próbálja meg tipizálni a 

gyermekrajzokat. Elekes Miklós tipizálása a következő: primitívek; 

dekoratívak; impresszionisták; expresszionisták és végül egy külön, 

sajátos kategóriába, az ismert festők gyerekkori képei (Horváth László – 

Palotay Ferencné (2002): Neveléstan. Bessenyei György Könyvkiadó, 

Nyíregyháza.). 

Ugyanő jellemzi szellemesen a gyermekrajzokat, s mutat rá a felnőtt 

és a gyermek alkotásának különbözőségeire (Horváth László – Palotay 

Ferencné (2002): Neveléstan. Bessenyei György Könyvkiadó, 

Nyíregyháza.): 

– a gyermekrajz nem hasonlítani akar, hanem kifejezni, nem a 

természet valóság-illúzióját adja, hanem a belső valóság képét; 

– ne azt keressük, hol rajzol a gyermek úgy, mint egy felnőtt, hanem 

ahol nem úgy rajzol, mert ott adja saját magát; 

– a rajz mágikus kifejezési mód a gyermek számára, amihez 

aránytalanul többet gondol hozzá, mint amennyit ábrázol; 

– számos gyermekben feltűnően erős a dekoratív elem, az ornamentika 

iránti érzék (rokon vonás a népművészettel); 

– ismert festők gyerekkori képeiben a művészetük iránya, 

témakeresésük, sőt technikájuk is adva van a gyerekkori rajzokban. 

A kisgyermek mindenfajta előismeret, intellektuális felkészülés 

nélkül, spontán-hedonista módon veszi birtokba alkotóként a világot. 

Természetesen csak azok a gyerekek, akiket érnek(tek) esztétikai 

élmények. Az élményekhez sokféle zenén, mesén, versen, 

képeskönyveken és más vizuális forrásokon keresztül juthat (Horváth 

László – Palotay Ferencné (2002): Neveléstan. Bessenyei György 

Könyvkiadó, Nyíregyháza.). 

Későbbi életszakaszban ez az önkifejezési kedv csökkenni látszik. 

A pubertás idején azonban újra fellobban. Ez az alkotói periódus 

több-kevesebb tudatossággal jellemezhető, és alapja bizonyos 

ismeretszint: például a kamaszköltő többnyire tisztában van a verselés 

szabályival, a dalszerző is rendelkezik némi zenei előképzettséggel. A 

kamaszkor abban a tekintetben is határvonalat jelent, hogy elválni látszik 

az egyéni és a kollektív generatív alkotás. A kisgyerek a leggyakrabban 

önállóan dolgozik, a kamaszok, ifjak tekintélyes része inkább csapatban, 

közösségben érzi jól magát (Horváth László – Palotay Ferencné (2002): 

Neveléstan. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza.). 

Különös súllyal szerepel az esztétikai nevelés a művészeti 

szakképzésen belül. Ez a régóta speciális képzőhelyeken folyik: zenei, 

képző- és iparművészeti stb. közép- és főiskolákon, egyetemeken 
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(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.).   

Az esztétikai nevelés elsődleges színtere a család. A családban 

szerzett legkorábbi esztétikai élmény a legtöbb embernél a meséhez, a 

bábozáshoz kapcsolódik. A családi nevelési tényező a későbbiekben bővül 

a különböző művelődési intézményekkel: művelődési központ, 

bábszínház, könyvtár stb. Napjainkban mind erőteljesebb figyelem irányul 

a múzeumok tevékenységére. 

 
Esztétikai nevelés: a tanulók olyan képességeinek a fejlesztése, amelyek átérzik, 

helyesen értelmezik a szépet a természetben és a művészetekben. Segít a szépet a 

mindennapi életben megvalósítani. A valóság megismerését segíti elő, az 

érzelemre hat elsősorban. 

Kapcsolatban áll: az értelmi neveléssel (megismerést gazdagabbá teszi); az 

erkölcsi neveléssel (képes erkölcsi érzelmek felébresztésére); a testi neveléssel és 

a gyakorlati foglalkozásokkal ( alkotó fantázia kibontakozhat). 

Az esztétikai nevelés célja, hogy a gyerek észrevegye a szépet, ebben 

meghatározó a szülői ház kultúrája, esztétikai színvonala. Az ember számára 

esztétikus az, ami értéket képvisel, kellemes élményt vált ki, harmonikus, 

összhangban van mindennel. 

Esztétikum: az emberi, társadalmi összefüggések jelentéstartalma, lényege 

jelenik meg az érzékletes formában. Ennek megismerése pozitív élményként hat 

az emberre, hat a meggyőződésre, alakítja az ízlést, cselekvésre ösztönöz (szebbé 

tegyem a környezetet), fejleszti a személyiséget. 

Az esztétikum létrejön, ha megvannak: 1.) Külső feltételek (hogy tárgyak 

kifejeznek valamit az ember számára); 2.) Belső feltételek ( érzékszervek 

fejlettek legyenek az élményt felfedezni, befogadni) 

 

Az esztétikai tevékenységnek 2 formája van: 1.) Befogadó tevékenység (a 

már meglévő alkotást próbáljuk befogadni, pl. színház, múzeum); 2.) Alkotó 

tevékenység (új esztétikai alkotást hozok létre, vagy a meglévőt saját képemre 

formálom) 

Az esztétikai nevelés személyiségfejlesztő tevékenység, lehetővé teszi az 

esztétikum befogadását. Ezt meghatározza: a) élmény (pozitív érzelmeket vált ki, 

nyitottá tesz a további befogadásra); b) ismeret, tapasztalat (egyfajta műveltség 

elsajátítása); c) űllandó tevékenység; d) érzékszervek fejlesztése (látás-hallás- 

mozgáskultúra fejlesztése). 

Az ismereteket tanítani kell, készségeket tudatosan kell alakítani, mert 

készség nélkül nem lesz képes az alkotó tevékenységre. Ügyelni kell az életkori 

sajátosságokra, kényszeríteni az esztétikai nevelést nem szabad. 

Az esztétikai nevelés feladatai: 1.) Az emberi környezet, természet, 

művészetek, mozgások esztétikájának megismertetése; 2.) Fogékonyság, egyéni 

állásfoglalás alakítása; 3.) Érdeklődés alakítása; 4.) Esztétikai, elemző, értékelő 

képesség formálása 
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Esztétikai fogalmak: a) Katartikus élmény: úgy hat az élmény az emberre, 

hogy emelkedett állapotba kerül. b) Distancia: ha nem azonosul az élménnyel, 

nem tud különbséget tenni esztétikus és nem esztétikus. c) Giccs: a látszatot 

felnagyítja, megfosztja az alkotást belső lényegétől, eltorzítja azt. 

 

6. 3. 2. Az esztétikai nevelés, mint embernevelés 
 

Ez a felfogást azzal indokolják, hogy az esztétikum érzéki formában 

megjelenő emberi lényeg, melynek elsajátítási folyamata a humanizáció 

feltétele. Poszler György amellett foglalt állást, hogy „az ízlésnevelés… az 

egész emberre irányul és végső soron a tudati területek korrelációja 

következtében a személyiség teljességét formálja.” (idézi: (Zrinszky 

László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.).  

Ebből viszont nem következik, hogy a nevelés kizárólag a művészeti 

alkotások felé forduljon. 

Amióta, bár az egymásra hatását megtartva, de szétkülönült a vallás, 

az erkölcs, a tudomány és a művészet, problematikussá vált a művészet 

nevelő funkciója. A közvetlen nevelő-tanító szándék már csupán a 

„tanköltészetként” és különböző művészetbeli hibrid képződményként 

jelenhetett meg a művészetben. Ráadásul a tanmeséket átható nevelői 

szándék sokszor valóban primitívvé és művészietlenné tette: „a didaktikus 

költészet … az ész és a képzelet kereszteződéséből született korcs, amely a 

művészetet feláldozza, az ész oltárán, az észt pedig koncul dobja a 

művészetnek.” (Wind, E. (1990): Művészet és anarchia. Fordította: Turai 

Hedvid. Budapest; Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.).   

Természetesen a tanítási igyekezet jegyében nemcsak gyenge tan-

műalkotások jöttek létre, hanem olyan remekművek is születtek, mint 

például: Lucretiusnak „A természetről” című filozófiai költeménye vagy 

esetleg a reneszánszban Raffaello „Athéni iskolája” (Zrinszky László 

(2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.).              

Számtalan későbbi példa is alátámasztja, hogy a „tanító művészet”, 

mely mindig nevelni akart, nem az esztétikai nevelés eszköze. A „tanító 

művészet” lényegéből adódóan egyértelműségre törekszik, és ezzel 

szembekerül a modern művészeti felfogás egyik uralkodó elvével, a 

nyitottsággal. A tágabb, nem „iskolás” értelemben felfogott „tanítás” 

azonban egyáltalán nem ellenkezik a műalkotás nyitottságának 

eszméjével. Amikor a hagyományos művészeti jelrendszerek valamit 

ábrázolnak vagy elbeszélnek, ezzel közvetlenül és közvetve „tanítanak” is 

egyben: megmutatnak valamit a világból, és az, hogy mit, önmagában is 

taníthat-nevelhet (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.).    
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Az esztétikai elsajátítást nem az emberi lényeg megszerzésének 

mellőzhetetlen feltételeként méltató neveléselméletekben is jelen van az 

esztétikai tematika, legnyilvánvalóbban a művészetek 

személyiséggazdagító szerepének és érvényesüléséhez szükséges 

előfeltételek biztosításának kifejezéseként. Az esztétikai nevelés 

klasszikus elmélete akkor jött létre, amikor a XVIII. században 

összekapcsolódott a művészettörténeti rendszerekkel és a szerves 

növekedés művelődéstörténeti paradigmáival (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). Korszakalkotónak 

tekinthető Schiller „Levelek az ember esztétikai neveléséről” című 

könyve, melyben az egyes ember és az emberiség „esztétikai állapotát” 

mint a szabadság elnyerésének fázisát fogja fel, egyben, mint a végső, 

morális állapothoz vezető szakaszt (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.).    

A filozófiai esztétikai elvontságaitól eltérően számos pedagógiai 

fejtegetésben konkrét nevelési programokban testesül meg az a szemlélet 

mely a művészeti befogadást, illetve a kreativitásnak teret adó, azt 

kibontakoztató művészeti tevékenységet a nevelés fő dimenziójának tartja 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.).  

A klasszikus pedagógia sem hanyagolta el a művészeteket, de 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.): 

– jelentős mértékben intellektualizálta, egyoldalúan ismerettárggyá 

tette; 

– idegenkedett a kortárs művészetektől, igyekezett távol tartani az 

ifjúságot a jelen valóságától; 

– a műalkotások egyetlen értelmezését fogadta el helyesnek; 

– jelentős részben perifériára szorította a felnövekvő ifjak kreatív 

megnyilvánulásait, miközben ösztönözte a nevelési rendszerbe jól 

beilleszthető művészeti tevékenységeket, mint: például a színjátszást, 

versmondást, énekkari részvételeket stb.; 

– az irodalom és a történetírói próza, illetve az erkölcstani 

olvasmányok mellett szinte alig kapott hivatalosan megbecsült helyett a 

zene, a tánc, és a képzőművészet (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.).    

 Mindez egy későbbi nézőpontról tekintve fogyatékosság, s akik így 

látták azokból kerültek ki az esztétikai nevelés megújítói. 

A mai neveléstörténeti művek általában jelentősnek ítélik a 

reformpedagógia áramlatába sorolható úgynevezett művészetpedagógiai 

irányzatot (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.).    
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A következő nagy előrelépés az ötvenes évek tájékára tehető. Ebben 

valószínűleg nagymértékben közrejátszott a hidegháborús fenyegetettség. 

Az esztétikum világa ugyanis egyfajta menedékült szolgált. A német 

nevelésügy többek között a múzsai nevelés ideájának modernizálása révén 

reméli a felnövekvő nemzedék életének megjobbítását. A németekhez 

hasonlóan vélekedtek az angolszász művészetpedagógusok is: H. Read, H. 

Conant (Horváth László – Palotay Ferencné (2002): Neveléstan. 

Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza.). A magyar pedagógia a 

hetvenes évektől mutat nagyobb érdeklődést az esztétikai nevelés 

kérdésköre iránt. Megindul az elemző hibafeltárás, s természetesen a 

javítás módjának kérdése. Nagy feladatnak tűnik az irodalom-központú 

esztétikai nevelés hagyományának meghaladása, ami mellett sokan és 

sokféle módon kardoskodnak. Megindulnak a múzsák testvériségét vállaló 

és ténylegesen megvalósító kísérletek. Új és új elképzelések jelennek meg 

(Horváth László – Palotay Ferencné (2002): Neveléstan. Bessenyei 

György Könyvkiadó, Nyíregyháza.).  

 

 

6. 4. Környezeti nevelés 
 

6. 4. 1. A környezeti nevelés kezdetei (történeti áttekintés) 
 

A környezettel sokáig elsősorban csak abból a szempontból 

foglalkozott a neveléselmélet, hogy mint a felnövekvőket körülvevő 

természeti, tárgyi és társadalmi miliő mennyiben befolyásolja a 

személyiség fejlődését. Ugyanakkor a természethez való közelséget régóta 

kívánatosnak tartották azok a pedagógiák, melyek a természetes örömöket 

a gyermeki élet és fejlődés egyik feltételének látták. Az itáliai reneszánsz 

neves pedagógusa, Vittorino da Feltre volt az úttörője annak a 

gondolatnak, hogy az iskolát természet közelbe kell hozni, és ösztönző 

élénkséget kell a környezettel biztosítani (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.).  

 
Feltre iskolájában, a Cosa Giocosá-ban – Vidámság házában –, ahol Gonzaga 

gróf gyermekeit más rangbéli és szegény fiúkkal, lányokkal együtt családias, 

szeretetteljes légkörben nevelte, az új – humanista – nevelési eszmény 

megvalósítására törekedett. Önfeláldozó nevelői tevékenységét az a görög 

gondolat vezérelte, hogy a test és a lélek harmonikus fejlesztésével válik széppé 

és jóvá az ember. Az őrgróf Mantua melletti nyári lakában, gyönyörű természeti 

környezetben működő Cosa Giocosa igazi reneszánsz iskola volt. Nemcsak Felre 

nevelési stílusa – bizalom, szeretet, emberség, gyermekismeret – tükrözte a 

reneszánsz emberközpontú szemléletet, ez áthatotta a tananyagot és a nevelés 

teljes folyamatát is. Az ókori klasszikusokra alapozott irodalmi, nyelvi 
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tanulmányokon túl, történelemmel, matematikával zene- és képzőművészettel is 

foglalkoztak. A ház körüli pompás kert szabadban végzett tornagyakorlatok 

helyszíne lett, atlétikai gyakorlatokat végzett, önfeledten játszott növendékeivel. 

Gyakran tettek kirándulásokat a közeli Alpok lankáira.  

 

Finánczy Ernő a következőképpen jellemezte ezt az iskolát: „Már az 

iskola elhelyezése és környezete feltűnhetett ama kor embereinek. Semmi 

zárkózottság, semmi komorság. Egy tó partján állott az épület, gyönyörű 

kertben, melynek közepén magasra lövellte a sugarát egy szökőkút. A ház 

termeit verőfény és világosság járta át, s berendezésük nemes ízlésre 

vallott…” (Finánczy Ernő (1919): A renaissencekori nevelés története. 

Hornyánszky Viktor, Budapest; idézi: Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.).   

A városisodó világ iskoláinak legalább a perifériáján mindig 

megtalálható volt a természettel való kapcsolatra törekvés. A rousseaui-

vonal követői – eleinte főleg egészségvédelmi céllal – létrehozták az 

úgynevezett szabadlevegős, erdei iskolát. Az Amerikai Egyesült 

Államokban kezdeményezett „birds day” és „arbor day” nyomán, 

Magyarországon is bevezették a „madarak és fák napját” (1906) (Zrinszky 

László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.).    

A természetvédelem modernebb megfogalmazása is régebben került 

be a neveléselmélet cél együttesébe. Ákos Károly (1975) „Az idők 

örvényében” című könyvében leírta vízióját, hogy a jövőben „a 

pedagógusok a kisgyermekeket is be fogják vonni a nevelési-oktatási 

folyamatba, nemcsak tanulóként, hanem oktatóként is, a nevelő által 

irányított módon. A természetvédelem feladatkörében… kitűnően 

alkalmazhatók már a nyolc-tíz éves gyermekek is.” (Ákos Károly (1975): 

Az idők örvényében. Agy és tudat. Gondolat Könyvkiadó, Budapest; 

idézi: Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). Ez sok szabadban való járkáláshoz kapcsolódik. Vagyis itt egy 

aktív és aktivitást igénylő környezetvédelmi nevelés előképe rajzolódott ki 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). 

A környezetei nevelés mintegy negyedszázada nemzetközi 

tanácskozások tárgyává lett (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest.): 

–  1975, Belgrád: a környezeti nevelés kiterjed a tudásra, az értékekre, 

az attitűdökre és a gyakorlati készségekre. 

– 1976, Tbiliszi: kormányközi világtalálkozó a környezetei nevelés 

szükségességéről. 

– 1979, Nevadai Konferencia: a környezeti nevelés fogalmának, mint 

globális kategóriának a megerősítése. 
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– 1987, Moszkva: Nemzetközi Környezeti nevelési akcióterv. 

– 1997, Rio de Janeiro: „Környezet és fejlődés” című ENSZ-

konferencia. 

Kialakult az az álláspont, hogy a környezeti tudatosság életviteli 

sajátosságot jelöl: környezetkímélő szokások meggyökerezését a 

mindennapokban (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.). 

A környezeti nevelés gyakorlata az 1980-as években – főleg az 

USA-ban, Kanadában, Ausztráliában – kölcsönhatásba került a tudomány- 

technológiai-társadalom és a globális nevelés irányzatával. A kilencvenes 

évektől világszerte terjedőben van a környezeti nevelés kitágított 

értelmezése (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.). 

A környezeti nevelők hangsúlyozzák a tantárgyi integráció 

jelentőségét, e téren lerakták a fogalmi alapokat, és jól működő 

módszereket fejlesztettek ki (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest; Havas Péter (1997): Hogyan tanítsuk a 

környezeti nevelést? Hozzászólás Nahalka István Tanítható-e a 

környezetvédelem című tanulmányához. Új Pedagógiai Szemle, 9. szám.). 

Az átfogó célt úgy fogalmazták meg, mint az ember teljes – 

természeti, tárgyi, szociális – környezetéhez való tudatos viszonyának 

pedagógiai elősegítését. A gyakorlatban valójában ez többnyire 

természetvédelmi nevelésre szűkül (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.).  

A későbbi rendszerezések ezt a megközelítési módot 

természetpedagógiának nevezték el. Gerd Michelsen megfogalmazása 

szerint: a természet megfigyelése, érzékelése, vagyis tapasztalatszerzés és 

a természettel kapcsolatos gondoskodó viselkedés kialakítása. (Idézi: 

Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.).  

E mellett négy további megközelítési módot vett számításba 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.): 

1. Az egyiket egyszerűen nevelési felfogásként jellemezte, mivel ez az 

irány mélyebb elemzés, a háttér feltárása és a természetpusztító 

társadalmak bírálata nélkül próbálja a tanulókat rávezetni a 

természetkímélő magatartásra. 

2. Az ökopedagógiai megközelítés középpontjában az egyéni környezet 

és a társadalompolitika környezeti hatásainak tudatosítása áll. 

3. A mindennapi életvilágra orientálódó szemlélet a közvetlen 

érintettségre helyezi a hangsúlyt. 
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4. Az ökológiai tanulás a nevelési intézményeken kívül folyik. Hasonlít 

ebben a természetpedagógiai irányra, de attól eltérően kerüli az 

átpedagogizálást. 

 

6. 4. 2. Módszertani koncepciók a környezeti nevelésben 

 

A magyar neveléstudományban két további módszertani koncepció került 

– alapjában véve – szembe egymással. Nahalka István megfogalmazása 

szerint: az egyik tábor a környezeti nevelést is elsősorban ismeretek 

átadásának tekinti, azt helyezi előtérbe, hogy a jövendő generáció tagjai 

alapos, korszerű – környezettudományi – tudást szerezzenek…” (Nahalka 

István (1997): Tanítható-e a környezetvédelem? Új Pedagógiai Szemle, 4. 

szám.). E koncepcióhoz tartozók a természettudományok képviseletét 

helyezik előtérbe a környezeti nevelésben, még akkor az estben is, ha 

általában elismerik, hogy a társadalomtudományoknak is van beleszólásuk 

a környezet ügyeibe (Nahalka István (1997): Tanítható-e a 

környezetvédelem? Új Pedagógiai Szemle, 4. szám.).  

A másik koncepcióhoz tartoznak azok, akik fontosnak tartják a 

természettudományi alapokat, de nem ezeket tekintik döntőnek. 

Képviselőik elsősorban a környezeti attitűdöket akarják érdemben 

megváltoztatni, úgy, hogy az iskolai nevelésben nem annyira a kemény 

tananyagok és azok átszármaztatását, hanem inkább az attitűdök, az 

érzések, a környezeti viszonyokhoz való viszonyulás, a cselekvési akarást 

tekintik fontosnak (Nahalka István (1997): Tanítható-e a 

környezetvédelem? Új Pedagógiai Szemle, 4. szám.). Nahalka az új, 

konstruktivista paradigmától várja a koncepciók közötti ellentét 

áthidalását.   

A termékeny tanulás nem egyszerű ismeretfelvétel és raktározás, 

hanem a tanulásnak olyan módja, melyben a tanuló aktív módon felépíti, 

megkonstruálja a tudást. Ez a tanulás a már előzőleg megszerzett 

ismeretek, kognitív struktúrák bázisán, alapvetően egy értelmezési 

folyamatban zajlik. A folyamatban nem az a kérdés, hogy a létrehozott 

konstrukció helyes-e, illetve igaz-e. Ezt a kogníciónk természetéből 

eredően eldöntetlen kérdést itt sem tesszük fel. Nahalka István viszont 

nem áll meg ennél az elvont érvelésnél, hanem konkrétabban is 

megpróbálja indokolni a két egymással szemben álló koncepció elvetését. 

Szerinte: „a gyerekek többsége számára a tágabb ökológiai összefüggések 

átláthatatlanok, ezért hiábavaló ezek elmagyarázása. De hasonlóan nem 

járhat eredménnyel a gyermekeket az önálló felfedezések útjára terelő, 

cselekedtető nevelés sem. Ezek helyett a próbálkozások helyett olyan 

tanulási környezetet kell biztosítani, amelyben a gyermek számára 

lehetővé válik saját értelmezési kereteinek átalakítása, vagyis a 
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konceptuális váltás.” (Nahalka István (1997): Tanítható-e a 

környezetvédelem? Új Pedagógiai Szemle, 4. szám; idézi: Zrinszky László 

(2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.)  

Havas Péter a tanulók aktív környezetvédő figyelmének és 

problémamegoldásának a helyi tervezésben és lebonyolításban való 

részvételüknek a fontosságát emelte ki. Hasonló szellemben foglal állást a 

Nemzeti Alaptanterv is, azt az alapelvet megfogalmazva, hogy: „a 

környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő 

magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanuló életvitelét 

meghatározó erkölcsi alapelv. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen 

környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.” (Zrinszky László 

(2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.).     

A fentiek alapján tehát megállapítható, hogy a környezeti nevelés 

lényegében a nevelés egész rendszerének a szerves része. A nevelés 

értékközvetítő folyamatát teljes egészében átszövi, mindenhol jelen van, 

ahol a személyiség-fejlesztés intézményes vagy intézményen kívüli 

formája megvalósul. 

A környezeti nevelés intézményben történő megvalósítása nem 

köthető csupán az iskolához, s különösen nem szűkíthető le a tanítási 

órákra. Jelen van ugyanis az iskolai szakkörökön, kollégiumban, a 

kirándulásokon, a sport és a játék színterein, az iskolán kívüli 

egészségügyi és egyházi intézményekben, de megvalósul az ipari és 

mezőgazdasági intézmények ismeretközlő területein is (Szölőssi Erzsébet 

(2004): Környezeti nevelés. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István 

szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). Az iskola és 

az iskolán kívüli területek hatása közötti átmenet nem éles, mindegyik a 

saját jellegének megfelelően a tapasztalás lehetőségét biztosítja a 

gyermekek számára, s ezzel hozzájárul a reális környezetkép 

kialakításához. Nem lehet egyfajta fontossági sorrendet felállítani a 

tanítási órán és az órán kívüli foglalkozásokon megvalósuló környezetei 

nevelés között (Szölőssi Erzsébet (2004): Környezeti nevelés. In. Dombi 

Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. 

Gyula, APC- Stúdió.).  

 A hagyományos iskolai tanítás modellje a tudományok tantárgyakba 

való leképezését tartja az ismeretátadás legmegfelelőbb formájának, ahol a 

tudományok, és így természetesen a tantárgyak is elkülönülnek egymástól. 

Ennek megfelelően a tananyag által közvetített ismeret analitikus jellegű. 

Az általános iskola ismeretközvetítő – ismeretátadó – tevékenysége 

bizonyos értelemben magán viseli ezeket a jegyeket, de ugyanakkor a 

környezeti nevelés az az integráló eszköz, amely az elkülönülő ismereteket 

egybe építi. Ez azt jelenti, hogy a környezeti nevelés tantárgyközi jellegű. 

A tanítási órákon felhasználásra kerül a tantervben meghatározott 
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ismeretanyag, de tartalmazza az adott tantárgy ismeretanyagát, speciális 

jegyeit. A tanítási órákon a környezeti nevelés, mint rendezői elvként 

jelenik meg, átlépi a tanítási óra kereteit, és egy sajátos szempontú 

szintézist alkot a különböző tantárgyakban megjelenő ismeretek között 

(Szölőssi Erzsébet (2004): Környezeti nevelés. In. Dombi Alice – Oláh 

János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- 

Stúdió.). 

 
Példaként említhető a levegő, amely több tantárgy ismeretanyagát gyűjti össze, 

így lehetőség nyílik a tantárgyi koncentrációra. Kémia órán a levegő összetétele, 

kémiai szerkezete a hangsúlyos ismeret, földrajz órán összekapcsolható a 

földrajzi és klimatológiai ismeretekkel, biológiából az élőlények 

oxigénszükségleteivel, de feltétlenül ki kell térni a tiszta és a szennyezett levegő 

különbségére. A gyerekek megfigyeléseket végezhetnek a levegő tisztaságával a 

szabadban, számításokat végezhetnek a gépkocsi forgalom és a levegőszennyezés 

összefüggésével kapcsolatban. Lényeges viszont, hogy a gyerekek a saját 

tapasztalataik révén jussanak el a következtetésig. Nem szükséges elmagyarázni 

mit jelent például egy erdei séta fenyőillatú, friss levegőjének élménye, és mit 

jelent egy zsúfolt benzingőzös buszpályaudvar levegőjének negatív élménye. A 

gyerekek szívesen beszélgetnek ezekről az élményekről, mélyen bevésődnek a 

szemléletükbe, érzelmeket mozgósítanak, s ezáltal hozzájárulnak az attitűdök 

alakulásához, ami a tudatos cselekvés mozgató rugója (Szölőssi Erzsébet (2004): 

Környezeti nevelés. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A 

neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

 

Az általános iskola oktató-nevelő munkájában egyre többen 

alkalmazzák a hagyományos módszerek mellett a projekt módszert. Ez 

különösen eredményes a környezeti nevelés területén, mivel a 

problémát(kat) állítja a középpontba – például: a levegő, a víz stb. –, és 

ahhoz rendeljük hozzá a különböző tantárgyak által közvetített 

ismeretanyagot (Szölőssi Erzsébet (2004): Környezeti nevelés. In. Dombi 

Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. 

Gyula, APC- Stúdió.). 

Az ismeretszerzés során – akár az iskolában, vagy iskolán kívüli 

munkáról van szó – mindig két alapelvet szükséges szem előtt tartani 

(Szölőssi Erzsébet (2004): Környezeti nevelés. In. Dombi Alice – Oláh 

János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- 

Stúdió.): 

– a közvetlen tapasztalást; 

– és az élmény átélését. 

A valóság megismerésének fokozatai közül legalapvetőbb és 

legegyszerűbb a természet a megismerés elsődleges terepe. Itt adva van a 

tárgyi tapasztalás lehetősége: a természet értelmi és érzelmi 
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befogadásának helyszíne tehát maga a természet. A tárgyi tapasztalás és az 

adott környezeti elem élményszerű befogadása egységesül. Itt válik a 

gyermek számára az adott tapasztalás közvetlenné, hitelessé, gyakran 

felejthetetlenné. A megismerésnek ez a formája – amely megvalósítható 

egy kiránduláson, erdei iskolában, táborban, vagy a szabadban tartott 

tanítási órán – sohasem helyettesíthető bemutatott képpel, makettel, vagy 

verbális kommunikációval (Szölőssi Erzsébet (2004): Környezeti nevelés. 

In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet 

alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

 

6. 4. 3. Környezeti nevelés tervezése 
 

Az iskolai oktató-nevelő munka a különböző szintű dokumentumok 

alapján és azok segítségével történik. A legfontosabb dokumentum a Helyi 

pedagógiai program, amely tartalmazza az iskola környezeti nevelési 

céljait, feladatait, a helyi értékeket és lehetőségeket, valamint az ezekből 

adódó programokat. Ebben tág teret kap az önálló pedagógiai 

kezdeményezés, hiszen a helyi adottságok, értékek és ezek többszintű 

felhasználása reális lehetőséget biztosít egy jól felkészült kreatív 

pedagógus számára.  

A pedagógiai programra épül a következő szintű dokumentum a 

helyi tanterv, amely megadja az egyes tantárgyakban szereplő 

ismeretanyag mennyiségét, szerkezetét stb. A környezeti nevelés egyes 

céljai és szempontjai is helyet kapnak az adott tantárgy műveltségi 

anyagában. 

Az iskolai dokumentumok sorában az egyes tantárgyak 

ismeretanyagát rögzíti a konkrét szaktárgyi tanterv, amely szerkezeti 

egységekre osztja a szaktárgy ismeretanyagát, s megtervezi a környezeti 

nevelés lehetőségét is az adott műveltségi anyaghoz kapcsolódva (Szölőssi 

Erzsébet (2004): Környezeti nevelés. In. Dombi Alice – Oláh János – 

Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

Az iskolai környezetei nevelés legfontosabb ismérveinek vázlatos 

áttekintése mellett érdemes betekinteni más országokban folyó környezeti 

nevelési munkába, annál is inkább, mert a fejlett nyugati országokban 

sokkal korábban kezdődött a környezetvédelem intézményesülése. 

Példaként Szölőssi Erzsébet egy angolszász terv-részletet mutat be, ahol a 

környezet védelmének elvi megfogalmazása a pedagógiai gyakorlat 

számára megvalósítható feladatokat jelöl meg. Célként fogalmazzák meg a 

gyakorlat számára, hogy a környezeti nevelés felelősségteljes hozzáállását 

kell, hogy kialakítson minden tanulóban a Föld fenntartható fejlődése, 

szépségének értékelése, és a környezeti erkölcs elvei számára (Szölőssi 
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Erzsébet (2004): Környezeti nevelés. In. Dombi Alice – Oláh János – 

Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

A környezeti nevelésnek olyan lehetőségeket kell teremteni, 

amelyben a probléma-megoldása, részvétel, döntéshozatal megvalósul, 

ahol az ökológiai, gazdasági, politikai, esztétikai és erkölcsi elvek 

érvényesülnek. Az emberi viselkedés olyan irányú változtatására kell 

törekedni, amely segítséget jelent a meglévő környezeti gondok 

megoldásában, és az újabbak elhárításában (Palmer, Jay – Neal, Philip 

(2000): A környezetei nevelés kézikönyve. Körlánc környezeti nevelési 

program; Szölőssi Erzsébet (2004): Környezeti nevelés. In. Dombi Alice – 

Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, 

APC- Stúdió.): 

– A környezeti nevelés célja, hogy az értékekhez és hozzáálláshoz 

kapcsolódó ismereteket és megértést fejlessze. 

– A környezetért nevelés elősegíti, hogy a tanulók felfedezzék saját 

kötődésük és reakcióik milyenségét a környezettel és a környezetei 

kérdésekkel kapcsolatban. Ez kapcsolódik a hozzáállás és értékek, tehát az 

emberi felfogás és a viselkedésfejlesztéshez is, ami mind szükséges a 

környezet fenntartható és gondoskodó jellegű használati módjának 

elősegítéséhez, elterjedéséhez. 

– A környezetben, illetve a környezet általi nevelés a környezet a 

tanulás eszközként veszi igénybe. Olyan lehetőséd ez, amely nagyban 

segíti az ismeret és megértés, valamint a vizsgálódás és kommunikáció 

készségeinek fejlődését. 

 

6. 4. 4. Az értelem és az érzelem szerepe a környezeti nevelésben 
 

A gyorsan változó világban az ember megpróbál környezetéhez 

alkalmazkodni saját céljai, értékei alapján. A környezeti nevelés az ember 

számára egész életén át támpontot, kapaszkodót jelent, segít számára az 

ellentmondásosan változó világot értelmezni. A környezeti nevelés 

komplex személyiségformáló hatása alapvetően két tartópillérre 

támaszkodik (Szölőssi Erzsébet (2004): Környezeti nevelés. In. Dombi 

Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. 

Gyula, APC- Stúdió.): 

1. Az értelem – a környezet megismerése révén nélkülözhetetlen a 

nevelés számára. A megismerés eszköze, módszere mindig a konkrét 

célnak, a megismerendő területnek, a megismerő életkornak stb. 

függvénye. Így a módszerek egész sora használatos a kísérlettől a 

modellalkotásig. Más módszerekre van szükség a természet megismerése 

során, az élettudományok, a földtudományok, a matematika tudományok, 

az alkalmazott és határtudományok területén. A szaktudományok által 
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meghatározott ismeretek racionalitása lehetőséget ad az oksági 

összefüggések megragadására, sőt lehetőség van, a folyamatok/történések 

előrelátására. Ezért a szakemberek előre jelzik az egyes árvizeket, 

földrengéseket, de akár a népességrobbanás várható bekövetkezését is 

(Szölőssi Erzsébet (2004): Környezeti nevelés. In. Dombi Alice – Oláh 

János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- 

Stúdió.). 

2. Az érzelem – a környezeti nevelés másik tartópillére, amely a 

legkomplexebb pszichikus jelenség. Az értelem és az érzelem együttesen 

alkotják az attitűdöket, amely a személyiség értékelő beállítódása, 

viszonyulást, véleményalkotást, s mindezek alapján viselkedést szabályoz. 

Az attitűdök két fő komponense – az értelem és az érzelem – a 

személyiség belső világának más-más területén helyezkednek el. Az 

értelem a tudatos szféra képviselője, de tanítható, ellenőrizhető, azaz 

hozzáférhető. Az érzelem viszont a tudattalanban hozzáférhetetlen. Ezért 

mindig egyszerűbb a kognitív ismereteket bővíteni, mint az attitűdöket 

megváltoztatni, mert az érzelmek nem érhetőek el közvetlenül. Pedig az 

érzelmek motiváló szerepe nélkül nem jön létre a cselekvés. Ezért 

lényeges a környezeti nevelés számára az attitűdök pozitív alakítása, mert 

e nélkül a személyiség megmarad az ismeretekkel rendelkező ember 

szintjén, és nem jut tovább a felelősen cselekvő emberig (Szölőssi 

Erzsébet (2004): Környezeti nevelés. In. Dombi Alice – Oláh János – 

Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

 

 

6. 4. 5. A holisztikus szemlélet 

 

A tudományos megismerés lehetővé teszi, hogy analizáljuk, részekre 

bontsuk a világot, és a részek összegeként konstruált egész már más, mint 

a valóság egységként történő megragadása. Az egészséges környezetkép 

kialakulásához a valóságot, mint egészet is meg kell ismernünk. Ez a 

holisztikus szemlélet, amelynek kialakítása a környezeti nevelés feladata 

is. A holisztikus szemlélet kialakítása fontos, mert a környezet egységként 

történő befogadás tartalmazza az ember környezethez való viszonyát is. A 

globális világ ebben az értelemben nem csupán az objektív valóság – 

amely tőlünk függetlenül létezik –, hanem a mi világunk, részesei 

vagyunk, felelősek vagyunk érte. Itt szükséges megemlítenünk a 

rendszerszemléletben való gondolkodás fontosságát is. A rendszerekben 

való gondolkodás hangsúlyozza, hogy az egész részekből áll, miközben 

része egy nagy egységnek. Mindezek egymáshoz való viszonyának 

megismerése során könnyebben megtaláljuk saját helyünket is ebben a 

világban. A holisztikus szemlélet hangsúlyozza a közösségiséget, az 
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együvé tartozást, lehetővé téve a közös érdekek megfogalmazását, s az 

érdekellentéteket, konfliktusokat megpróbálja megoldani igyekszik, nem 

elfojtani, esetleg erőfölénnyel győzelemre vinni. A holisztikus szemlélet 

kialakításának egyik legismertebb módja, a környezet élményként való 

befogadása. Az élmény legyen –kellemes vagy kellemetlen – mindig az 

egész megragadására képes. Ezért szükséges a tudományos ismeretek 

racionalitása mellett a környezet élményként való megélése (Szölőssi 

Erzsébet (2004): Környezeti nevelés. In. Dombi Alice – Oláh János – 

Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

 

6. 4. 6. A művészet szerepe a környezeti nevelésben 
 

A tudományos megismerés elsősorban az analizáló módszerre helyezi a 

hangsúlyt. A szintetizálás, a környezet egészként való befogadása viszont 

a megismerés más módját teszi szükségessé. Az egyik ilyen mód a 

művészetek általi megismerés is. Ennek fő jellemzői a következőek 

(Szölőssi Erzsébet (2004): Környezeti nevelés. In. Dombi Alice – Oláh 

János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- 

Stúdió.): 

– a műalkotás élményként való befogadás; 

– az élmények által az érzelmek mozgósítása; 

– attitűdök kialakítása; 

– egészben történő megragadása; 

– a holisztikus szemlélet kialakítását segíti; 

– komplex módon ragadja meg a tárgyat (például a táj szépsége); 

– segíti az intuíciók kialakulását; 

– többféle művészet szemléletformáló hatása figyelhető meg: 

irodalom, zene, képzőművészet, film stb. 

A művész alkotómunkája során a műalkotásba mintegy belekódolja 

mondanivalóját, érzelmeit, erkölcsi ítéleteit. Ezért a mű a befogadás által 

válik teljessé, bontakoztatja ki saját teljességét. Az élmények 

ismerettartalma mellett érzelmi viszonyulást fejeznek ki, attitűdöket 

formálnak, és ezáltal hozzájárulnak a viselkedés szabályozáshoz. Az 

attitűd, mint értelmi és érzelmi viszonyulás, szoros kapcsolatban van az 

ember szükségleteivel, értékválasztásával, szokásokban és döntésekben 

nyilvánul meg. Ezért a környezeti nevelés fontos feladata az érzelmek 

rögzítése, edzése, erkölcsi fejlesztése sajátos pedagógiai eszközökkel, 

melynek során az ember kapcsolatai, döntései, konfliktus kezelése, 

toleranciája, sőt egész életvitele környezettudatossá váljék. Az érzelmek 

szerepe a környezethez való viszony alakításában óriási. Ez viszont 

nemcsak a pozitív érzelmek aktivizálását jelenti, hanem lényeges, hogy 

egyensúlyt teremtsen a pozitív és a negatív érzelmek között (Szölőssi 
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Erzsébet (2004): Környezeti nevelés. In. Dombi Alice – Oláh János – 

Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

A negatív élmények is szükségesek ahhoz, hogy reális környezetkép 

alakuljon ki a gyermekek szemléletében. Ezért kell, hogy negatív attitűdje 

legyen a természet vandál rongálásával, az állatok kínzásával, vagy a 

környezet szennyezésével szemben. Ha csak pozitív élmények alakítják a 

gyermek környezeti attitűdjét, előfordulhat, hogy nem alakul ki elég 

érzékenysége a károsokkal, az erőszakkal, a pazarlással stb. szemben, 

hanem a negatív tendenciákhoz közömbösen viszonyul majd (Szölőssi 

Erzsébet (2004): Környezeti nevelés. In. Dombi Alice – Oláh János – 

Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

 

6. 4. 7. A környezeti nevelés idődimenziója 
 

A környezeti nevelés egyik fontos feladata, hogy reális környezetképet 

alakítson ki a gyerekek szemléletében (Szölőssi Erzsébet (2004): 

Környezeti nevelés. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk.: 

A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). Ennek lényeges 

eleme, hogy a pozitív és a negatív élmények egyensúlyban legyenek. A 

jelen megismerésének és megértésének nélkülözhetetlen feltétele a múlt 

cselekményeinek, tendenciáinak történeti ismerete. Így válik érthetővé a 

gyerekek számára, hogy például az elmúlt évek romboló árvizei jórészt az 

erdők nagyarányú kiirtásával magyarázhatók. A környezetei nevelés a múlt 

és a jelen ismeretei alapján a jövőre irányul. Ez a környezeti nevelés 

egyik legnehezebb és legbonyolultabb feladata, mert a gyerekeket olyan 

időszakra kell szocializálni, ami még nincs, de létezésének minősége a mai 

döntések eredményeként válik a mainál élhetőbbé, egészségesebbé, vagy 

válságokkal és katasztrófákkal teli életté (Szölőssi Erzsébet (2004): 

Környezeti nevelés. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk.: 

A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

A jövő megtervezésének alapvető eleme az optimista szemléleten 

alapuló, de reális jövőkép kialakítása. Ennek első feltétele a jelenben 

gyökerezik valós, objektív környezetkép kialakításában és tudatosításában 

(Szölőssi Erzsébet (2004): Környezeti nevelés. In. Dombi Alice – Oláh 

János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- 

Stúdió.). 

A környezeti nevelés pozitív jövőképet akar kialakítani, melynek 

főbb elemei a következők (Szölőssi Erzsébet (2004): Környezeti nevelés. 

In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet 

alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.): 

a) az előrevetített jövő legyen reális; 

b) legyen belátható és tagolt; 
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c) legyen vonzó az emberek számára; 

d) motiváljon cselekvésre. 

A reális jövőkép kialakításának alapja a jelen kritikus, értő ismerete. 

Ha a felvázolt jövő irreálisan szép, a gyerekek nem tudják belátni, hogy a 

jövő a jelenből következik, felelős vagy felelőtlen döntések 

következménye. Úgy tűnhet számukra, hogy a jövő a sors ajándéka, 

amelynek eléréséhez nem kell tenniük semmit. Így a túlságosan szép 

jövőkép inkább tétlenségre motivál, mint valódi cselekvésre (Szölőssi 

Erzsébet (2004): Környezeti nevelés. In. Dombi Alice – Oláh János – 

Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

Hasonlóan hibás az ellenkező irányú jövőkép is: ha a jövőt 

katasztrofálisnak tűntetjük fel. Ez éppolyan sorszerűséget jelent, mint a 

túlságosan szép jövőkép, azzal a különbséggel, hogy a rombolás, a 

pusztulás veszélye már a jelenben sokkoló hatásúvá válik a gyerekek 

számára. Ezért nem buzdít cselekvésre, inkább az elhárító 

mechanizmusokat indít be, vagy a közömbösség védőpajzsát választja 

(Szölőssi Erzsébet (2004): Környezeti nevelés. In. Dombi Alice – Oláh 

János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- 

Stúdió.). 

A következő szükséges eleme a reális jövőképnek a beláthatóság. Itt 

elsődlegesen fontos figyelembe venni azt a tényt, hogy életkoronként mást 

jelent a gyerekeknek a jövő. Egy óvodás, kisiskolás vagy serdülő egészen 

másként látják, értelmezik a világot, és más időtávlatot tud befogni. A 

belátható jövő tagolható, a közeljövő konkrét tervként jelenhet meg, ahol 

egyértelműen látható a jelen és jövő összefüggése. A távolabbi jövő ennél 

egy magasabb szintű folytatása kell, hogy legyen (Szölőssi Erzsébet 

(2004): Környezeti nevelés. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István 

szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

A jövőkép akkor motivál cselekvésre, ha vonzó, optimizmust 

sugárzó. Az emberek általában akkor hajlandók tenni a környezetükért, ha 

hisznek azok feltétlen sikerében (Szölőssi Erzsébet (2004): Környezeti 

nevelés. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A 

neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

A környezeti nevelés feladata, hogy érzékennyé tegye a gyerekeket a 

környezetei problémák megoldására, az értékek megóvására. Tudatosítani 

kell bennük, hogy a jövő felépítése nem a véletlen műve, hanem 

különböző alternatívák alapján történő döntések eredménye. A 

fenntartható jövőt nekünk kell közös cselekvéssel és felelősséggel 

létrehozni (Szölőssi Erzsébet (2004): Környezeti nevelés. In. Dombi Alice 

– Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, 

APC- Stúdió.). 
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Természetesen a jövő tervezése és építése ne csak sikereket, hanem 

kudarcokat is jelent. Erre mindenkinek fel kell készülnie.  

 

 

6. 5. Egészségnevelés 
 

6. 5. 1. Az egészség fogalma. Az egészség fogalmának történelmi 

változásai 

 

Az egészségről alkotott elméletek általában két egészségfogalomról 

szólnak (Benkő Zsuzsanna (2004): Bevezetés az egészségfejlesztésbe.  In. 

Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet 

alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.): a megőrzött egészségről és a betegség 

gyógyításával visszaállított egészségről. Hügeia és Aschlépios mítosza 

szimbolizálja a két különböző megközelítést: 

a) Hügeia követői számára az egészség és annak megőrzése a dolgok 

természetes rendje szerint való, melyhez az embernek joga van, ha életét 

bölcsen irányítja. Az ember legfontosabb feladata ezen az úton, hogy 

felfedezze és tanítsa azokat a törvényszerűségeket, melyeket a természeti, 

társadalmi világban körülveszik. 

b) Aschlépios követői pedig a hangsúlyt, az egészség helyreállítására 

teszik, amit a születés vagy az élet zavarai okoznak, és ezzel a gondolattal 

az orvoslás alapjait fogalmazzák meg. A két megközelítés a XVII. 

századig egyensúlyban volt, mindkettő egyformán éreztette a hatását 

(Benkő Zsuzsanna (2004): Bevezetés az egészségfejlesztésbe.  In. Dombi 

Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. 

Gyula, APC- Stúdió.). 

A XVIII-XIX. században meginduló természettudományos 

fejlődéssel az orvoslásban meggyökeresedett természettudományos, 

műszaki, technikai szemléletű közelítés a mai napig hatóan domináns 

maradt. 

Az egészségügyet, az akut ellátást szolgáló kórház képe uralja, és 

kevés figyelmet fordítanak a betegségek természeti – társadalmi – 

környezeti és magatartásbeli meghatározóira. Ezt a megközelítést ma 

biomedicinális betegségmodellnek nevezzük. A betegség és az egészség 

viszonyában a betegséggel foglalkoznak, és a betegséget éles vonással 

választják el az egészségtől. Ez a modell sok betegséget sikeres kezelése 

alapján nagyon elterjedt, ugyanakkor számos oldalról bírálták is érte 

(Benkő Zsuzsanna (2004): Bevezetés az egészségfejlesztésbe.  In. Dombi 

Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. 

Gyula, APC- Stúdió.). 
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Ezzel a modellel szemben jött létre a pszichoszociális modell: mely a 

megbetegedések kialakulásában a lelki és a társadalmi körülményeket is 

hangsúlyozza (Benkő Zsuzsanna (2004): Bevezetés az 

egészségfejlesztésbe.  In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk.: 

A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

A biopszichoszociális modell értelmében a betegség és megelőzése 

élettani, lelki és társadalmi tényezők együttes, szisztematikus elemzése 

szükséges. Ez a modell már lényegesen összetettebb folyamatként 

értelmezi a betegségeket, mint az előbbi két modell, de még mindig csak a 

betegségekre ad magyarázatot. A legtöbb prevenciós kezdeményezés 

mögött is ez a szemlélet fedezhető fel (Benkő Zsuzsanna (2004): 

Bevezetés az egészségfejlesztésbe.  In. Dombi Alice – Oláh János – Varga 

István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

A felsorolt értelmezések között ugyan lényeges eltérések vannak, de 

abban mindegyik hasonló: hogy kiindulási pontjuk a betegség. Az 

egészség fogalmának megközelítésére, meghatározására nincs általános 

érvényű, tudományosan elfogadott meghatározás. Benkő Zsuzsanna a 

következő megközelítéseket emeli ki (Benkő Zsuzsanna (2004): Bevezetés 

az egészségfejlesztésbe.  In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István 

szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.):  

a) Az egészség az emberi test biológiai funkcióinak tökéletes 

működésével azonosítható (főképpen az orvosok által használt 

megközelítés). 

b) Az egészség az a képességünk, amikor szeretni és dolgozni tudunk 

(Sigmund Freud). 

c) Az egészség azt jelenti, hogy az ember jól érzi magát, szabadon 

mozog, jó étvágya van, feladatait morálisan ellátja, és nem kell orvoshoz 

fordulnia (M. Gandhi). 

d) Az egészség az egyén optimális teljesítőképességének állapota, ami 

azoknak a szerepeknek és feladatoknak a betöltésére teszi képessé, 

melyekre szocializálódott (Parsons). 

Ezek a kiragadott példák jól mutatják azt, hogy mennyiféleképpen 

közelíthetünk az egészséghez (Waller, Heiko (1995): 

Gesundheitswissenschaft. Eine Einführung in Grundlagen und Praxis. 

Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln; Benkő Zsuzsanna (2004): 

Bevezetés az egészségfejlesztésbe.  In. Dombi Alice – Oláh János – Varga 

István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

Az újabb felfogások szerint az ember egészsége átfogja fizikai, 

pszichikus ás szociális viszonyainak összefüggését. Több mint a betegség 

hiánya. A WHO – az egészségügyi világszervezet – dokumentumai is az 

azt az embert minősítik egészségesnek, aki testileg, lelkileg és szociális 

szempontból is jól érzi magát. Az egészség az életigenlő és értelmes élet 
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szolgálatában áll. Elsősorban nem tudati állapot, hanem a társadalmi 

lényként felfogott ember életképességének kifejeződése életalakításának 

folyamatában (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.).    

Az egészségóvásnak létezik egy egyén feletti síkja: az egészséges 

környezet biztosítása nagymértékben közösségi, hatósági, kormányzati 

feladat, melyben az egyéni felelősség a hatáskörrel arányos. És létezik 

olyan egyéni síkja, mely az életvitelben, viselkedésmódban nyilvánul meg. 

Mindezekben a kulturális és szociális tényezők nagy szerepet játszanak – 

például táplálkozási szokások, személyközi kapcsolatok általános rendje –, 

és a nevelésnek ezekhez kell igazodnia. Az egészségvédelem csak akkor 

lehet hatékony, ha mind az egyén feletti, mind a személyi síkra tekintettel 

van (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.).    

A fenti szellemben fogalmazott Jakabházy László is: „Hogy tudunk 

egészségesebbé válni? A testi – lelki harmónia, a jó közérzet hogy válhat 

uralkodó tényezővé? Mi az útja annak, hogy egy optimista, jó hangulatú 

országban éljünk. A primer prevenció szemben a kuratív medicinával. 

Megelőzés a döntő, s nem a gyógyítás.” (Jakabházy László (1999): 

Prevenció – rekreáció – rehabilitáció. Sporttudomány, 1. szám; idézi: 

Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.).  

„Rekreáción sem egyszerűen „kikapcsolódást”, pihenést, valamilyen 

felfrissítő kedvtelést értünk, hanem „a szabadidő eltöltésének kultúráját”, 

mely arra szolgál, hogy a közérzetet, jól-érzést és a jól-létet teremtse 

meg.” (Kovács Tamás Attila (1998): A rekreáció fogalma, értelmezése. 

Sporttudományok, 2. szám; idézi: Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). Ez a megközelítés 

éppúgy kizárja a passzív időtöltést, mint az egészségromboló aktivitások 

minden fajtáját (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.).  

 Az egészségértelmezések alapján az elemzők nagy része 

paradigmaváltásról beszél: az általánosan elfogadott egészségértelmezést 

a XX. század nyolcvanas éveinek a végén felváltotta a hedonista 

megközelítés. A hedonizmus értelmezésük szerint arra a filozófiai 

irányzatra vezethető vissza, amely szerint az élet életszerű élvezete a 

legfőbb jó, tehát egy egyszerű létélvezetről beszélhetünk. Az aszketikus 

egészség-megközelítés az önmegtartóztatáson, a takarékosságon, az 

önkontrollon keresztül jutott kifejezésre. A meghatározó nevelési módok a 

kényszer, a tiltás, a szigorú viselkedési szabályok voltak. Az elmúlt 

években bekövetkezett paradigmaváltás értelmében a hiányok helyett 

források, a panaszok, bajok helyett a boldogság, az elégedettség került 
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előtérbe. A hedonista egészségértelmezés szerint az egészséget a jókedv, a 

pozitív gondolkodás, az élvezet, a jó közérzet, az önmegvalósítás jellemzi 

(Keupp, Heiner (1992): Geundheitsforderung und psyshische Gesundheit: 

Lebenssouverenitat und Empowerment. München, Psychomed; idézi 

Benkő Zsuzsanna (2004): Bevezetés az egészségfejlesztésbe.  In. Dombi 

Alice – Oláh János – Varga István szerk.: A neveléselmélet alapkérdései. 

Gyula, APC- Stúdió.). 

 

6. 5. 2. Az egészséges életmódra nevelés 
 

Az egészségnevelés fő feladata tudatos egészségfenntartó- és erősítő 

viselkedésmódok kialakulásának és meggyökereztetésének elősegítése 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.).  

Bábosik István az egészséges életmód szükségleteinek 

megerősítéséhez az alábbi fő feladatok megoldását jelölte meg (Bábosik 

István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest; Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. Okker 

Kiadó, Budapest.): 

1. Az iskola légkörének és hagyományainak ebből a szempontból is 

kedvező alakulása: 

a) az intellektuális teljesítmények egyoldalú túlbecsülésének 

felváltása olyan légkörrel, melyben a mozgás és testnevelés fontosságát is 

elismerik; 

b) a sporthagyományok ápolása. 

2. A testnevelés tantárgyi hatásrendszerének célirányos felhasználása: 

a) az aktuális teljesítmények egyoldalú túlbecsülése helyett 

mozgásorientáció; 

b) a játék és a játékos elemek előtérbe állítása; 

c) a teljesítőképesség különbségeire nem tekintő túlkövetelés 

elkerülése. 

3. A higiéniai szokások ismeretbeli és tárgyi feltételrendszere: 

a) ismeretbeli megalapozás több tantárgy keretében és több nevelési 

tényező – mindenekelőtt az osztályfőnök - közreműködésével; 

b) a higiéniai szokások tárgyi feltételrendszerének biztosítása. 

4. A család életmódja: 

a) fizikai tevékenység a család élet- és napirendjében; 

b) a család életritmusa és higiéniai szokásainak színvonala; 

c) a mozgás, a sport szerepe a család életében. 

Más források is az egészségnevelésnek ezeket az elemeit emelik ki, 

ha nem is ebben a rendben és megfogalmazásban. A lista természetesen 
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továbbrészletezhető és bővíthető (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest.).  

Ha túllépünk az egészséges életmódra nevelés szűkebb körén, és a 

jelzett módon kitágítjuk az „egészség fogalmát”, olyan problémákkal 

kerülhetünk szembe, mint (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest.): 

– a mentálhigiéné; 

– az egészséges környezet megteremtésére irányuló ökológiai 

erőfeszítésekben való aktív részvétel lehetőségei; 

– a fiatalok soraiban tömegméretűvé vált káros élvezeti cikkek 

fogyasztásának elhárítása; 

– az újfajta szenvedélybetegségek, mint például a játék automaták, 

televíziózás, számítógépes játékok mértéktelen használata; 

– a nemi élet egészségtana; 

– az új táplálkozási szokások. 

Sem a családban, sem az iskolákban folyó egészségnevelést nem 

tarthatjuk általánosságban eredményesnek a gyermekek és a fiatalok 

egészségi állapotára vonatkozó adatok tükrében. A családok jelentős 

többségében a követett életmód eleve kizárja a megfelelő 

egészségnevelést. Ás az egészségtudatosság is csak ritkán megfelelő. Az 

iskolában az a fő probléma, hogy ezen a téren – is – túlteng a verbális 

tanítás. A káros szokások ellen szinte kizárólag elrettentéssel próbálnak 

fellépni. Ez nemcsak kevéssé hatékony, hanem azáltal, hogy a veszélyek 

tudata és a meggyökerezett viselkedés között diszkrepanciát teremt, új 

feszültséget is gerjeszt (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.).  

A legújabb szakirodalmak a javítás érdekében az egyéni és a 

társadalmi felelősség összhangjának szerepét hangsúlyozzák az 

egészségnevelésben. Ennek jegyében az iskola jelentős feladata, hogy 

felelősségteljes önmeghatározásra neveljen, egységben kezelve a lelki, 

fizikai és a szociális fejlesztést. A megvalósítás legfőbb eszköze a 

kompetenciák fejlesztése (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest.): 

– A cselekvési kompetenciáé: a tanulókat képessé tenni arra, hogy a 

valódi szükségleteiket elégítsék ki. 

– A szociális kompetenciáé: hogy a tanulók szociális identitásukat 

szociális környezetükben fejlesszék ki, és másokkal együtt tűzzenek 

maguk elé az egészséget szolgáló, követhető célokat. 

Mindehhez a gyermekek meg kell, hogy ismerjék (Zrinszky László 

(2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.):  

a) azokat a természeti, gazdasági, kulturális és szociális tényezőket, 

melyektől függ az egészség; 
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b) azokat a viselkedési alternatívákat és lehetőségeket, melyek módot 

adnak az életfeltételek javítására, fejlesztésére; 

c) azokat az egymással összefonódó társadalmi és ökológiai 

tényezőket, melyek az egyének megbetegedését okozhatják, és amilyen 

mértékben erre lehetőség van, az elhárítás módozatait is; 

d) az egészséges életvezetésre vonatkozó ismereteket és belátásokat 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.).  

Az iskolának konkrét tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával 

fejleszteni kell (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.): 

– a tanulók érzékenységét, ítélő- és döntési képességét, valamint 

teherbírását az egészséget érintő kérdésekben; 

– az önérték-érzékelését, fizikai és pszichikus öntudatukat; 

– azt az érzékenységet és képességet, hogy felismerjék a beteg és 

fogyatékos emberek másságát, és úgy viselkedjenek velük szemben, hogy 

segítsék integrációjukat.  

Terjed az iskolai mentálhigiéné fogalmának és feladatainak 

kiszélesedése, differenciáltabb alkalmazása. A gyakorlati megvalósítás fő 

eszközei: az egészségérték tudatának fejlesztése, az egészségfejlesztő 

szokások alakítása, a jó közérzet segítő társas kapcsolatok ápolása. A 

pedagógus saját megfelelő mentálhigiénés állapota és magatartása jóval 

túlterjed ezen a nevelési tartományon. Minden nevelés előfeltétele. Sérült 

lélekkel, frusztráltan, kiégetten nem lehet nevelni (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.) 

 

Összefoglaló megállapítások 

 

→ Ha a nevelés teljes rendszeréből kihagyjuk az oktatást és párhuzamot 

vonunk a megmaradt résszel, a szokásosan szűkebb értelemben vett 

neveléssel, azt láthatjuk, hogy az előbbi változékonyabb, benne gyorsabb 

az avulás, és sűrűbben jelennek meg új tartalmak. Az utóbbi azonban – 

legalábbis elvont síkon – viszonylagos állandóságot mutat. Az olyan 

megjelölések, mint például a testi, értelmi, erkölcsi, esztétikai nevelés 

évszázadok óta megkülönböztetett feladatköröket, nevelési tartományokat 

alkotnak. Új vagy újonnan tematizált tartományok ugyan fel-

feltűntek(nek) – napjainkban például a környezeti, multikulturális, 

kommunikációs vagy médianevelés –, és konkrétabb szinteken, az örök 

kategóriákon beleül is jelentős módosulások mentek(nek) végbe – például 

az egészségnevelés értelmezésében –, erős a kontinuitás. 

→ A tartományok száma zárt szám. A társadalom új feladatokat hív 

életre, a tudomány új témákat tesz hangsúlyossá, differenciálódás megy 
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végbe, egyes tárgykörök oly mértékben önállósodnak, hogy kikerülnek a 

neveléselméleti szubdiszciplinából.  

→ A neveléselmélet rendszerező összefoglalásaiban meggyökeresedett 

az a struktúra, amely a nevelőhatás irányait, oldalait, célterületeit vagy 

fejlesztendő tartalmakkal – világnézeti, erkölcsi, esztétikai, stb. – jelölte 

meg, vagy a személyiség célba vett szféráival – értelmi, érzelmi, akarati 

stb. nevelés –, vagy mindkettővel. 

→ A legegyszerűbb definiálása szerint a világnézeti nevelés: a világ 

egészre, az ember lényegére és életfeladataira vonatkozó nézetrendszer és 

szemléletmód tervszerű alakítása, befolyásolása. A világnézet célzott 

befolyásolása végbemehet nyíltan és rejtetten, de a pedagógiai elméletek 

és programok csaknem mindig világosan és egyértelműen 

megfogalmazzák, konkrétan miben látják ezt a célt. 

→ Erkölcs – azoknak a normáknak és szabályoknak az összessége, 

amelyek kifejezik az egyén társaihoz és társadalomhoz fűződő viszonyát. 

A társadalmi tudat egyik formája, szabályozza az emberi magatartást. A 

társadalom minden területét átfogja, jelen van az emberi 

tevékenységekben is (magánélet, politika, munka, tudomány, közélet). 

→ Az erkölcs megnyilvánul: a) magatartásban (az a mód, ahogy állást 

foglalunk és másokkal szemben viselkedünk (szándék, tett); b) 

viselkedésben (magatartás külső megnyilvánulása). 

→ Az erkölcs oldalai: 1.) Objektív ( a társadalmi erkölcs v. morál, 

amely a társadalmi viszonyok által meghatározott normák, elvek 

eszmények, értékek). 2.) Szubjektív (az egyéni erkölcsiség v. moralitás, 

amely a személyiség viszonya valamely osztály, réteg erkölcsi 

tudattartalmához, ezek érvényesítése saját gondolkodásában, tetteiben, 

teljes magatartásában.). 

→ Erkölcsiség: közösségi keretek között jön létre és fejlődik, de az 

eredmény egyedi: tudatos, döntőképes aktív moralitás (ha ez nem jön létre, 

az egyént külső elvárások mozgatják, döntésképtelen lesz). Az erkölcsi 

fejlődés ütemét az életkor az egyéni fejlettség függvényében befolyásolja, 

spontán és tudatos, véletlen és tervezett hatások eredménye.  A fejlesztés 

mindig céltudatos, kívülről irányul a személyiségre, az önfejlesztés saját 

lehetőségein belső alakítása (ez az erkölcsileg magas fokon álló autonóm 

személy jellemzője.) 

→ Az erkölcsi nevelés az értékek megismerése, elfogadása, 

értékítéletek alkotása, az értékek rangsorolása, valamint az egyéni és 

közösségi értékek alapján az erkölcsileg helyes magatartásformák 

kialakítására törekszik. Az erkölcsi nevelésnek két szakasza van. 

→ Az első szinten az egyén erkölcsileg helyes cselekvését külső 

ösztönzés, vagy szociális kontroll szabályozza. Ez azt jelenti, hogy a 
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gyermek addig viselkedik az elvárásoknak megfelelően, míg jelen van az a 

személy – szülő, pedagógus –, aki a követelményeket megfogalmazta. 

→ A következő – második – szint, amikor az egyén belső motivációból 

kiindulva, külső szabályzók és kontroll nélkül törekszik a normáknak, 

értékeknek megfelelő erkölcsi magatartásra. Ebben az erkölcsi szokások, a 

morális példaképek, minták, illetve az erkölcsi meggyőződés játszik fontos 

szerepet. 

→ A morális példaképek, eszményképek a magatartás regulátorai, az 

életvezetés meghatározói. Ezek a gyermek természetes szükségletei. A 

modellkövetési szükséglet ösztönzi a gyermeket a morális mintákkal való 

kognitív és emocionális azonosulásra, azok követésére. A példakép egy 

konkrét személyhez kötött minta követését jelenti, az eszménykép az 

elvonatkoztatott erkölcsi ideál. A gyermek környezetében elsősorban a 

szülő, a pedagógus, az idősebb testvér töltheti be a mintaközvetítő 

szerepet, akik az erkölcsi szokások kialakításában is döntő szerepet 

játszanak. 

→ Az erkölcsi meggyőződés valamely erkölcsi szabály, norma 

követésének szükséglete. 

→ Az erkölcsre alkalmazva a konstruktív magatartás- és 

tevékenységformák elméletét, Bábosik István a konstruktív magatartás- és 

tevékenységrepertoárban a magatartás- és tevékenységformák két rétegét 

különböztette meg. A legértékesebbek a közösségfejlesztő, vagyis morális 

magatartás- és tevékenységformák. A konstruktív magatartás- és 

tevékenységformák másik rétege önfejlesztő jellegű. 

→ Az esztétikai értékátadás az esztétika és a pedagógia alapjaira épül. 

Feladata a világ totalitásának – társadalom, természet, művészetek – 

esztétikai értékeivel megismertetni a növendéket úgy, hogy egyúttal az is 

tudatosuljon bennük, hogy a szép csupán egy, de nem egyedüli 

megnyilvánulása az esztétikumnak. 

→ Mivel az esztétikum koncentráltan a művészetekben van jelen, az 

esztétikai nevelés középpontjában a műalkotások értő befogadására való 

nevelés áll, valamint a művészi tevékenységek bizonyos ágaiban való 

kreatív részesedés. Az esztétikai értékátadás egyik alapvető kérdése, hogy 

a befogadással egyenértékű hangsúly essék az „alkotásra” is: tudva, hogy 

az átlag gyermek nem művészpalánta, legalábbis többségében nem az. 

Nevelés nem művésznevelés, de fontos, hogy fejlődése, fejlesztése során 

belekóstoljon az „alkotásba”, mert ez a személyiségét mással nem 

pótolható módon gazdagítja. 

→ A környezeti nevelés lényegében a nevelés egész rendszerének a 

szerves része. A nevelés értékközvetítő folyamatát teljes egészében 

átszövi, mindenhol jelen van, ahol a személyiség-fejlesztés intézményes 

vagy intézményen kívüli formája megvalósul. 
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→ A környezeti nevelés intézményben történő megvalósítása nem 

köthető csupán az iskolához, s különösen nem szűkíthető le a tanítási 

órákra. Jelen van ugyanis az iskolai szakkörökön, kollégiumban, a 

kirándulásokon, a sport és a játék színterein, az iskolán kívüli 

egészségügyi és egyházi intézményekben, de megvalósul az ipari és 

mezőgazdasági intézmények ismeretközlő területein is. Az iskola és az 

iskolán kívüli területek hatása közötti átmenet nem éles, mindegyik a saját 

jellegének megfelelően a tapasztalás lehetőségét biztosítja a gyermekek 

számára, s ezzel hozzájárul a reális környezetkép kialakításához. Nem 

lehet egyfajta fontossági sorrendet felállítani a tanítási órán és az órán 

kívüli foglalkozásokon megvalósuló környezetei nevelés között. 

→ A környezeti nevelés egyik fontos feladata, hogy reális 

környezetképet alakítson ki a gyerekek szemléletében. 

→ Az egészségügyet, az akut ellátást szolgáló kórház képe uralja, és 

kevés figyelmet fordítanak a betegségek természeti – társadalmi – 

környezeti és magatartásbeli meghatározóira. Ezt a megközelítést ma 

biomedicinális betegségmodellnek nevezzük. A betegség és az egészség 

viszonyában a betegséggel foglalkoznak, és a betegséget éles vonással 

választják el az egészségtől. Ez a modell sok betegséget sikeres kezelése 

alapján nagyon elterjedt, ugyanakkor számos oldalról bírálták is érte. 

→ Ezzel a modellel szemben jött létre a pszichoszociális modell: mely a 

megbetegedések kialakulásában a lelki és a társadalmi körülményeket is 

hangsúlyozza. 

→ A biopszichoszociális modell értelmében a betegség és megelőzése 

élettani, lelki és társadalmi tényezők együttes, szisztematikus elemzése 

szükséges. Ez a modell már lényegesen összetettebb folyamatként 

értelmezi a betegségeket, mint az előbbi két modell, de még mindig csak a 

betegségekre ad magyarázatot. A legtöbb prevenciós kezdeményezés 

mögött is ez a szemlélet fedezhető fel. 

→ A felsorolt értelmezések között ugyan lényeges eltérések vannak, de 

abban mindegyik hasonló: hogy kiindulási pontjuk a betegség. Az 

egészség fogalmának megközelítésére, meghatározására nincs általános 

érvényű, tudományosan elfogadott meghatározás. 

→ Az egészség az egyén optimális teljesítőképességének állapota, ami 

azoknak a szerepeknek és feladatoknak a betöltésére teszi képessé, 

melyekre szocializálódott (Parsons). 

→ A WHO – az egészségügyi világszervezet – dokumentumai is az azt 

az embert minősítik egészségesnek, aki testileg, lelkileg és szociális 

szempontból is jól érzi magát. Az egészség az életigenlő és értelmes élet 

szolgálatában áll. Elsősorban nem tudati állapot, hanem a társadalmi 

lényként felfogott ember életképességének kifejeződése életalakításának 

folyamatában. 



 242 

→ Rekreáción nem egyszerűen „kikapcsolódást”, pihenést, valamilyen 

felfrissítő kedvtelést értünk, hanem „a szabadidő eltöltésének kultúráját”, 

mely arra szolgál, hogy a közérzetet, jól-érzést és a jól-létet teremtse 

meg.” 

→ Az egészségnevelés fő feladata tudatos egészségfenntartó- és erősítő 

viselkedésmódok kialakulásának és meggyökereztetésének elősegítése. 

→ Bábosik István az egészséges életmód szükségleteinek 

megerősítéséhez az alábbi fő feladatok megoldását jelölte meg: 1.) Az 

iskola légkörének és hagyományainak ebből a szempontból is kedvező 

alakulása; 2.) A testnevelés tantárgyi hatásrendszerének célirányos 

felhasználása; 3.) A higiéniai szokások ismeretbeli és tárgyi 

feltételrendszere; 4.) A család életmódja. 

 

 

Feladatok és ajánlott feladatok az 1. témakörhöz 

 

Kérdések és feladatok a témakörhöz 

 

1. Lehet-e hierarchikus rendet kialakítani a tárgyalt nevelési 

tartományok között? 

2. A világnézeti és etikai pluralizmus azt jelenti-e, hogy a hatékony 

világnézeti és erkölcsi nevelés folyamatjellemzői is többfélék? 

3. Korlátlan-e a szülők joga arra, hogy megválaszzák gyermekük 

világnézetei, erkölcsi nevelési irányát? 

4. A heteronom erkölcsről az autonómia szintjére szükségképpen elkut-

e mindenki? 

5. A nevelés mely tartományában célszerű játékos elemeket 

alkalmazni? 

6. Mi az egészség korszerű megközelítésének újszerűsége? 

7. Mi a paradigmaváltás lényege az egészség szemléletben? 

8. Mi az egészségfejlesztés definíciója? 

9. Mi a környezeti nevelés tartalma? 

10. Miért van szükség környezeti nevelésre? 

11. Milyen sajátosságai vannak a környezeti nevelésnek? 

12. Milíen területeken valósítható meg a környezeti nevelés? 

13. Milyen alapvető különbség van az iskolai és az iskolán kívüli 

környezeti nevelés között? 

14. Sorolja fel azokat a lehetőségeket, amelyek a művészet segítségével 

járulnak hozzá a környezeti neveléshez! 

15. Mi a szerepe a holisztikus szemlélet kialakulásának? 

16. Jellemezze az attitűdök szerepét a környezeti nevelésben! 

17. Elemezze a jövőkép kialakulásának pedagógiai folyamatát! 
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18. Fogalmazza meg röviden a környezeti nevelés célját!  

 

Gyakorlati feladatok 

 

19. A nevelési tartományok száma bővíthető. Mivel bővítené a 6. 

fejezetet? 

20. A rendelkezésére álló szakirodalom segítségével készítsen jegyzetet 

a következő nevelési tartományokról: állampolgári nevelés, 

multikulturális nevelés, nemzeti nevelés, testi nevelés, értelmi 

nevelés, érzelmi nevelés, multimédia és nevelés! 
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7. A nevelés módszerei 
 

/Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest; Gáspár László (1998): Neveléselmélet. Okker 

Kiadó, Budapest; Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a 

pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest; Horváth László – 

Palotay Ferenczné (2002): Neveléstan. Bessenyei György Könyvkiadó, 

Nyíregyháza; Kozma Béla (1996): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs; 

Magyarné Sztankovics Ilona (1999): Neveléstörténet. Comenius Bt, Pécs; 

Oláh János: A nevelés módszerei. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga 

István szerk. (2004): A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió; 

Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 

– nyomán/ 

 

 A tárgykör kifejtéséhez szükséges fogalmak, fogalomcsoportok 
 

Módszerek, nevelési módszer, nevelési eljárás, nevelési eszköz, nevelési fogás, 

direkt nevelési módszerek, indirekt nevelési módszerek, dicséret és jutalmazás, 

büntetés. 

 

A tárgy kifejtése 
 

 

7. 1. Történelmi visszatekintés 
 

Maga az elnevezés nemzetközi fogalom – metódus. A görög meta + hodosz 

szavak összetételéből származik. Jelentése: valami felé vezető út. Így a 

fogalom értelmezése minden tervszerű eljárásra vonatkozhat. 

Egy módszer annál jobb, minél hamarabb és minél eredményesebben 

érjük el a kitűzött célt. 

Eredetileg filozófiai fogalom volt, innen vette át a pedagógia. A 

görög filozófusok a logikát tartották a módszer tudományának. 

A pedagógia történetében a szofisták voltak az elsők, akik rendkívül 

hatásos módszerbeli eszközöket alkalmaztak a cél elérése érdekében. A 

szabályok oktatásán túl nagy súlyt fektettek a gyakorlásra. A tanulási 

kedv felkeltésére és fenntartása érdekében sikerrel alkalmazták a 

dicséretet. 

Szókratész a tudás átadására kidolgozott egy mesteri módszert, a 

heuresztika, a rádöbbentés művészetét. Ennek kései, leegyszerűsített 

változata, a kérdve kifejtő módszer néven vált honossá az újkori iskolák 

gyakorlatában. A szókratészi bábáskodás segítségével tanítványai maguk 

juthattak el az általános igazságokhoz, konkrét, a mindennapi életből vett 
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tapasztalatokból válogatva, beszélgetve, mesterein megfogalmazott 

kérdések sorozatában. Módszerében – lényegében induktív eljárások 

sorozata, az egyestől az általános felé haladás – sokszor az irónia 

segítségével döbbentette rá tanítványait tévedéseikre és juttatta el őket az 

igazságok felismerésére (Magyarné Sztankovics Ilona (1999): 

Neveléstörténet. Comenius Bt., Pécs.). 

A pedagógiában a módszer mintegy háromszáz évvel ezelőtt jelent 

meg, mint fogalom. A tudósok egy egyetemes módszert, elvet, eszközt 

kerestek, mely mindig alkalmas az ismeretek elsajátítására. Az emberré 

válás, a személyiség fejlődése az ismeretek és ismeretrendszerek 

elsajátításának folyamatában megy végbe. Ezért is töltött be/tölt be a 

didaktika tudományában oly fontos, meghatározó szerepet (Kozma Béla 

(1996): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.). 

Comenius Didactika Magnájában kereste az egyetemes érvényű 

módszert. Olyan didaktikai és módszertani alapelveket állapított meg, 

melyek azóta az iskolai gyakorlat szerves részévé váltak. Alapelvei a 

következők: a szemléletesség, a tudatosság, a rendszeresség, a 

következetesség, és a tananyag koncentrikus bővítésének elve. 

Az Egyetemes tanácskozás Pansophia című könyvében is 

foglalkozik didaktikai-módszertani kérdésekkel. A Didactika Magnában 

megfogalmazott gondolataihoz képest újdonság az, amit a tények 

tanításáról ír. A tanítás akkor lesz eredményes: 1.) ha nem mindent 

tanítunk meg, hanem csak az alapvető dolgokat; 2.) ha nem külön-külön 

tanítunk meg mindent, hanem amit lehet, csoportosan; 3.) ha semmit sem 

tanítunk teljesen újként, melynek teljesen új alapot kell vetni, hanem 

mindent úgy, mint ami a már korábban ismeretekből származik (Comenius 

(1970): Didaktika vagy a tanítás tudománya. In. Pansophia. Magyar 

Pedagógia, 4. szám; Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla 

(2002): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, 

Budapest.). 

Weszely Ödön a módszert logikai műveletek alkalmazásának tekinti. 

Nagy Sándor szerint a módszer a tanár és a tanuló munkaeljárásainak 

együttesét jelenti egy didaktikai feladat közös megoldásában. Tehát nála a 

módszer lényege: eljárás. 

Az angolszász szakirodalom a módszer fogalma helyett inkább a 

technikai készségről beszél, melyet a tanár a tanulókkal folytatott 

interakciókban alkalmaz (Kozma Béla (1996): Pedagógia II. Comenius 

Bt., Pécs.). 

A németek az interakciót egy folyamatnak tekintik, melyben mindkét 

fél – tanár és diák – egyaránt részt vesz (Kozma Béla (1996): Pedagógia 

II. Comenius Bt., Pécs.). 



 247 

A magyar nyelvű szakirodalom a következőképpen fogalmaz: a 

módszer eljárások összessége. Tehát inkább a megismerési folyamat 

megszervezését jelenti. Összerendezi a tanár eljárásait a tanuló műveleteit 

(Kozma Béla (1996): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.). 

 

 

7. 2. A módszer fogalma 
 

Az embereszmény, a nevelés célja arra ad választ számunkra, hogy milyen 

emberré szükséges nevelni tanítványainkat, a nevelési módszerek pedig 

arra, hogyan lehetséges elérnünk céljainkat. A módszer fogalma, a 

módszerek csoportosítása nem egyértelműen eldöntött. A módszer 

tudományos értelemben valamilyen eredményhez elvezető tervszerű 

eljárás. Filozófiailag a rendszernek az a specifikuma, hogy mindig a 

valóság megismerésének vagy átalakításának a módja (Oláh János: A 

nevelés módszerei. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. 

(2004): A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

A nevelési módszerek a nevelési folyamat legaktívabb, 

legdinamikusabb komponensei. A nevelés hatékonysága sok tekintetben a 

módszerek helyes megválasztásától, megfelelő kombinálásából és 

szakszerű alkalmazásától függ (Oláh János: A nevelés módszerei. In. 

Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A neveléselmélet 

alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

A nevelési módszer formálja, alakítja a gyermek tudatát 

tevékenységének ösztönzésével illetve gátlásával (Oláh János: A nevelés 

módszerei. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A 

neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

A filozófiai lexikon általános értelemben a módszert így definiálja: 

„valamely cél elérésének módja, meghatározott módon rendezett 

tevékenység.”  

A Pedagógiai Lexikon (1978) így fogalmaz: „A nevelési módszerek 

a nevelési cél érdekében alkalmazott eljárások, amelyekkel növendékeinket 

pozitív tevékenységre késztetjük, a károsokat, pedig elkerüljük velük” 

(Pedagógiai Lexikon (1978) I-IV. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest.). 

Bábosik István így határozta meg a nevelés módszerek fogalmát: „… 

olyan eljárások, amelyek a nevelési hatások irányításával és 

hatékonyságuk fokozásával érvényesítik személyiségformáló nevelési 

funkciójukat. A nevelő hatások forrásai a nevelési tényezők: a felnőtt 

tekintélyi személyek, a feladatok és a kortársi interakciók. A nevelési 

tényezőktől eredő nevelési hatások orientálják és optimalizálják a nevelési 

módszerek, de alkalmazásuk végső célja és eredménye a személyiség 

formálása. A nevelő hatások a tanulók tevékenységének folyamatában 
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vagy ehhez csatlakozva jelennek meg, így a nevelési módszerek is ebben a 

keretben kerülnek alkalmazásra.” (Pedagógiai Lexikon (1998), II. kötet; 

idézi: Oláh János: A nevelés módszerei. In. Dombi Alice – Oláh János – 

Varga István szerk. (2004): A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- 

Stúdió.). 

Geiler (1982) megfogalmazásában: „nevelési módszerek alatt azokat 

az eszközöket és helyzeteket értjük, amelyek segítségével a nevelő a 

növendékre hatást gyakorol, azzal a szándékkal, hogy annak 

magatartását, beállítottságát vagy cselekvéshez szükséges indítékát 

kialakítsa, megszilárdítsa vagy megváltoztassa.” (Geiler, E. E. (1982): 

Erziehungsmittel. Bad Heilbrunn; idézi: Czike Bernadett szerk. (1996): 

Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

A nevelési eljárás a nevelési módszer konkrét alkalmazását jelenti 

meghatározott, adott specifikus körülmények között. Az eljárás a módszer 

konkretizációja, hozzá képest részleges alárendelt jelenség. Főként a 

nevelő ötletességétől, szakmai, pedagógiai, pszichológiai műveltségétől és 

nem utolsósorban intuíciójától függ (Oláh János: A nevelés módszerei. In. 

Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A neveléselmélet 

alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

Nevelési eszköz minden olyan tényező, amely valamilyen módon hat, 

formál, alakít a célszerűen alkalmazott módszer megvalósításában. Ilyen 

értelemben eszköz lehet valamely közösség, szervezet, intézmény, 

tevékenység, sőt tárgyi elemek is. Szűkebb értelemben „csak az a tényező 

tekinthető nevelési eszköznek, amely a nevelés folyamatában tudatos és 

célszerű funkciót teljesít.” (Szántó Károly (1980): Pedagógia II. 

Tankönyvkiadó, Budapest; Oláh János: A nevelés módszerei. In. Dombi 

Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A neveléselmélet 

alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

Bábosik István meghatározásában a nevelési eszköz: „olyan tényező, 

eljárás vagy tárgyi technikai kellék, amelynek felhasználásával nevelői 

hatást fejtünk ki.” (Pedagógiai Lexikon (1998), II. kötet; idézi: Oláh 

János: A nevelés módszerei. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István 

szerk. (2004): A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

A köznyelvben hibásan azonosítják a nevelési módszerekkel. Ennek az 

oka az, hogy a nevelési eszköz fogalmának tartalma nem teljesen 

tisztázott, s ezt a szakirodalom ellentmondásosan használja (Oláh János: A 

nevelés módszerei. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. 

(2004): A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

A nevelési fogás a nevelési módszerek, illetve eszközök 

alkalmazásának módja: például az elismerés eszköze a jutalmazás, annak 

mértéke, formája, tartalma, az, ahogyan használjuk (Kozma Béla (1996): 

Pedagógia II. Comenius Bt.). Minden módszernek és eszköznek a 
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helyzettől, az alkalomtól függő sokféle alkalmazási módja van. Mint 

például Szeberényi Judit írja: a büntetés egyik eszköze a figyelmeztetés. 

Ezt nagyon sokféleképpen alkalmazhatjuk: például a diákot írásban előre 

figyelmeztetjük, ekkor és ekkor jelenjen meg nálunk, figyelmeztethetjük 

négyszemközt vagy esetleg a többiek előtt, behívhatjuk a szüleit az 

iskolába, de családlátogatáson is tisztázhatjuk a problémákat (Kulacs 

Dezső – Szeberényi Judit (1992): Pedagógia III. és IV. Pedagogicka 

fakulta, Nyitra; Oláh János: A nevelés módszerei. In. Dombi Alice – Oláh 

János – Varga István szerk. (2004): A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, 

APC- Stúdió.). 

 

 

7. 3. A nevelési módszereket befolyásoló tényezők 

 

A nevelési módszereket mindig az adott helyzetben, azok összefüggésében 

kell szemlélnünk, ami egyben azt jelenti, hogy különböző tényezőktől 

függnek (Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös 

József Könyvkiadó, Budapest.). Az alábbi tényezők játszanak szerepet a 

nevelési módszer kiválasztásánál (Czike Bernadett szerk. (1996): 

Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.): 

a) A gyerek viselkedése – a szülők ítélik meg azt, hogy a gyerek 

viselkedése helyes-e vagy nem, komoly vétségről van-e szó vagy 

megbocsáthatóról, hogy a viselkedés megváltoztatása a gyerek számára 

erőfeszítést jelent-e vagy sem. A nevelőnek nem szabadna aránytalanul 

szigorúan büntetnie vagy túlságosan nagyvonalúan jutalmaznia. 

b) Az előzmények – ha a nevelő már több ízben megintette a gyereket 

vagy esetleg figyelmeztette, s a gyerek ennek ellenére is, újra elköveti a 

vétséget, akkor a nevelő sokkal erélyesebben fog vele szemben fellépni, 

mint ha még sohasem figyelmeztette volna. 

c) A gyerek szándéka – a nevelő megkülönbözteti azt, hogy a gyerek 

szándékosan vagy véletlenül követte-e el a vétséget. 

d) A gyerek kora – míg a fiatalabb gyereknek valami apró ajándék is 

nagy jutalmat jelenthet, addig az idősebbeknek már valószínűleg már 

nagyobb igényeik vannak. 

e) A nevelői szándékai és céljai – a nevelő nevelési céljaihoz viszonyít, 

ezek számára az irányadók, és ennek megfelelően tesz különbségeket 

aközött, hogy a gyermek mely viselkedési formái dicsérendők, illetve 

büntetendők, melyek tekinthetők súlyosabb vétségnek és melyek csupán 

apró kihágások. 

f) A nevelési módszerek hatása – nehezen lehet például egy gyereket 

olyasmivel megjutalmazni, amit nem érez jutalomnak (Czike Bernadett 
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szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, 

Budapest.). 

Kozma Béla szerint a módszert – a fentihez hasonlóan – sok tényező 

befolyásolja meg mind az oktatás, mind a nevelés folyamatában. Ezek 

(Kozma Béla (1996): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.): 

– a nevelési cél; 

– a nevelési feladat; 

– tanulók életkora, értelmi fejlettsége, képessége; 

– a tanár személyisége, pedagógiai kulturáltsága, felkészültsége; 

– a tanár vezetési stílusa; 

– a tanulók, a közösség életkora, sajátossága; 

– a pedagógiai szituáció és annak tartalma. 

A módszerek alkalmazását az alábbi kérdésekre adott válaszok 

dönthetik el (Kozma Béla (1996): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.): 

a) Milyen körülmények között alkalmazzuk? 

b) Mik a feladataink? 

c) Hogyan alkalmazzuk? 

d) Mit érünk el vele? 

A nevelési folyamat optimális irányításának, ezen belül a módszerek 

kialakításának központi kérdése a nevelő hatások tervezése, majd ezek 

megszervezése, továbbá a ráhatások szabályozása, módosítása, illetve 

folyamatos ellenőrzése, értékelése (Kozma Béla (1996): Pedagógia II. 

Comenius Bt., Pécs.):). 

A nevelési módszerek legáltalánosabb jellemzői (Kozma Béla (1996): 

Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.): 

– a nevelés céljainak és feladatainak megvalósítását segítsék; 

– a tanulók aktivitásának és önálló tevékenységének 

kibontakoztatására irányuljanak; 

– segítsék a közösségi nevelés eredményességét; 

– vegyék figyelembe a tanulók személyiségét, egyéni és életkori 

sajátosságait; 

– a pedagógus és pedagógus közösség céltudatos, tervszerű, szervezett 

vezető szerepe a meghatározó; 

– legyenek a módszerek rugalmasak; 

– a módszerek mindig együttesen, rendszerként fejtsék ki hatásukat; 

– formálják a tanulók valósághoz való viszonyát. 

A módszerek alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, 

eljárások kombinációja. Ez egyúttal a pedagógus módszertani 

kulturáltságának fokmérője is (Kozma Béla (1996): Pedagógia II. 

Comenius Bt., Pécs.). 
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7. 4. A módszerek osztályozása 
 

A nevelési módszereket a különböző szerzők másként osztályozzák. 

Minden osztályozásnak, csoportosításnak az a fő törekvése – feladata –, 

hogy megtalálja az adott jelenségnek azt a legalapvetőbb ismérveit, amely 

alapján a rendszerezés elvégezhető. Az a legjobb osztályozás, amely a 

legmegfelelőbb ismérvre épül. 

Comenius szerint a tudományoknak, művészeteknek, nyelveknek 

csak egy módszerük van, ezt pedig a természettől kell ellesni. Pestalozzi a 

módszer fogalmát már nemcsak az oktatásra, hanem a nevelés egészére is 

alkalmazta. Azt az utat próbálta meg követni, melyen a szellemi fejlődés 

halad. Magyarországon elsőként Brassai Sámuel foglalkozott először a 

módszer kérdésével (A módszerről. Pest. 1867-1869.). Kísérlete 

Comeniuséra hasonlított: ő is egy csomó szabályt fogalmazott meg 

anélkül, hogy belőlük egy tudományos alapelvet lehetne kiolvasni 

(Szelényi Ödön (1922): A neveléstan alapvonalai. Genius K. Rt., 

Budapest; Oláh János: A nevelés módszerei. In. Dombi Alice – Oláh János 

– Varga István szerk. (2004): A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- 

Stúdió.). 

A magyarországi felosztások évtizedeken keresztül fő szempontként 

csupán az erkölcsi nevelés igénytámasztását vették figyelembe, s ennek 

megfelelően a pedagógiai kézikönyvek lényegében a meggyőződés, a 

jutalmazás, a büntetés és a gyakorlás módszereiről tárgyaltak. Ez a 

megoldás eléggé egyoldalúnak bizonyult, mert figyelmen kívül hagyta az 

erkölcsi nevelés mellett a nevelés fő feladatait (Nagy Sándor – Horváth 

Lajos (1978): Neveléselmélet. Tankönyvkiadó, Budapest; Oláh János: A 

nevelés módszerei. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. 

(2004): A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió; Kozma Béla 

(1996): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.). 

Az első teljesebb értékű, a nevelés valamennyi feladatára kiterjedő 

módszertani osztályozás a nevelési folyamat kettős iránya szerint történt 

(Drien K. – Nánási M. (1964): Neveléselmélet. Főiskolai jegyzet. 

Tankönyvkiadó, Budapest; Oláh János: A nevelés módszerei. In. Dombi 

Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A neveléselmélet 

alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). Ennek megfelelően a tudattól a 

magatartásig végbemenő meggyőzés és a magatartástól a tudatig hatoló 

gyakorlás módszereit sorolták fel. 

Ágoston György (1971) a nevelés valamennyi folyamatára 

alkalmazható módszereket sorolt fel. Ezek (Ágoston György (1973): 

Neveléselmélet. Tankönyvkiadó, Budapest.): 

– a követelés; 

– a meggyőzés; 



 252 

– a gyakorlás; 

– az ellenőrzés, értékelés; 

– az elismerés; 

– a büntetés módszerei. 

Ez a nevelési módszerek hagyományos osztályozása. 

Nánási Miklós később a nevelési folyamat elemeihez – tapasztalás, 

tudatosítás, gyakorlás – kapcsolja a nevelési módszereket: követelés, 

meggyőzés és gyakorlás (Oláh János: A nevelés módszerei. In. Dombi 

Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A neveléselmélet 

alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

A követelés formái: serkentés, kényszerítés, gátlás. A serkentés 

eszközei: biztatás, ígéret, helyeslés, elismerés, példa, értékelés, 

osztályozás, dicséret, jutalmazás. A kényszerítés eszközei: felszólítás, 

parancs, büntetés. A gátlás eszközei: felügyelet, ellenőrzés, intés, 

fenyegetés, tilalom, átterelés. 

A meggyőzés eszközei: oktatás, példa, eszménykép, bírálat, 

önbírálat, etikai beszélgetés. 

A gyakorlás eszközei: szoktatás, játék, munka, verseny. 

A nevelési módszereket Bábosik István két csoportra osztja (Bábosik 

István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest.): 

1. A közvetlen (direkt) nevelési módszerek – A nevelő közvetlenül hat a 

növendékekre minden áttételezés nélkül): 

a) A szokásformálás közvetlen módszerei: 

– A követelés módszere: azoknak az optimális magatartás- és 

tevékenységformáknak a megfogalmazása, melyeknek szokássá alakítása 

a cél. 

– A gyakorlás módszere: az optimális magatartás- és 

tevékenységformák begyakoroltatása; feltétlen tartozéka a megerősítendő 

magatartás- és tevékenységformák motiválása. 

– A segítségadás módszere: az optimális magatartás- és 

tevékenységformák begyakorlásában, a téves magatartás- és 

tevékenységformák beidegződésének megelőzésében vagy kiiktatásában 

segít. 

– Az ellenőrzés módszere: jelzi a növendéknek a szociális kontroll 

jelenlétét, és visszacsatolást ad mind a tanuló, mind a nevelő számára. 

– Az ösztönzés módszere: a tanulók szükségleteinek kielégítésével 

vagy korlátozásával orientálja és támogatja a beidegződési folyamatot. 

Alapformái: elismerés és elmarasztalás, jutalmazás és büntetés. 

b) A magatartási-tevékenységi modellek közvetítésének módszerei: 

– Az elbeszélés módszere; 

– Modellértékű személyek bemutatása; 
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– Műalkotások bemutatása; 

– Személyes példaadás. 

c) A meggyőződés-formálás közvetlen módszerei: 

– Előadás, magyarázat, beszélgetés; 

– A tanulók önálló, elemző munkája (Oláh János: A nevelés 

módszerei. In. Dombi Alice – Oláh János _ Varga István szerk. (2004): A 

neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC-Stúdió). 

2. A közvetett (indirekt) nevelési módszerek funkcionális rendszere – 

Ekkor a növendék által végzett feladatok a nevelő hatások alapvető 

forrásai, a tanulói kölcsönhatások válnak az értékes normák, eszmék, 

eszmények és magatartásformák megteremtőivé, és közvetítőivé: 

a) Hatásszervezői funkciók alapján: 

 A közösségfejlesztő és önfejlesztő tevékenység megszervezésének 

módszerei: 

– az önkormányzati feladatok megszervezésének módszerei; 

– a fizikai munkafeladatok megszervezésének módszerei; 

– a tanulmányi feladatok megszervezésének módszerei. 

 A kölcsönhatásrendszer – közvélemény – irányításának módszerei: 

– a perspektívák megszervezésének módszerei; 

– a közvetett követelés; 

– a közvetett ösztönzés; 

– a közvetett ellenőrzés; 

– a nevelő személyes részvétele a közösségi tevékenységben; 

– a pozitív egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi 

életből; 

– a közvetett felvilágosítás; 

– a vita módszere. 

b) A közvetett nevelési módszerek személyiségfejlesztő funkcióik 

alapján: 

 A beidegzés módszerei: 

– Közvetett gyakorlás: a tanulók természetes, mindennapi 

tevékenységének olyan megszervezése, hogy az kerete lehessen a 

közösség- és önfejlesztő magatartás- és tevékenységformáknak 

(önkormányzati tevékenység, fizikai tevékenység megszervezése a 

tanulmányi munka keretei között). 

– A perspektívák megszervezésének módszere: olyan céloknak a 

közösség elé állítása, melyek megfelelnek mind a közösség, mind az egyes 

tagok szükségleteinek. 

– A hagyományok kialakításának módszere. 

– Közvetett követelés: a csoport- vagy közösség egészére vagy 

egy részére irányított, a nevelő által megfogalmazott 

követelménytámasztás, melyet a közvélemény közvetít. 
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– Közvetett ösztönzés: a csoportra irányuló elismerés vagy 

elmarasztalás, jutalmazás vagy megvonás, mely a nevelőtől indul el, és 

vagy egyesekre irányuló irradiált értékeléssé, vagy a csoporttagok 

egymásra irányított értékelésévé válik. 

– Közvetett ellenőrzés: rendszeres beszámolás a közösségnek, 

melyet a nevelő szervez meg. 

 A magatartás-tevékenységi modellek közvetítésének módszerei: 

– a nevelő személyes részvétele a közösségi tevékenységben; 

– a pozitív egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi 

életből. 

 A meggyőződés-formálás módszerei: 

– A közvetett felvilágosítás módszere: a közösség egészére vagy 

alcsoportjaira irányuló, valamely konkrét akcióhoz kapcsolódó tudatosító 

hatás. 

– A vita módszere: a nevelő csupán szükség esetén – a vita 

konstruktivitását elősegítő módon – avatkozik be. 

A külföldi szakirodalomból is sok csoportosítást ismerhetünk meg. 

D. M. Grisin három csoportra osztotta fel a módszereket: 

– A gyermek természetes önfejlődését ösztönző módszerek: példa- és 

eszménykép, verseny és jutalmazás. 

– A személyes tulajdonságainak irányított alakulását elősegítő 

módszerek: meggyőzés, követelés, gyakorlás, közvélemény. 

– A fejlődés korrigálását biztosító módszerek: figyelmeztetés, büntetés 

és érdeklődés irányítása (Oláh János: A nevelés módszerei. In. Dombi 

Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A neveléselmélet 

alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió). 

 

 

7. 5. Segítő módszerek 

 

A pedagógusok – és szülők – többsége, részben mert saját neveltetéséből 

csak azt a pedagógiai mintát ismerte meg, melyben a nevelő erőszakosan 

vagy szelíden, közvetlenebbül vagy közvetettebben rákényszeríti akaratát 

a növendékekre, részben mert másfajta nevelést nem tart eléggé 

hatékonynak. Vonakodnak az úgynevezett „konzultatív stílustól”, a valódi 

együttműködéstől, a nemcsak nyelvi megformálása szerinti tanácsadástól s 

a kölcsönösség jegyében zajló párbeszédtől, mindattól, amit Bábosik 

István a segítségnyújtás és a személyes részvétel kategóriában regisztrált 

(Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). Az utóbbi évtizedekben némiképp csökkentette az 

idegenkedés, hogy megjelentek olyan nevelői magatartásminták – 

közvetlen előzményei fellelhetők a reformpedagógiában –, melyek a 
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nevelők számára bizonyították, hogy lehet eredményesen nevelni erőszak- 

és manipulációmentesen, s hogy ennek módszerei elsajátíthatók (Zrinszky 

László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

A Magyarországon is ismert számos ilyen irányú nevelési koncepció 

közös jellemzői (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.): 

– elsősorban egy markáns szemlélethez kötődnek; 

– részletesen kidolgozott módszertannal rendelkeznek; 

– „out-put centrikusak”, vagyis elsősorban az eredményesség felől 

közelítik meg a nevelés problémáit; 

– köznapi nyelven – nyomtatott művekben és a tömegmédiában – 

terjesztik elgondolásaikat; 

– hosszabb-rövidebb gyakorlatias tanfolyamokkal könnyítik meg az 

elsajátítást; 

– nagy súlyt fektetnek a „marketingre”. 

A legnagyobb népszerűséget világszerte a Thomas Gordon nevéhez 

kapcsolódó elmélet és főleg módszertan érte el. Ebben jelentős szerepet 

játszik, hogy elsősorban a nevelési gyakorlat legnehezebb kérdésében, a 

tanár – diák, illetve szülő – gyermek viszony kialakításában teszi lehetővé 

a konstruktív konfliktusmegoldásokat. A gyakorló pedagógusok nagy 

része egyrészt azért is fogadta örömmel a Gordon-módszert, mert az a 

tanítási órára, ezen belül is a tanár és a tanulók viselkedésére fókuszál.  

Másrészt pedig azért is, mert Gordon – és részben a felesége – 

sallangmentes és szellemes, lényeg láttató könyvekben mutatták meg a 

módszer lényegét és alkalmazását: a P.E.T. – Parent Effectiveness 

Training – a szülő eredményességéről szól, a T.E.T. – Teacher 

Effectiveness Training – a tanári hatékonyság fejlesztéséről (lásd. 2. 3. 

pont). Kulcsszavai és mondatai kifejezőek és jól megjegyezhetőek. 

Néhány fejezet cím a P.E.T.-ből: „A szülőket vádolják – de nem képezik”; 

„A szülő ember, nem isten”; „Hogyan figyeljünk gyerekünkre, hogy 

megnyíljon előttünk?” (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.) 

Zrinszky László ötletesen egyszerű ábráinak bemutatására a T.E.T. 

alapján vette a példát. 

 Téglalap szemlélteti a tanár – diák kapcsolat pozitívvá formálásának 

lehetőségeit. 
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Az ábrába bele kell képzelni ezernyi apró pontot. Valamennyi egy-

egy viselkedést jelent. 

 
A diák nyugodtan  

dolgozik feladatán ----------

- 

 

Elfogadható viselkedések 

 

 

 

---------- 

A diák követi az 

Ön utasításait 

A diák segít  

egy társának -----------------

-- 

 

---------- 

Rendet rak fes-

tés után 

A diák zajt csap, ami 

zavarja a többieket ----------

---------- 

 

Elfogadhatatlan 

viselkedések 

 

 

 

---------- 

Nem teszi 

helyre az 

eszközeit 

Lökdösődik,  

verekszik ---------------------

- 

 

---------- 

Beleszól a 

feleltetésbe 

 

Ez az ábra csak azt a ritkán adódó estet ábrázolja, melyben az 

elfogadhatónak és az elfogadhatatlannak érzett tanulói viselkedések éppen 

fele-fele arányban oszlanak meg. De a „magas mércét” állító és az 

elfogadóbb tanárok közt nagy különbségek vannak: 

 

 
 

Az elfogadás – elutasítás mértéke azonban egyazon tanár estében is 

változó lehet, továbbá ugyanazt a viselkedést az egyik tanár elfogadja, egy 

másik viszont elutasítja. Gordon ezért „mozgatja” a téglalapon belül a 

változóvonalat. Pontosabban: „három tényező mozgatja a vonalat felfelé 

Elfogadható 

viselkedések 

 

 

Elfogadhatatlan 

viselkedések 

 

 
Elfogadható 

viselkedések 

 

 

Elfogadhatatlan 

viselkedések 

 

 

 

 

A diák összes 

lehetséges 

viselkedése  

(a tanár 

jelenlétében) 
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és lefelé: a) változások az énben (a tanárnál), b) változások a másik 

személynél (a diáknál), és c) változások a helyzetben vagy a 

környezetben.” (Gordon, Thomas (1990): A tanári hatékonyság 

fejlesztése. A T.E.T. – módszer. Fordította: Gorzó Andrea. Gondolat 

Kiadó, Budapest; idézi: Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.) De ugyanakkor létezik egy közbeeső sáv is: az 

úgynevezett problémamentes terület. Gordon ezt a tanítás – tanulás 

területének nevezte, mondván, tanfolyamainak az a célja, hogy képessé 

tegye a nevelőket a problémamentes sáv megnövelésére s ezzel 

voltaképpeni feladataik teljesítésére (Gordon, Thomas (1990): A tanári 

hatékonyság fejlesztése. A T.E.T. – módszer. Fordította: Gorzó Andrea. 

Gondolat Kiadó, Budapest; idézi: Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

A módszertani kérdés abban áll, hogy az észlelt viselkedésekre 

hogyan reagáljon a tanár. Különösképpen abban az esetben, amikor 

problémák és ezekből álló konfliktusok keletkeznek. A célravezető 

reagáláshoz először is tisztázni kell, hogy „kié a probléma”. Más 

tennivalók következnek abból, ha a tanáré, és mások, ha a diáké. Az 

utóbbi esetben a tanár csak akkor tud sikeresen közreműködni a probléma 

megoldásában, ha mellőzi az „elutasítás nyelvét” (ezt a kommunikáció” 

tizenkét gátja” jellemzi, mint például: a parancsolás, a fenyegető 

figyelmeztetés, megleckéztetés, kioktatás, hibáztatás, megbélyegzés stb.), 

és az „elfogadás nyelvét” használja, mely nyitottá teszi a gyermeket. 

Felszabadítja őket, így meg tudják osztani érzéseiket, problémáikat 

(Gordon, Thomas (1990): A tanári hatékonyság fejlesztése. A T.E.T. – 

módszer. Fordította: Gorzó Andrea. Gondolat Kiadó, Budapest; idézi: 

Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.). 

E felszabadításnak útja lehet az egyszerű meghallgatás is. Ez lehet 

passzív, úgynevezett elfogadó hallgatás, vagy állhat hatásos megelőző 

reagálásokból – megerősítés egy-egy szóval vagy nem verbális jelzéssel –, 

amikor pedig bátorításra van szükség, az „ajtónyitok” tehetnek jó 

szolgálatot (Például: „Szeretnél erről többet mondani?), s végül nagy 

hangsúllyal ajánlja Gordon a nevezetes „aktív hallgatást”. Ez olyan, mint 

a jó interjúk némelyike. Aki meghallgat, nemcsak figyelmét jelzi, hanem 

empátiáját is kifejezi, és saját visszajelzéseivel segíti a beszélőt a 

pontosabb értelmezésben és beszédének mind mélyebbre hatoló 

továbbfolytatásában (Gordon, Thomas (1990): A tanári hatékonyság 

fejlesztése. A T.E.T. – módszer. Fordította: Gorzó Andrea. Gondolat 

Kiadó, Budapest; idézi: Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.). 
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Az aktív hallgatásnak és a Gordon-módszer egyéb elemeinek 

jelentős szerepe van abban is, hogy megtaláljuk a konfliktusok legjobb 

megoldási módjait. 

 

 

7. 6. Jutalmazás és büntetés a nevelésben 
 

A nevelési folyamatban alkalmazott nevelési módszerek elemzése során fő 

szempontnak tekintjük, hogy az adott módszer (Oláh János: A nevelés 

módszerei. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A 

neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.): 

– a nevelési folyamat mély mozzanata, a személyiség mély 

összetevője, fejlesztésének adekvát módszere; 

– az életkori fejlettség milyen lehetőséget ad a módszer alkalmazására. 

Alapvető nevelési módszerek: 

 

– követelés 

– gyakorlás 

– jutalmazás 

– ellenőrzés 

– meggyőzés 

– példaadás 

– büntetés 

– értékelés 

 

 Jegyzetünkben nem célunk a nevelési módszerek részletes 

tárgyalása, mivel ez a Nevelésmódszertan tantárgy feladata. A 

következőkben az alapvető módszerek közül részletesebben csak a 

jutalmazás-dicséret és a büntetés kérdésével foglalkozunk. 

 

7. 6. 1.  Dicséret és jutalmazás 
 

A dicséretnek és a jutalmazásnak a tényleges nevelésben a leggyakoribb 

támogató nevelési módszernek kellene lennie. 

 
A dicséret és a jutalmazás a nevelő által olyan tudatosan alkalmazott ingerek, 

amelyek hatása pozitív, és amelyekkel azt kívánja elérni, hogy a nevelendő 

személyek gyakrabban viselkedjenek az elvárt, helyes módon, és ez által 

sajátítsák el ezt a viselkedést (Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a 

pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

 

 Ebben az értelemben a dicséret és a jutalmazás pozitív 

megerősítésnek számít.  

A dicséret szociális megerősítés – elismerés, gondoskodó törődés, 

mosoly, barátságos gesztus, apró figyelmesség mások részére, helyeslés a 

megbecsülés jeléül, szóbeli vagy írásbeli dicséret, a bizalom kimutatása, 
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bátorító pillantás, helyeslés, bólintás stb. (Domke, Horst (1982): 

Erziehungsmethoden. Dunauwörth; Czike Bernadett szerk. (1996): 

Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). A 

jutalmazás legtöbbször anyagi megerősítést jelent játék, ajándék, pénz 

formájában, de létezik nem anyagi természetű jutalmazás is, mint például 

a kedvelt tevékenység engedélyezése, vagy esetleg kellemetlen feladat 

elengedése. A dicséret ennek alapján egyfajta jutalmazásnak, nem anyagi 

természetű megerősítésnek számít (Czike Bernadett szerk. (1996): 

Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

A dicséret védő hatása abból a megerősítésből származik, amelyet 

minden dicséret kimond. A megdicsért személy megtudja a dicséretből, 

hogy eddigi tevékenységét mások pozitívan értékelik. Ez a tapasztalat 

megvédi őt saját kételyeitől. Legyőzi gátlásait és kisebbrendűségi érzését, 

visszanyeri önbizalmát és biztonságban érzi magát (Geiler, E. E. (1982): 

Erziehungsmittel. Bad Heilbrunn; Czike Bernadett szerk. (1996): 

Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). A 

dicséret ösztönző hatása azonban ennél lényegesen nagyobb lehet. A 

dicséret mércét állít, amely átterjed a már elvégzett tevékenység 

szemléléséről a jövőben elérendő teljesítményekre. A tapasztalat elvárássá 

változik. Ezentúl bizonyos módon dicséret a megdicsért személyt kötelezi 

is, mert csalódást okozni a saját, illetve az idegen elvárásokkal szemben 

nemcsak másokkal való viszonyban kellemetlen, hanem az egyén 

önbecsülését is sérti (Geiler, E. E. (1982): Erziehungsmittel. Bad 

Heilbrunn; Czike Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. 

Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

A dicsért cselekedet megismétlése, illetve folytatása által az ember 

megpróbálja a nevelő pozitív reakcióit újra előidézni. A megdicsért 

személy így egyre inkább ösztönzött, bátorított és motivált lesz. 

A dicséret és jutalmazás lehetséges hatásai ennek alapján (Czike 

Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest.): 

– növekszik az elvárt, helyes magatartásforma előfordulási lehetősége; 

– fokozódik a nevelendő személy kíváncsisága, és ezzel érdeklődése és 

kreativitása, pozitív hatás a tanulás- és teljesítménymotivációra; 

– a magatartás növekvő biztonsága önbecsülést és önbizalmat 

eredményez. 

A dicséret és jutalmazás alkalmazása során problémák is adódhatnak 

(Domke, Horst (1982): Erziehungsmethoden. Dunauwörth; Czike 

Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József 

Könyvkiadó, Budapest.): 

– Ha a dicséret és jutalmazás tartóssá és túlzottá válik, akkor az 

úgynevezett „dicséretinfláció” során értékét veszti. Ha túl sokat dicsérnek, 
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akkor nem csoda, hogy a dicséret mögött rejlő szándék nem valósítható 

meg, a kívánt hatás nem érhető el. 

– A megdicsért személy ezen felül megtanulhatja, hogy a tőle elvárt 

viselkedést csak akkor mutassa, ha azt jutalom követi, s ekkor egyre 

nagyobb igényei lesznek. 

– Idővel a gyerek már nem a tevékenység miatt, hanem a jutalomért 

vagy az adott személy kedvéért tanúsítja a helyes magatartást, mert a 

dicséretet nem ahhoz kötötték, amit a gyermek csinált, hanem a 

nevelőkhöz vagy a jutalomhoz. 

– Ha jelképes a dicséret, mint például érem vagy oklevél, nem 

közvetlenül a dicsért személyt, inkább annak teljesítményét emeli mások 

előtt szemléletes példává, akkor ez hibás törekvést eredményezhet a 

megbecsülés elérésére, amely később önhittséghez és nagyképűséghez is 

vezethet. 

– Ha a helytelen magatartásformákat akaratlanul is megerősítik, 

például ha a nevelő valamely nemkívánatos magatartásformát 

nagyvonalúan elnéz, nem vesz figyelembe, ezzel megerősíti ezt a 

magatartást (ezt megtehetem, ezt nekem nem tiltotta meg senki!). 

– Másrészt, ha a kívánt viselkedést azért nem erősítik meg, mert 

egyszerűen elhalasztják az erre kínálkozó alkalmat.  

– Ha a nevelő az elvárt viselkedést magától értetődőnek tartja, és épp 

ezért nem erősíti meg. Ekkor félreértelmezhetik a dicséret és a jutalmazás 

pedagógiai jelentését: a nevelő azért nem dicsér vagy jutalmaz, mert ezzel 

a nevelendő személy a megkívánt viselkedést újra meg újra mutassa. 

– Ha a nevelő személy az úgynevezett „háló-effektusnak” 

engedelmeskedik: szelektíven érzékeli a környezetét és a számára 

kellemetlen viselkedésformákat veszi észre. Ezzel a nevelő a növendékről 

alkotott negatív képet csak megerősíti (Domke, Horst (1982): 

Erziehungsmethoden. Dunauwörth; Czike Bernadett szerk. (1996): 

Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

 

7. 6. 2. A büntetés 
 

A legproblematikusabb nevelési módszer a büntetés. 

 
A büntetés olyan kellemetlenséget jelent, amely egy bizonyos viselkedési módot 

követ, azzal a céllal, hogy ez a viselkedésmód többé ne ismétlődjön meg (Czike 

Bernadett szerk. (1996): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, 

Budapest.). 

 

A legtöbb nevelőnek az a véleménye, hogy szükség van a büntetésre, 

és a büntetéstől remélik a növendék megjavulását. Nincsenek tudatában 
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azonban a büntetés káros hatásainak (Domke, Horst (1982): 

Erziehungsmethoden. Dunauwörth; Czike Bernadett szerk. (1996): 

Bevezetés a pedagógiába. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.). 

– A büntetés hatása általában csak arra az időre és helyzetre 

korlátozódik, amikor és ahol a büntető nevelő is jelen van. 

– A büntetés a helytelen viselkedés elnyomásához vezet, semmi esetre 

sem a viselkedés kívánt megváltoztatásához. 

– A gyakori büntetés állandó frusztrációt jelent, ellenséges és agresszív 

magatartáshoz vezet. 

– A büntetés menekülési reakciókat vált ki. Ilyenek a hazugság, a 

csalás, a lógás az iskolából, megalázó hízelgés a tanárnak stb. 

– A kemény és állandó büntetés félelemhez, bizonytalansághoz, 

kisebbrendűségi érzés kialakulásához vezethet. 

– A nevelő a büntetés során növendéke számára viselkedési modellt 

állít, a növendék megfigyeli nevelőjét, és alkalomadtán utánozza a büntető 

nevelést. 

– A gyakori büntetés a nevelő elutasítását és gyűlölet kialakulását 

vonja maga után. 

– A büntetés csak azt mondja ki, amit nem kellene csinálni. Arról nem 

szól, hogy mi a helyes, főleg azokban a helyzetekben nem, amikor a 

gyereket ok nélkül büntetik meg. 

Ahhoz, hogy a büntetésnek nevelő hatása legyen a következőket kell 

figyelembe vennie (Oláh János: A nevelés módszerei. In. Dombi Alice – 

Oláh János – Varga István szerk. (2004): A neveléselmélet alapkérdései. 

Gyula, APC- Stúdió.): 

– csak akkor büntethet a nevelő, ha a gyermek tudja, miért kap 

büntetést; 

– a büntetést minél ritkábban és csak a legvégső esetben alkalmazzuk; 

– a büntetés legyen arányban az elkövetett vétséggel; 

– a vétek elkövetése bizonyított legyen; 

– a büntetés legyen mérsékelt és fokozatos, először mindig enyhébben 

büntessünk; 

– a nevelőtestület egységes elvek alapján határozza meg a büntetést, 

mely az egyes iskolák működési szabályzata által jól körülírt.  

A büntetés két megkülönböztetett formája: a szeretet megvonása, és 

a verés. Az előző érzelmi űrt, félelmet, elbizonytalanodást válhat ki a 

gyermekben, amelyeket gyakran soha többé nem lehet visszafordítani. A 

korszerű pedagógiától a testi fenyítések, a verés minden formája. idegen 

(ezt Svédországban törvény is tiltja). Idegenek a pedagógiától az olyan 

megszégyenítések is, mint például a térdepeltetés, sarokba állítás, 

szamárpadba ültetés, étel megvonása, sötét szobába zárás.  A veréssel, 

megszégyenítéssel a nevelő saját tehetetlenségét bizonyítja. 
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Összefoglaló megállapítások 
 

→ Az embereszmény, a nevelés célja arra ad választ számunkra, hogy 

milyen emberré szükséges nevelni tanítványainkat, a nevelési módszerek 

pedig arra, hogyan lehetséges elérnünk céljainkat. A módszer fogalma, a 

módszerek csoportosítása nem egyértelműen eldöntött. A módszer 

tudományos értelemben valamilyen eredményhez elvezető tervszerű 

eljárás. 

→ A nevelési módszerek a nevelési folyamat legaktívabb, 

legdinamikusabb komponensei. A nevelési módszer formálja, alakítja a 

gyermek tudatát tevékenységének ösztönzésével illetve gátlásával. 

→ A nevelési módszerek a nevelési cél érdekében alkalmazott 

eljárások, amelyekkel növendékeinket pozitív tevékenységre késztetjük, a 

károsokat, pedig elkerüljük velük. 

→ Bábosik István így határozta meg a nevelés módszerek fogalmát: „… 

olyan eljárások, amelyek a nevelési hatások irányításával és 

hatékonyságuk fokozásával érvényesítik személyiségformáló nevelési 

funkciójukat. A nevelő hatások forrásai a nevelési tényezők: a felnőtt 

tekintélyi személyek, a feladatok és a kortársi interakciók. A nevelési 

tényezőktől eredő nevelési hatások orientálják és optimalizálják a nevelési 

módszerek, de alkalmazásuk végső célja és eredménye a személyiség 

formálása. A nevelő hatások a tanulók tevékenységének folyamatában 

vagy ehhez csatlakozva jelennek meg, így a nevelési módszerek is ebben a 

keretben kerülnek alkalmazásra.” 

→ A nevelési eljárás a nevelési módszer konkrét alkalmazását jelenti 

meghatározott, adott specifikus körülmények között. Az eljárás a módszer 

konkretizációja, hozzá képest részleges alárendelt jelenség. Főként a 

nevelő ötletességétől, szakmai, pedagógiai, pszichológiai műveltségétől és 

nem utolsósorban intuíciójától. 

→ Nevelési eszköz minden olyan tényező, amely valamilyen módon 

hat, formál, alakít a célszerűen alkalmazott módszer megvalósításában. 

Ilyen értelemben eszköz lehet valamely közösség, szervezet, intézmény, 

tevékenység, sőt tárgyi elemek is. 

→ A nevelési fogás a nevelési módszerek, illetve eszközök 

alkalmazásának módja: például az elismerés eszköze a jutalmazás, annak 

mértéke, formája, tartalma, az, ahogyan használjuk. Minden módszernek 

és eszköznek a helyzettől, az alkalomtól függő sokféle alkalmazási módja 

van. 

→ A nevelési módszereket mindig az adott helyzetben, azok 

összefüggésében kell szemlélnünk, ami egyben azt jelenti, hogy 

különböző tényezőktől függnek. 
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→ Az alábbi tényezők játszanak szerepet a nevelési módszer 

kiválasztásánál: a gyerek viselkedése; az előzmények; a gyerek szándéka; 

a gyerek kora; a nevelői szándékai és céljai; a nevelési módszerek hatása. 

→ A módszert – a fentihez hasonlóan – sok tényező befolyásolja meg 

mind az oktatás, mind a nevelés folyamatában. Ezek: a nevelési cél; a 

nevelési feladat; tanulók életkora, értelmi fejlettsége, képessége; a tanár 

személyisége, pedagógiai kulturáltsága, felkészültsége; a tanár vezetési 

stílusa; a tanulók, a közösség életkora, sajátossága; a pedagógiai szituáció 

és annak tartalma. 

→ Ágoston György (1971) a nevelés valamennyi folyamatára 

alkalmazható módszereket sorolt fel. Ezek: a követelés; a meggyőzés; a 

gyakorlás; az ellenőrzés, értékelés; az elismerés; a büntetés módszerei. Ez 

a nevelési módszerek hagyományos osztályozása. 

→ A nevelési módszereket Bábosik István két csoportra osztja: a 

közvetlen (direkt) nevelési módszerekre és a közvetett (indirekt) nevelési 

módszerek funkcionális rendszerére. 

→ A dicséret és a jutalmazás a nevelő által olyan tudatosan alkalmazott 

ingerek, amelyek hatása pozitív, és amelyekkel azt kívánja elérni, hogy a 

nevelendő személyek gyakrabban viselkedjenek az elvárt, helyes módon, 

és ez által sajátítsák el ezt a viselkedést. 

→ A büntetés olyan kellemetlenséget jelent, amely egy bizonyos 

viselkedési módot követ, azzal a céllal, hogy ez a viselkedésmód többé ne 

ismétlődjön meg. 

 

 

Feladatok és ajánlott feladatok az 1. témakörhöz 

 

Kérdések és feladatok a témakörhöz 

 

1. Mi a nevelési módszer? 

2. Mit jelent a módszerek megválasztása és didaktikája? 

3. A dicséret és jutalmazás nevelési eszközök a gyerekeket 

támogathatják és gátolhatják. a) Mit értünk dicséret és jutalmazás 

alatt? b) Miért szükségesek ezek a nevelési módszerek? c) Mikor van 

a dicséretnek és a jutalmazásnak pozitív hatása? d) Milyen hátrányos 

hatása van a dicséret helytelen alkalmazásának? 

4. Milyen negatív hatást eredményez a büntetés módszerének 

alkalmazása? 

5. A módszeres nevelőtevékenységek, kiváltképp az indirekt 

módszerek alkalmazása nem tekinthető-e manipulációnak? 

6. Személyes tapasztalatai és közvetlenül szerzett információi 

megerősítik-e a büntetésmentes nevelés elvét? 
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Gyakorlati feladatok 

  

8. Indokolja meg az alábbi kijelentést: „egy nevelési módszer nem 

számít általános receptnek.” 

9. Jellemezzen és magyarázzon el különböző nevelői 

magatartásformákat – nevelési módszereket –, mint például a 

dicséret, bátorítás, fenyegetés! 

10. Keresse meg a következő példában a büntetés lehetséges hatását! 

Helga nem akart mindent megenni a tányérjából, ezért bezárták őt 

büntetésképpen a sötét pincébe. Nem mert egy lépéssel sem odébb 

menni, remegtek a térdei, és hamarosan elkezdett keservesen sírni. 

Még évekkel később sem volt bátorsága egyedül lemenni a pincébe. 

11. Ítélje meg a következő példákat pedagógiai szempontból és 

indokolja meg véleményét! a) Mivel az egyéves Miklós bedugta ujját 

a konnektorba, rávágtak a kezére. b) Mivel Éva nem akarta rendbe 

rakni játékait, megfenyegette őt a nevelő: „Ha nem raksz azonnal 

rendet, soha többé nem beszélek veled.” c) András szándékosan 

feldöntötte Marci kakaóját. A nevelő Andrást felszólította, hogy adja 

oda kakaóját Marcinak. 

 

Ajánlott feladatok 

 

13. Szerepjáték: Anya (apa) és tízéves fia. a) Ön egy tízéves iskolás 

gyerek, és éppen a házi feladat fölött ül. Tulajdonképpen semmi 

kedve leckét írni, kint szép az idő. Ráadásul a matekfeladat nagyon 

nehéz. Alig tudja megoldani. Egyre dühösebb lesz, végül kitépi a 

lapot a füzetből és bevágja a sarokba. b) Ön a tízéves gyerek mamája 

(apukája) és távolból figyeli, milyen nyugtalanul hintázik gyereke 

ide-oda a székén, és végül kitép egy lapot a matekfüzetből és a 

sarokba vágja. Ezt a magatartást ön lehetetlennek tartja. Ezért 

odamegy a gyerekhez és egy nevelési módszerrel, amelyet ön 

megfelelőnek tart erre az esetre, megpróbál vele szót érteni. 

14. Vitassák meg az ismertetett estet, és dolgozzanak ki saját tanácsokat 

a tízéves gyerek szülei számára! 
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8. A család szerepe a személyiség fejlesztésében. 

Nevelés a családban. Az intézmény és a család kapcsolata 
 

/Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest; Kozma Béla (2001): Pedagógia II. Comenius 

Bt., Pécs; Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A 

neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió;  Zrinszky László 

(2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. – nyomán/ 

 

 A tárgykör kifejtéséhez szükséges fogalmak, fogalomcsoportok 
 

A család fogalma, a család funkciói, a családi szocializáció, családtípus, működő 

család, működésképtelen család, gyermek-szülő kapcsolat, interakciós tér, családi 

kontroll, szülői modell, a család érzelmi légköre, a családi nevelés típusai, az 

együttnevelés formái. 

 

A tárgy kifejtése 
 

 

A nevelési szintér nem egyszerűen helyet jelöl, hanem szociális teret, 

nevelési környezetet is. A közöttük fennálló különbségek nem pusztán 

külsődleges változók, hanem a nevelési viszonyokat és az egész 

folyamatot sajátossá alakító tényezők. Ha többé – kevésbé azonos célokat 

is tűznek maguk elé az egyes színtereken folyó nevelés tervezői és 

kivitelezői, eltérnek egymástól a célok hangsúlyai, a „klíma”, a 

szabályozottság mértéke, és jellegzetesen különböznek a nevelés 

módozatai, az alapvető tevékenységformák. Az otthon bensőséges élettér, 

az iskola elsősorban tanulóhely, a bentlakásos intézetek az előbbieket 

sajátosan kombináló lakó- és nevelőintézetek. A három szintér más-más 

nevelési keretet jelent, különféle kapcsolatrendszereket és stílust képvisel. 

Közös viszont bennük, hogy mély hatást gyakorló nevelést folytatnak. A 

nevelő hatás nagymértékben azon múlik, hogy erősítik-e egymást, vagy 

világosan elhatárolódó szerepmegosztást alakítanak ki, vagy pedig 

ütköznek egymással. Ez elsősorban az iskola és a család kapcsolatában 

jelentős problémát. Egyéb nevelési színterek is léteznek, de ebben a 

háromban folyik a legtudatosabb és legszervezettebb nevelés (Zrinszky 

László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.). 

Az alábbi fejezetben csak a családi nevelés pedagógiai kérdésével 

foglalkozunk. 
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8. 1. A család fogalma 
 

A család mind a gyermekek személyiségének alakulásában, mind a felnőtt 

emberek életében nagyon fontos szerepet tölt be. A családok 

házasságkötéssel vagy a tartós együttélés megteremtésével jönnek létre. 

Minden személy, aki házasságot köt, élete folyamán két családnak a tagja. 

Először azé a családé, amelybe beleszületik, majd azé, amelyet ő alapít 

házassága révén (Kozma Béla (2001): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.). 

A két család és azok élete között létezik bizonyos folytonosság. A 

gyermekkorban szerzett benyomások a későbbi családi életben is 

meghatározó tényezőkként jelennek meg. 

A család hosszú filogenetikai folyamat során sokat változott, 

miközben alapvető jellegét és funkcióit megőrizte. Nemzedékek közti 

genetikai közösségen alapul, vagyis nem tisztán társadalmi konstrukció. 

De nem is csupán biológiai. Ezért beszélünk a család biológiai-szociális 

kettős természetéről (Kozma Béla (2001): Pedagógia II. Comenius Bt., 

Pécs.). A család a nemzedékek és a nemek szabályozott együttélésének az 

egész világon elterjedt, államilag legalizált és társadalmilag értékesnek 

tartott normális formája. A legtöbb ember élete első szakaszában 

elkerülhetetlenül tagja egy minimálisan anyából és apából álló családnak. 

Mivel a vérségi és együttélési kötelékek különleges kohéziót teremtenek, 

és a családot körülveszi a társadalmi környezet és a hatalom támogatása, s 

mivel itt kezdődik megalapozó – sokak szerint a teljes folytatást 

meghatározó – szakaszában az élet, ez a legkomplexebb és legerősebb 

nevelési színtér (Kozma Béla (2001): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.). 

A társadalom szempontjából a család alapvető társadalmi közösség. 

Olyan sajátos kis szociális csoport, amely a férfi és a nő házassági 

kötelékére – a szülők és gyermekek, a testvérek és más rokoni viszonyokra 

– épül, akik együtt élnek és gazdálkodnak. Jellemzője az állandóság, az 

együttélés intimitása, szilárd érzelmi kapcsolatok, kölcsönös tisztelet és 

szeretet, a közös célok elérésére kifejtett összetartás. A család viszonylag 

zárt egység, nagy kohéziójú csoport, amely sajátosan szűri, töri a külső 

hatásokat (Bujna Eleonóra (2004): Család-formák, családtípusok, nevelési 

attitűdök. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A 

neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

 
A kiscsoport egy viszonylag kis létszámú csoport, amely tagjait rendszeres 

személyes kapcsolat, interakció köti össze: például osztály, munkahely, család. 

Elsődleges csoport olyan kiscsoport, amelyben a tagok teljes személységükkel 

vesznek részt, közöttük a kapcsolat mély, érzelmileg színezett és sokoldalú. Az 

elsődleges csoportban a részvételt, illetve ennek a csoportnak a létezését, 

fontosságát az indokolja, hogy az egyes személyek segítséget, érzelmi 

biztonságot kapnak a többiektől. Ez a kapcsolat pedig jelentősen elősegíti a 
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személyiségük fejlődését, gazdagodását. Ez az a plusz tartalom, amit a család, 

mint elsődleges kiscsoport biztosít tagjainak és elsősorban a felnövő gyermeknek 

(Kozma Béla (2001): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.).  

  

A családnak éppúgy, mint valamennyi társadalmi képződménynek, 

megvan a saját elrendezése, szerkezete. Ennek alapján megkülönböztetünk 

(Bujna Eleonóra (2004): Család-formák, családtípusok, nevelési attitűdök. 

In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A 

neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.):  

– teljes (családmag illetve nukleáris); 

– csonka (egyszülős); 

– és másodízben alakult (vegyes illetve binukleáris) családot. 

Teljes család – nukleáris család, illetve családmag – a szülőkből és a 

kisgyermekekből áll. A kevésbé fejlett szociális rendszerben a nukleáris 

család a kiterjedt család része, amely több nukleáris családot is felölel. A 

nukleáris család képviseli a legelterjedtebb típust, és a gyermek 

nevelésének szempontjából a legmegfelelőbb. Az ilyen típusú családban a 

gyermeknek optimális lehetőségei vannak a viselkedésminták 

elsajátítására és ezek alapján lehetősége van kialakítani saját elképzeléseit 

a felnőttek szerepmintáiról. E (mikro)környezetben módjában áll a 

gyermeknek megismerni az együttélés törvényeit, megfigyelnie a szülők 

interakcióinak sémáit, az apához – anyához fűződő magatartás mintáit 

(Bujna Eleonóra (2004): Család-formák, családtípusok, nevelési attitűdök. 

In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A 

neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

 Egy újszülött, illetve csecsemő számára kulcsfontosságú az anya 

jelenléte, később viszont mindkét szülő egyforma fontosságú. Mindkét 

szülőnek specifikus feladatai vannak. Az anya biztosítja a gyermeknek: a 

biztonság és a szeretet szükségletét törődésével, gyengédségével, 

türelmével, bátorításával nehéz helyzetekben, a gyermek teljes 

elfogadásával. Az apa biztosítja: a védelmet, fegyelmet, támogatja a 

gyermek önállóságát, függetlenségét (Bujna Eleonóra (2004): Család-

formák, családtípusok, nevelési attitűdök. In. Dombi Alice – Oláh János – 

Varga István szerk. (2004): A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- 

Stúdió.). A gyermek számára nemcsak az anya, de az apa is 

nélkülözhetetlen a nemi identifikációs mintaadás szempontjából. Míg az 

anya legtöbbször rajong a gyermekéért, sokszor kritika nélkül, addig az 

apa éppen azért szereti a gyermekét, mert a gyermek igyekszik megfelelni 

bizonyos elvárásoknak. Különösen igaz ez a fiúgyermek esetében, akinek 

nagy szüksége van az apa jelenlétére, a példakép, a tekintélyforrás, a 

személyiségminta miatt (Varga István (1997): Családi szocializáció és a 

korszerű család. In. Pedagógiai antológia IV. JGYTF kiadó, Szeged; 
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Bujna Eleonóra (2004): Család-formák, családtípusok, nevelési attitűdök. 

In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A 

neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). Az apa kifelé 

instrumentálisan vezet, intézi a család ügyeit, gondoskodik fenntartásáról, 

míg az anya érzelmi, expresszív vezető, a család harmóniáját, kapcsolatait 

őrzi és gazdagítja. Az apa többnyire tilt és fegyelmez, az anya jóval 

engedékenyebb. A fenti leírás-jellemzés igazolja, hogy a mindkét szülőnek 

egyformán ki kell vennie a részét a gyermek neveléséből (Bujna Eleonóra 

(2004): Család-formák, családtípusok, nevelési attitűdök. In. Dombi Alice 

– Oláh János – Varga István szerk. (2004): A neveléselmélet alapkérdései. 

Gyula, APC- Stúdió.). 

Kétségtelen, hogy a legjobb feltételeket a családi nevelés számára 

olyan környezet biztosítja, ahol a család teljes, és a családtagok közötti 

kapcsolatok kölcsönös megértésen, tiszteleten, bizalmon alapszanak. Csak 

az ilyen környezetben biztosítható a gyermek egészséges fejlődése. Nem 

szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a 

legteljesebb családnak sem muszáj jól működnie, itt is előfordulnak 

nehézségek és zavarok, amelyek jelentős mértékben megnehezíthetik a 

nevelési folyamatot. A család teljessége tehát nem biztosíték a nevelés 

sikerére, csupán kedvezőbb szituációt és jobb nevelési feltételeket jelent 

(Bujna Eleonóra (2004): Család-formák, családtípusok, nevelési attitűdök. 

In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A 

neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

Azt a családtípust, melyet csupán egy szülő és annak gyermeke alkot 

– gyermekei – alkotnak, csonka – egyszülős – családnak nevezzük. 

Ezeknek a családoknak három fajtáját különböztetjük meg (Bujna 

Eleonóra (2004): Család-formák, családtípusok, nevelési attitűdök. In. 

Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A neveléselmélet 

alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.): 

– az egyik szülő elment, az ottmaradt szülő pedig nem házasodott újra; 

– egy egyedül álló ember hivatalosan örökbe fogad egy gyermeket; 

– egy nő leányanyaként nevel egy gyermeket. 

Az egyszülős családok – 90 %-a egy nőből és egy gyermekből, 10 

%-a egy férfiból és gyermekéből állnak – egyre elterjedtebb családtípust 

képviselnek. Ez a válások megnövekedésének a következménye – főleg a 

20. század hatvanas éveitől jellemző tendencia –, de jelentősen növekedett 

azoknak a nőknek is a száma, akik házasságon kívül vállalnak gyereket 

(hajadonként). Az elmúlt években csökkent a leányanyák szociális 

stigmája. Régebben a társadalom elítélte őket, erkölcsi szempontból 

negatívan értékelte, és a gyermeket is kiközösítette. Ebből következett a 

hátrányos szociális helyzetük. Jelenleg változás tapasztalható a leányanyák 

életkori összetételében is. Korábban több volt közöttük a fiatal nő, gyakran 
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még a nagykorúságot be sem töltve. Jelenleg viszont kezdenek többségben 

lenni az érettebb nők (30-35 éves kor körül). Többnyire anyagilag 

biztosítva vannak, sikeresek a szakmájukban, és annak ellenére, hogy nem 

találtak megfelelő partnert, gyermeknek akarnak életet adni (Bujna 

Eleonóra (2004): Család-formák, családtípusok, nevelési attitűdök. In. 

Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A neveléselmélet 

alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.). 

Az egyszülős családokat többnyire egyedülálló anyák alkotják. A 

társadalom álláspontja alapján három csoportba soroljuk őket (Sobotková, 

I. (2001): Pshychologie rodiny. Praha: Portal; Bujna Eleonóra (2004): 

Család-formák, családtípusok, nevelési attitűdök. In. Dombi Alice – Oláh 

János – Varga István szerk. (2004): A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, 

APC- Stúdió.): 

– Egyedülálló anyák, akiknek meghalt a férjük, vagyis özvegy anyák 

gyerekekkel. A társadalom álláspontja elnéző velük szemben, inkább 

sajnálkozó, mivel nem maguk okozták helyzetüket. 

– Egyedülálló anyák, akiknek felbomlott házassági kapcsolatból van 

gyerekük. A társadalom álláspontja ambivalens. Az egyik oldaltól 

moralizáló és vádló véleményekkel, hogy nem voltak képesek fenntartani 

a házasságot, elsősorban a gyerek érdekében. A másik oldal – ellenkezőleg 

az előbbivel –azt a véleményt képviseli, hogy a gyerek érdekében jobb 

véget vetni a problémás, nem kielégítő kapcsolatnak, és együtt élni a 

gyerekkel ugyan csonka családban, de nyugodtabb légkörben. Ezen 

vélemények eredménye, hogy az ilyen együttélés nem optimális ugyan, de 

a jelenlegi társadalomban sokszor elkerülhetetlen. 

– Egyedülálló anyák, akik nem akarnak házasságban élni, de gyereket 

akarnak szülni. Ide sorolhatók azok az anyák is, akik nincsenek férjnél és 

gyereket fogadtak örökbe. A korábbi negatív álláspontok gyengültek, és az 

ilyen egyedülálló anyákból egyre több található a társadalmunkban. 

Azok az anyák, akik gyermeküket egyedül nevelik, egy sor 

problémával szembesülnek, például (Bujna Eleonóra (2004): Család-

formák, családtípusok, nevelési attitűdök. In. Dombi Alice – Oláh János – 

Varga István szerk. (2004): A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- 

Stúdió.): 

– anyagi jellegű problémák: pénzügyek, foglalkozás, háztartás; 

– személyes problémák: önérzet, személyes identitás; 

– problémák a kapcsolatok terén: a gyermekkel, volt partnerrel. 

Egyre növekvő szánban vannak olyan családok, ahol az apa az 

egyedülálló szülő. Egyedülálló apává válik a férfi abban az esetben, 

amikor a gyermekek anyja meghalt, elhagyta a családot, illetve komoly 

betegség miatt nem képes ellátni a családot. A szociológiai kutatások 

eredményei alapján kimutatható, hogy a férfiak nem kevésbé képesek 
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biztosítani a gyerekekről való gondoskodást, csupán másképpen végzik 

ezt. A kutatások eredményei kedvezőek a férfiak számára (Sobotková, I. 

(2001): Pshychologie rodiny. Praha: Portal; (Bujna Eleonóra (2004): 

Család-formák, családtípusok, nevelési attitűdök. In. Dombi Alice – Oláh 

János – Varga István szerk. (2004): A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, 

APC- Stúdió.): 

– A férfiak ugyanúgy, mint a nők képesek a gyerekgondozásra. 

Sikerességük a személyiségüktől, a körülményektől, pénzügyi 

helyzetüktől, kapott segítségtől függ. 

– A gyermeknevelés emeli a férfi társadalmi presztízsét. 

– A férfiak nevelési stílusa erélyesebb, de ez nem jelent jobb, illetve 

rosszabb stílust. 

Az egyedülálló apáknak más problémákkal kell szembenézniük, 

mint az egyedülálló anyáknak. Az apák pénzügyi helyzete az esetek 

többségében jobb, de gyakran használják ki a háztartás és a gyerekek 

számára a fizetett szolgáltatásokat. Gyakran függnek a saját szüleiktől, 

akik segítnek a gyermekgondozásban. Ez ugyan lényegesen megkönnyíti 

az életüket, de a függőséget nehezen viselik. Azok az apák, akik 

képtelennek érzik magukat arra, hogy gyermekeik minden szükségletét 

kezeljék, esetleg házvezetőnőt vesznek fel, hogy segítsen a házimunkában, 

illetve a gyermekfelügyeletben (Bujna Eleonóra (2004): Család-formák, 

családtípusok, nevelési attitűdök. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga 

István szerk. (2004): A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- 

Stúdió.). 

 A következő családtípust a másodízben alakult – vegyes, binukleáris 

– család képviseli. A vegyes családok közös vonása, hogy korábbi 

családok részeiből állnak össze. Alapjában véve három fajtáját 

különböztetjük meg (Bujna Eleonóra (2004): Család-formák, 

családtípusok, nevelési attitűdök. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga 

István szerk. (2004): A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- 

Stúdió.): 

– egy nő gyermekkel, olyan férfihoz megy feleségül, akinek nincsenek 

gyerekei; 

– gyermekes férfi, aki egy, gyermektelen nőt vesz feleségül; 

– mind a nőnek, mind a férfinak vannak gyermekei a korábbi 

partnerétől. 

A kapcsolatok legkomplikáltabb típusáról van szó, és egy sor 

problémát okozhat (Bujna Eleonóra (2004): Család-formák, családtípusok, 

nevelési attitűdök. In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. 

(2004): A neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió.): 

– az elvált szülők, akik ellenségnek tekintik egymást, a gyermekeiket 

kémkedésre használják; 
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– a felnőttek a gyermekek nyakába akasztják az egymással való 

problémákat; 

– az a nő, aki gyermekestül újra házasodik, hajlamos lehet arra, hogy a 

gyermekeit saját tulajdonaként kezelje; 

– a nő szükségét érzi a kemény atyai kéznek, ezért elvárja a férfitől, 

hogy hatalma és befolyása legyen a gyerekekre, amit még nem alakíthatott 

ki; 

– problémát jelenthet, ha olyan gyermekek kerülnek egy családba, akik 

nem ismerik egymást, és akik nem biztosak a saját helyük felől. 

A hatalmi viszonyok alapján – ez történelmi tanulmányokból is 

ismert – beszélhetünk: 

– matriarchális  

– és patriarchális családról. 

A családban akár három generáció – nagyszülőkkel kiegészülve – is 

együtt élhet.  

A család életmódjának két fontos összetevője van. Az egyik az 

objektív oldal, a család anyagi körülményei, gazdasági helyzete. A másik a 

tartalmi oldal, amely a család tagjainak tevékenység- és 

értékrendszerében, irányultságában jelenik meg. Ez adja a család 

mikrokulturáját, melyben megjelenik egyfajta magatartásminta és a tagok 

által preferált értékrendszer (Kozma Béla (2001): Pedagógia II. Comenius 

Bt., Pécs.). 

A biológiai-szociális kettős természete folytán a család közbülső 

helyet foglal el az individuum és a társadalmi intézmények között. 

Funkciói is ennek a helyzetnek felelnek meg. 

A család alapvető funkcióit Komlósi Sándor a következőképpen 

összegezte (Komlósi Sándor (1998): Alapvető ismeretek a családról. In. 

Komlósi Sándor szerk.: Családi életre nevelés. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest; Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest.): 

– A népesség utánpótlását biztosító biológiai, szexuális funkció. 

– Gazdasági, gazdálkodói funkció (a család immár nagyon kevéssé 

termelő, inkább csak fogyasztói egység). 

– Érzelmi egyensúlyt, pihenést, felfrissülést, regenerálódást biztosító 

funkció. 

– Gondozó, nevelő és szocializációs funkció. 

– A családtagok státusát meghatározó funkció (amely immár nem 

olyan sorsszerűen érvényesül, mint a régebbi korokban, de napjainkban is 

erős). 

– A családtagok magatartását irányító, ellenőrző funkció (beleértve a 

családvezetést, a konfliktusok kezelését és megoldását is), melyek olykor 

sajátos értelemben vett „politikai funkcióknak” is neveznek. 
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– Családi értékek, normák kidolgozása és fenntartása. 

– A rászoruló családtagok: betegek, öregek, stb. gondozása, ellátása. 

– Vallási funkció. 

– Jogi funkció. 

A család biológiai, gazdasági, társadalmi funkciói önmagukban 

tisztán ritkán jelennek meg. Az alábbiakban ezeket a funkciókat, mint a 

gyermek személyiségének fejlődését befolyásoló tényezőket vizsgáljuk 

meg úgy, hogy milyen szerepeket töltenek be a nevelés folyamatában. 

A gondozás talán a legelső funkció, amellyel a gyermek élete során 

találkozik. Ez a gyermek úgynevezett biogén szférájának a kielégítésére 

irányul. A táplálkozás, az ápolás, az alvás, a pihenés, a megfelelő 

környezet biztosítása stb. Ennek a szükségletnek a maradéktalan 

kielégítése egyúttal alapja a gyermek szociogén szférája kialakulásának, 

személyisége kibontakozásának. A gyermek anyjához való ragaszkodása 

biológiai szükségleteiből fakad. De az anyai gondozás tartalma, annak 

objektív tényezőin túl a gyermek kezdeti interakciós terét, mintáját is 

jelenti (Kozma Béla (2001): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.). 

A biztonságérzet megteremtése, kialakítása a következő lényeges 

funkció a család életében. Allport szerint a gyermekkori bizalomtól a 

serdülőkor növekvő önbizalmán keresztül felnőttkor megbízhatósága felé 

halad (Kozma Béla (2001): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.). A 

Maslow-i szükséglethierarchiáról már a 3. 2. 2. pontban szóltunk. A testi, 

biológiai szükségletek maradéktalan kielégítése lehet csak szilárd alapja a 

biztonságérzet, a bizalom kialakulásának, a személyiség érzelmi alapjai 

lerakásának. Ez egyfajta szeretetteljes függésben jelenik meg. Ebben a 

szakaszban kialakuló anya-gyermek kapcsolat a későbbi szeretet-

kapcsolatok mintája lesz (Kozma Béla (2001): Pedagógia II. Comenius 

Bt., Pécs.). 

A beszéd megtanítása, annak megfelelő szintjének kialakulása döntő 

tényező a gyermek további fejlődése, elsősorban értelmi, intellektuális 

fejlődése terén. Ez az egyik fontos terület, ahol a család képes 

meghatározni a gyerek további sorsát. Ismeretesek Basil Bernstein angol 

professzor vizsgálatai, amelyek szerint a család réteghelyzete 

meghatározza az iskolába kerülő gyermek fogalomhasználatát és 

beszédmódját. Így ezzel előnyös vagy hátrányos alapfeltételt teremt az 

iskolai oktatás és beilleszkedés számára. Szerinte a nyelv szabja meg és 

strukturálja azt, hogy mit és hogyan tanul meg a gyermek oly módon, 

hogy az kihat jövőbeli tanulására, annak eredményére. Két 

kommunikációs kódot vagy nyelvi viselkedésmódot különít el (Kozma 

Béla (2001): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.): 

 1.) A korlátozott beszéd leszűkített, sztereotip, nincs precíz 

fogalomalkotás és fogalmi megkülönböztetés. A mondatok rövidek, 



 274 

egyszerűek, gyakran befejezetlenek. Alapvető jellemzője, hogy leszűkíti a 

fogalom, az információ részleteit és választékát. 

2.) A kidolgozott beszédben a közlés egyéni, individualizált. A 

mondanivaló a téma és a személy sajátosságaihoz szabott, választékos, 

egyénibb, differenciáltabb, pontosabb. A beszéd előmozdítja az értelmi és 

érzelmi tartalmak elkülönülését. 

Bernstein a nyelvet, mint társadalmi viselkedést fogja fel (Kozma 

Béla (2001): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.). 

Az interakciós tér a tanulás, a szociális tanulás színtere. Itt tanul meg 

az ember más emberekhez viszonyulni, velük kapcsolatot teremteni. 

Ebben a térben alakul ki az egyén szociális beállítódása, 

magatartásmintája.  

A társadalmi interakció és a nyelv kapcsolatára, dinamikus jellegére 

utal a családi kontroll, a családi minta két típusa. Az egyik típus, a 

státusra, pozíciókra, eleve adott szerepformákra, szerepelvárásokra 

orientál. Ebben a családban a gyermek egyéni jellegzetességei 

befolyásolják a szülő-gyermek interakciót. A viselkedési normák 

követésére szólítja fel a gyereket a döntési helyzetekben, szituációkban. 

Így a gyermek ebben a családban saját személyiségjegyeivel, belső egyedi 

állapotával nem vehet részt a döntésekben, mert helyette a szülők 

viselkedési mintákra, státusra hivatkozva döntenek (Kozma Béla (2001): 

Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.). 

A másik típus a személyre orientált nevelés. Itt a gyermek egyéni 

sajátosságai módosíthatják a státuskövetelményeket és ezeket figyelembe 

is veszik a szülők a különböző interakciókban. Ez a nevelési mód 

megköveteli, nemcsak megengedi a különböző interperszonális 

interakciókban a kidolgozott nyelvi kódot és többféle viselkedési, nyelvi 

alternatívát. A státusra orientált családoknál a kidolgozott nyelvi kód – 

parancsok, közlések – használata dominál (Kozma Béla (2001): Pedagógia 

II. Comenius Bt., Pécs.). 

A személyre orientált családokban a gyerekek úgy sajátítják el a 

viselkedési szabályokat, hogy azokat meghatározott 

összefüggésrendszerben állítják a gyerek elé. Ezáltal kihangsúlyozzák az 

alternatív cselekvések következményeit is. A státusra orientált családok a 

szabályokat eleve kötelezően tűntetik fel. Egyetlen lehetőség van a 

gyermek számára: a szabályok betartása, az engedelmesség. A szülő 

részéről az erő szerepe jelenik meg, melyre nagy valószínűséggel egy idő 

után a gyerek részéről válaszként a dac jelenik meg. Az ilyen szülő 

tanítási, tanulási modellje merev, az engedelmességre és nem az 

ésszerűségre épít (Kozma Béla (2001): Pedagógia II. Comenius Bt., 

Pécs.). 
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A szociális viselkedés képessége is fokozatosan és összetett 

folyamatban, a biológiai érés és a szociális tanulás kapcsolódásában, 

integrálódásában alakul ki. A biológiai érés folyamatában elsősorban az 

életkorra jellemző szükségletek és készségek alakulnak ki. Ezek, illetve 

ezek kielégítettségi szintje a mozgató eszközei a szociális viselkedésnek, 

tanulásnak (Kozma Béla (2001): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.). 

A szülői modell hatása határozza meg a gyermek fejlődését, 

viselkedését leginkább. Ez megjelenik a felnőttekkel vagy más 

gyerekekkel való viszony alapsémáiban, az alkalmazkodóképesség, a 

konfliktustűrés és megoldás módjaiban-sémáiban, mértékében, a 

pszichoszexuális fejlődésben, a nemi szerepek elsajátításában (Kozma 

Béla (2001): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.). 

A családtagok kapcsolatai, magatartásformái, tevékenység és 

értékrendszere az, amely a gyerek személyiségében a spontán 

mintakövetés folyamata révén megjelenik (Kozma Béla (2001): Pedagógia 

II. Comenius Bt., Pécs.). 

 A családban, a családi nevelés hatására alakul ki a gyermeki 

identitás, az azonosság- és én tudat. Az önmagára vonatkozó ismereteket 

megszerzése elsősorban a szülő szeretetén, elfogadásán keresztül történik. 

Másrészt fontos a másik gyermek is a személyiségfejlődés szempontjából, 

mert bizonyos értelemben az egyenrangú kommunikációs partner szerepét 

tölti be (Kozma Béla (2001): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.). 

A pszichológusok és a pedagógusok a túlnyomóan jogi és 

szociológiai család-meghatározások ellenében hangsúlyozzák az alábbi 

fontos elemeket (Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest.): 

– a család vonatkozási rendszer: az egyes családtagok általában 

egymásra való tekintettel gondolkodnak, éreznek és cselekednek; 

– a család életközösség: amiből következik az interakciók sűrűsége és 

viszonylagos állandósága, a kölcsönös egymásra hatás; 

– a család lényege szerint intim jellegű. 

A családok történetét többféleképpen osztották szakaszokra. A 

felosztás kritériumai lehetnek például (Zrinszky László (2002): 

Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.): 

– a családtagok számának alakulása; 

– a legkisebb gyermekek fejlettségi állapota; 

– a kereső életből a nyugdíjas életformába való átmenet. 

Ily módon a következő nyolc ciklushoz juthatunk (Zrinszky László 

(2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.): 

– Gyermek nélküli házaspár. 

– Kisgyermekes család – a legidősebb gyerek harminc hónapon belüli 

megszületése. 
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– Család óvodáskorú gyermekkel – a legidősebb gyermek életkora 2,5 

évestől 6 évesig terjed. 

– Család iskoláskorú gyermekkel – a legidősebb 6-12 éves. 

– Család ifjakkal – a legidősebb életkora 13-20 év. 

– Család, melyet a legidősebb gyermek már elhagyott. 

– Család a középső életszakaszban. 

– Öregedő családtagok, a családtörténet véget ért az egyik házastárs 

halálával.  

 

 

8. 2. A családi nevelés típusai 

 

A családi nevelés különböző típusait Kozéki Béla kutatásai és 

tanulmányai, megállapításai alapján mutatjuk be. 

A nevelési hatásokat három tengely mentén lehet elhelyezni: 

b) Az első tengely képezi a család érzelmi légkörének főbb alapelemeit 

– az otthon légköre, az empátia, a közvetlen érzelmi kapcsolatok 

lehetősége, a gyermeki személyiség megítélésének tartalma, a 

megbecsülés, a szeretet, a kedveskedés vagy frusztráció, az elfojtás. A 

tengely két végletét a meleg, illetve a hideg érzelmi légkör képezi. 

c) A második tengely a nevelés rugalmassága, főbb jellemzői  - a 

bizalom nyílt légköre, az együttműködés, az önállóságra nevelés, a 

gyermeki aktivitás fejlesztése, vagy mindezek ellentéte: a gátlás, a kudarc 

fenyegetése, a korlátozás. A két véglet a nyílt és zárt nevelés.   

d) A harmadik tengely a követelményeket határozottságának foka. – ez 

a normák kialakításának a szintje. Elsősorban a megerősítő tevékenységet 

jelenti a nevelésben. Elemei: adekvát normarendszer, azok betartásának 

megkövetelése, következetesség, határozottság, vagy ezek ellentéte: a 

kiszámítgatatlanság. A tengely két véglete az erős vagy gyenge követelés. 

A fentiek alapján az alábbi nyolc nevelési stílus különböztethető meg 

a családban (Bagdy Emőke (1986): Családi szocializáció és 

személyiségzavarok. Tankönyvkiadó, Budapest.): 

1. Harmonikus nevelés (meleg – nyílt – erős): A szülő szeretettel, 

bizalommal, határozottan, következetesen, értelmes és világos korlátokat 

támasztva nevel. Igényeit a gyermekhez igazodva fogalmazza meg. A 

gyerek barátságos, aktív, megbízható. Szociábilis, belátó, jó önkontrollal 

rendelkező, felelősséget vállaló, erkölcsös személyiség lesz. A nevelő 

meleg emberi kapcsolatokat alakít ki, nyílt, demokratikus légkört teremt, 

világos követelményeit betartja. A közösségben baráti kapcsolatok, 

kohézió, együttes élmény, közvélemény és közösen kialakított betartott 

normák vannak jelen. 
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2. Liberális nevelés (meleg – nyílt – gyenge): A szülő elfogadóan, 

megértően, bizalomteli és kölcsönös elfogadáson alapuló érzelmi 

légkörben nevel, de a felállított követelményt nem tudja betartani. A 

gyerek kreatív, ambiciózus, elegendő szeretet kap, így kész elkötelezett és 

érzelmileg vállaló kötődésekre. Önkontrollja gyenge, sikerért és 

népszerűségért sok mindent feláldoz. A nevelő jó munkalégkört teremt, de 

feladattartás nélkül. A közösség aktív, de jellemzője a túlzott rivalizálás. 

3. Normatív nevelés (meleg – zárt – erős): A szülő meleg családi 

légkört biztosít a gyermek számára, melyben a gyermek biztonságosan és 

stabilan fejlődhet. Szeretettel, de az utat mindenben kijelölve, merev 

irányítással nevel. A gyerek szorgalmas, kötelességtudó, érzelem gazdag, 

de nem tanulja meg, hogy bizonyos helyzetekben önállóan hogyan kellene 

döntenie. Nem kezdeményező. Eredményeit, sikereit a szorongás és 

kudarc elkerülésének vágya motiválja, ez csökkenti a kreativitását. A 

nevelő jó hangulatot, feladattartást, fegyelmet teremt. Önállóságra, önálló 

döntés képességére viszont nem nevel. A közösségben jó a hangulat, a 

teljesítmény megfelelő, de a csoport teljes konformitást követel. 

4. Túlvédő vagy túlgyámolító nevelés (meleg – zárt – gyenge): A szülő 

részéről a gyermek iránti szeretet dominál, de agyonfélti és aggodalommal 

veszi körül gyermekét. Ezzel passzívvá, gátolttá teszi. Szinte minden 

feladatot megold helyette. A gyerek egyértelműen kudarckerülő lesz. Nem 

mer vállalkozni, passzív, engedelmes, jó gyerek lesz, akinek minden 

változás komoly gondot, törést okoz. Nem ismeri meg saját képességét. A 

nevelő túlzott dédelgetéssel, jutalmazással, lekenyerezéssel igyekszik 

nevelni. A közösség nem hatékony, csak érzelmileg kapcsolódók halmaza, 

a melegség, az oltalom bázisa. 

5. Az autonóm vagy hideg, demokratikus nevelés (hideg – nyílt – erős): 

A szülő egyenrangú partnerként kezeli gyermekét. Elvárásait a gyermek 

képességeihez szabja, nyíltan, becsületesen, de megfelelő szeretet 

hiányában, túlságosan racionálisan nevel. Megőrzi a gyermeke 

autonómiáját és őt is erre ösztönzi. A gyermek érzelmileg kielégítetlen, 

kötelességtudó, szilárd normarendszerrel rendelkező, megbízható egyén 

lesz. Aktív, felelősséget vállaló, de törekvő. A nevelő határozottan, 

következetesen, világosan nevel, de érzelmileg nem kötődik 

tanítványaihoz, távolságtartó. A közösség demokratikus, nincs együttes 

élmény, csak a cél és normák tartják össze a tagjait. 

6. Az elhanyagoló vagy nemtörődöm nevelés (hideg – nyílt – gyenge): 

A szülő inkább érzelmi és nem anyagi törődés oldaláról hanyagolja el a 

nevelést. Azért buzdít önállóságra, hogy a gyerek ne legyen terhére. 

Minden megad a gyermekének. Korlátokat akkor támaszt, ha a gyerek 

zavarja valamiben. A gyerek szülői támasz nélkül, maga küzd meg a 

problémáival, frusztrációival. Agresszív, gátlástalan, belső fékekkel nem 
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rendelkező személy válik belőle. Szeretet hiányában nő fel, 

kapcsolatteremtő képessége gyenge. A nevelő a gyerekkel csak abból a 

szempontból foglalkozik, hogy megtanulja a tananyagot, a gyerek 

személyiségének fejlesztésével nem törődik. A közösség nem alakul ki 

ebben a nevelési stílusban, hatékonysága ezért nincs is. 

7. A kemény nevelés (hideg – zárt – erős): A szülő szigorúan, 

vasfegyelemmel, gyermeke személyiségét teljesen figyelmen kívül hagyva 

nevel. A nevelés alapja a félelemkeltés, a parancs, a büntetés, a 

kényszerítés. A gyerek zárt személyiséggé válik. Fanatizmus, önmaga 

ellen fordított agresszió jellemzi. Vágyait elfojtó, szorongó, parancsra 

cselekvő ember lesz. A nevelő csak a fegyelem fenntartására törekszik. A 

közösség fanatikus csoport. 

8. Diszharmonikus nevelés (hideg – zárt – gyenge): A szülő érzelmi, 

erkölcsi szintje alacsony. Csekély szeretet, a biztonságérzet-nyújtás 

képtelensége, a fejlesztő hatások hiánya, illetve ezek hullámzása jellemző. 

Fő módszer a szidás, megalázás. A gyerek állandó bizonytalanságban és 

szorongásban van. Kielégületlen, gátolt, neoratikus ember lesz. A nevelő 

hideg, állandóan gátol, korhol, a légkör és a teljesítmény gyenge. A 

közösség nem létezik, rossz légkörben egymást hibáztató emberek 

halmaza (Bagdy Emőke (1986): Családi szocializáció és 

személyiségzavarok. Tankönyvkiadó, Budapest.).   

Ezek a nevelési stílusok ilyen tiszta formában, a valóságban alig 

léteznek. Ennek oka a szülők személyiségének különbözősége, a gyermek 

egyedisége, belső feltételrendszere (Kozma Béla (2001): Pedagógia II. 

Comenius Bt., Pécs.). A családi nevelés stílusának, tartalmának, az 

értékelésnek nagy szerepe van a gyerek személyiségének alakulásában. 

Aki mindig segítséget, bátorítást kapott környezetétől, az megfelelően 

értékeli önmagát. Mind a pozitív, mind a negatív önértékelés eredete 

összefügg a szociális környezet, a család attitűdjével. Ennek az 

összefüggésnek fontos pedagógiai szerepe van. Aki a környezetétől 

mindig szidást, negatív tartalmú értékelést kap, akire azt mondják, hogy 

buta, tehetségtelen, kiállhatatlan vagy, az egy idő után el is hiszi, hogy az, 

és így komoly esélye van rá, hogy azzá is váljon. Ugyanakkor a 

képességek, a pozitív jellem kibontakoztatásának feltétele, hogy valakiben 

bízzon a környezete, viselkedése ellenére alapjában véve jónak tartsa 

(Kozma Béla (2001): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.). 

A legkorábban a szülő tartja a gyermek elé azt a nevelési „tükröt”, 

amelyben a gyermek negatív vagy pozitív tartalmú képben látja önmagát. 

Valójában két szülői magatartásformával találkozhatunk a családi 

nevelésben (Kozma Béla (2001): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.): 
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1. A bátorító – megengedő nevelési stílus egyben pozitív szociális 

tükör is. Megbízunk a gyermekben, okosnak, ügyesnek, bátornak, 

önállónak stb. tartjuk. Ezzel elősegítjük a pozitív énkép kialakulását is. 

2. A tiltó – korlátozó nevelési stílus negatív tükröt tart a gyermek elé. A 

gyermek megbízhatatlan, félteni kell, nem képes önálló cselekvésre. Ez a 

negatív énkép fejlődésének kedvez. 

 A fenti magatartásformáknak és a pozitív illetve negatív énképnek 

megfelelő két személyiségfejlődés menetét ábrázolja a 8. ábra (Forrás: 

Ransburg Jenő – Popper Péter (1978): Személyiségünk titkai. Minerva 

Kiadó, Budapest; Kozma Béla (2001): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.).  

  
TEHETED 

↓ 

NEM TEHETED 

↓ 

Az önbizalom és önértékelés erősödése 

↓ 

Az önbizalom és az önértékelés 

gyengülése 

↓ 

Pozitív énkép 

↓ 

Negatív énkép 

↓ 

Belső kontrollra irányultság 

↓ 

Külső kontrollra irányultság 

↓ 

Felelősség vállalása 

↓ 

Felelősség áthárítása 

↓ 

Önállóság 

↓ 

Függőség  

↓ 

Én-erős ember Én-gyenge ember 

 

8. ábra: A pozitív és negatív énkép hatása a személyiségfejlődésében 

(Kozma Béla (2001): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.). 

 

 A valóságban a szülők magatartása nem jelenik meg ennyire tisztán, 

nem sorolható mindig az előbbi két kategóriába. A gyermek nemcsak a 

szülőktől, hanem a környezete más tagjaitól is kap nem mindenben egyező 

szociális tükröt. Énképét, annak kibontakoztatását sokféle hatás változtatja 

Kozma Béla (2001): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.).  

A gyerek a szociális tanulás során különböző viselkedésmódokat 

tesz magáévá. Fejlődése során nemcsak a családból, hanem a különböző 

szociális rendszerekből, közegekből sok szerepet sajátít el. Viselkedését 

ezek a helyzetek módosítják, alakítják, formálják. Minél erősebb a köteg 

hatása, annál nagyobb mérvű változás következik be a személyiség 

szerkezetében, a gyerek viselkedésében Kozma Béla (2001): Pedagógia II. 

Comenius Bt., Pécs.). Ahhoz, hogy a nevelés folyamatát, annak a 

személyiség szerkezetére gyakorolt hatását megértsük, elengedhetetlenül 

szükséges néhány fogalom tisztázása (Allport (1980): A személyiség 
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alakulása. Gondolat Kiadó, Budapest; idézi: Kozma Béla (2001): 

Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.) (lásd 9. ábra): 

a) Szerepelvárások – azok a közegek, helyzetek közvetítik, amelyekben 

a gyermek él, mozog, tevékenykedik: például család, óvoda, iskola, baráti 

kör stb. Ezek előírások, elvárások, melyeket a társadalom legtöbb tagja 

bárkitől, aki az adott közegben pozíciót tölt be, elvár. A szerep az életben 

való részvétel egyik formája, egyfajta elvárás a szerepet, pozíciót betöltő 

egyéntől. 

b) Szerepfelfogás – egy adott személy egy adott szerepről való 

elképzelése. Ebben benne van a külső elvárás, és az egyén elvárása 

önmagától. A szerepfelfogás szubjektív kérdés. Néha szeretjük 

szerepeinket, néha elutasítjuk azt, vagy esetleg közömbösek vagyunk 

iránta. 

c) Szerepteljesítmény – a ténylegesen eljátszott, át-, illetve megélt 

szerep az adott szituációkban (Kozma Béla (2001): Pedagógia II. 

Comenius Bt., Pécs.). 

 
 SZEMÉLYISÉG  

Szociális rendszer 

előírásai 

  Viselkedés a 

szociális 

rendszerben 

 
Szerepelvárás→ 

 

Szerepfelfogás→ Szerep elutasítás→ Szerepteljesítmény  

 ↑ 

Képességek  

Vérmérséklet  

Attitűdök 

Diszpozíciók  

Szükséglete  

Kognitív stílus 

Értékek 

Stb. 

 

 

 

9. ábra. A személyiség alakulás (Kozma Béla (2001): Pedagógia II. 

Comenius Bt., Pécs.). 

 

 

8. 3. Az együttműködés formái 
 

A család és az óvoda – iskola között állandó, aktív kapcsolatnak, szoros 

együttműködésnek kell létrejönnie. Az együttműködés formáinak a célja, 

hogy a családokat közelebb hozzák az intézményekhez, egyöntetűbbé 
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tegyék a nevelést. Az együttnevelés következő formáit ismerjük (Kozma 

Béla (2001): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.): 

a) A szülői értekezlet – Itt kell megismertetni a szülőket az intézmény 

nevelési céljával, feladatával, követelményrendszerével. Az intézmény 

egésze (általános) vagy csak az óvodai csoport – iskolai osztály számára 

hívhatnak össze szülői értekezletet. A szülői értekezleteken a gyerekek 

fejlődési sajátosságairól, általános nevelési problémákról is lehet előadást 

tartani. A nevelő/pedagógus ismerteti a konkrét követelményeket, célokat 

is, amit a csoporttal/osztállyal szeretne elérni. Ezeket félévkor és év végén 

értékeli. A szülői értekezlet a nevelő/pedagógus és a szülő 

partnerkapcsolatának, a bizalom megalapozásának a színtere lehet. 

Jellemzője: a tapintat, bizalmas légkör, határozottság. Egy gyermek 

nevelési helyzete soha nem lehet téma, és nem szabad kioktatni a szülőket. 

b) A nyílt nap – Ez az alkalom az, amikor a szülő bepillanthat az 

intézmény életébe. Az intézmény természetes, mindennapi munkáját kell 

bemutatni. Előzőleg ismertetni kell a szülőkkel a nap célját, 

tevékenységrendszerét, azt, hogy mit fognak látni. A végén meg kell 

beszélni a látottakat, és meg kell hallgatni a szülők véleményét. 

c) A fogadóóra – Ez az az alkalom, amikor a nevelő/pedagógus 

konkrétan, személyre szólóan megbeszélheti a szülővel a gyermekkel 

kapcsolatos nevelési kérdéseket, eredményeket és problémákat. Nemcsak 

a tények feltárása az elsődleges cél, hanem a közös megoldáskeresés is.  

d) A családlátogatás – A családi háttér objektív és szubjektív 

összetevői fontos szerepet töltenek be a nevelés folyamatában. Ezek az 

ismeretek alapozhatják meg a nevelő/pedagógus a tudatos 

személyiségfejlesztő munkáját. A családlátogatásra mindi fel kell 

készülni, a látogatás idejét meg kell előre beszélni, és az információkat 

bizalmasan kezelni. 

A szülőkkel, a családdal való kapcsolattartásban általában – Kozma 

Béla szerint – az alábbi elveket, irányokat kell figyelembe venni: 

– A szülők a nevelő/pedagógus partnerei a gyermeknevelésben. Erre 

meg kell őket nyerni. 

– Bizalomra alapozott, bürokratikusságtól mentes kapcsolat 

kialakítására kell törekednünk. 

– A megoldások keresésében mindig a családi nevelésre és a gyermek 

pozitívumaira támaszkodjunk, közösen kialakítva és végrehajtva a 

megoldási tervet. 

– Őszinte, nyílt, bizalomra épített légkört kell kialakítani e 

kapcsolatban. 

– Törekedni kell a szülő és a család alaposabb megismerésére (Kozma 

Béla (2001): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs.). 

 



 282 

 

Összefoglaló megállapítások 

 

→ A társadalom szempontjából a család alapvető társadalmi közösség. 

Olyan sajátos kis szociális csoport, amely a férfi és a nő házassági 

kötelékére – a szülők és gyermekek, a testvérek és más rokoni viszonyokra 

– épül, akik együtt élnek és gazdálkodnak. Jellemzője az állandóság, az 

együttélés intimitása, szilárd érzelmi kapcsolatok, kölcsönös tisztelet és 

szeretet, a közös célok elérésére kifejtett összetartás. A család viszonylag 

zárt egység, nagy kohéziójú csoport, amely sajátosan szűri, töri a külső 

hatásokat. 

→ A családnak éppúgy, mint valamennyi társadalmi képződménynek, 

megvan a saját elrendezése, szerkezete. Ennek alapján 

megkülönböztetünk: teljes (családmag illetve nukleáris); csonka 

(egyszülős); és másodízben alakult (vegyes illetve binukleáris) családot. 

→ A hatalmi viszonyok alapján – ez történelmi tanulmányokból is 

ismert – beszélhetünk: matriarchális és patriarchális családról. 

→ A biológiai-szociális kettős természete folytán a család közbülső 

helyet foglal el az individuum és a társadalmi intézmények között. 

Funkciói is ennek a helyzetnek felelnek meg. 

→ A család funkciói: gazdasági funkció ( létfeltételek biztosítása); 

érzelmi egyensúlyt biztosító funkció (meleg érzelmi légkör, támasz); 

biológiai-szexuális funkció ( utánpótlás, családi életre nevelés, azonosulás, 

nemi szerepek); kulturális funkció ( kultúra, nyelv, szokások, 

hagyományok); szocializációs funkció ( felkészítés, viselkedésformák, 

kapcsolatteremtés, világnézet megalapozása, értékrend, erkölcsi nevelés). 

→ A családban a nevelési stílusok alábbi típusait különböztetjük meg: 

harmonikus nevelés; liberális nevelés; Normatív nevelés; túlvédő vagy 

túlgyámolító nevelés; az autonóm vagy hideg, demokratikus nevelés; az 

elhanyagoló vagy nemtörődöm nevelés; a kemény nevelés és 

diszharmonikus nevelés. 

→ A legkorábban a szülő tartja a gyermek elé azt a nevelési „tükröt”, 

amelyben a gyermek negatív vagy pozitív tartalmú képben látja önmagát. 

Valójában két szülői magatartásformával találkozhatunk a családi 

nevelésben: 1.) a bátorító – megengedő nevelési stílus; 2.) a tiltó – 

korlátozó nevelési stílus. 

→ Szerepelvárások – azok a közegek, helyzetek közvetítik, amelyekben 

a gyermek él, mozog, tevékenykedik: például család, óvoda, iskola, baráti 

kör stb. Ezek előírások, elvárások, melyeket a társadalom legtöbb tagja 

bárkitől, aki az adott közegben pozíciót tölt be, elvár. A szerep az életben 

való részvétel egyik formája, egyfajta elvárás a szerepet, pozíciót betöltő 

egyéntől. 
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→ Szerepfelfogás – egy adott személy egy adott szerepről való 

elképzelése. Ebben benne van a külső elvárás, és az egyén elvárása 

önmagától. A szerepfelfogás szubjektív kérdés. Néha szeretjük 

szerepeinket, néha elutasítjuk azt, vagy esetleg közömbösek vagyunk 

iránta. 

→ Szerepteljesítmény – a ténylegesen eljátszott, át-, illetve megélt 

szerep az adott szituációkban. 

→ A család és az óvoda – iskola között állandó, aktív kapcsolatnak, 

szoros együttműködésnek kell létrejönnie. Az együttműködés formáinak a 

célja, hogy a családokat közelebb hozzák az intézményekhez, 

egyöntetűbbé tegyék a nevelést. Az együttnevelés következő formáit 

ismerjük: szülői értekezlet, nyílt nap, fogadóóra, családlátogatás. 

 

 

Feladatok és ajánlott feladatok az 1. témakörhöz 

 

Kérdések és feladatok a témakörhöz 

 

1. Mit tanul meg elsősorban a gyermek a családban? 

2. Jellemezze az anya szerepét a gyermek személyiségfejlődésében! 

3. Mi a jelentősége a teljes családnak a gyermek egészséges fejlődése 

szempontjából? 

4. Melyek a lehetséges nevelési nehézségek a csonka családban? 

 

Gyakorlati feladatok 

 

5. Indokolja meg a kijelentést (!): „Nem a szülők száma a fontos, 

hanem a szülők kapcsolatának minősége.” 

6. Értelmezze a szocializáció és a nevelés viszonyát! 

7. Beleszóljon-e a szülő abba, hogy kikkel barátkozzon serdülő és 

serdüléskor után gyermeke, mennyit legyen otthon, mivel töltse a 

szabadidejét, hogyan öltözködjön, mire költse zsebpénzét? Válaszát 

indokolja meg! 

8. Alkalmazható-e a gyermekközpontúság reformpedagógiai elve a 

családi nevelésre is? Ha igen, ez miben nyilvánul meg? 

9. Milyen életkorban és milyen mértékben avathatók be a gyermekek a 

családi döntésekbe? Válaszát indokolja meg! 

10. Gyűjtsék össze, hogy milyen személyiségjegyekkel rendelkezik az a 

gyermek, aki státusra orientált, vagy személyre orientált családi 

nevelésben részesítettek! 
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Ajánlott feladatok 

 

12. Válasszon ki egy családot a környezetéből és vizsgálja meg 

(végezzen családkutatást)! 

13. Tervezze meg egy szülői értekezlet tervét! 

 

 

Felhasznált (és ajánlott) irodalom 

 

Bagdy Emőke (1986): Családi szocializáció és személyiségzavarok. 

Tankönyvkiadó, Budapest.  

Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti 

tankönyvkiadó, Budapest. 

Bábosik István (1989): Személyiségformálás közvetett hatásokkal. 

Tankönyvkiadó, Budapest. 

Bujna Eleonóra (2004): Család-formák, családtípusok, nevelési attitűdök. 

In. Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A 

neveléselmélet alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió. 

Dombi Alice – Oláh János – Varga István szerk. (2004): A neveléselmélet 

alapkérdései. Gyula, APC- Stúdió. 

Horváth László – Palotay Ferenczné (2002): Neveléstan. Bessenyei 

György Könyvkiadó, Nyíregyháza. 

Kozma Béla (1996): Pedagógia II. Comenius Bt., Pécs. 

Kozéki Béla (1981): Önállóság, önfegyelem – autonómia. Tankönyvkiadó, 

Budapest. 

Ransburg Jenő – Popper Péter (1978): Személyiségünk titkai. Minerva 

Kiadó, Budapest. 

Sobotková, I. (2001): Pshychologie rodiny. Praha: Portal. 

Teleki Béla (2005): Családok és csoportok szociális segítése. Korda 

Kiadó, Kecskemét. Korda Kiadó, Kecskemét. 

Teleki Béla (2003-2004): Kézikönyv a családról I-II.  

Varga István (1997): Családi szocializáció és a korszerű család. In. 

Pedagógiai antológia IV. JGYTF kiadó, Szeged. 

Varga István – Oláh János szerk. (1983): Szemelvények a család és a 

családi életre nevelés irodalmából. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 

Budapest.  

Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 
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9. Értelmező kisszótár a neveléselmélet tanulmányozásához 

 

 

Adottság: Egy képesség természetes vagy az emberrel vele született 

alapja, olyan lehetőség, amely a természetes fejlődés, a nevelői 

befolyások, és a gyakorlás hatására válik képességgé.  

 

Akceleráció: A testi és az intellektuális érés felgyorsulása. 

 

Alanyi objektiváció: Az emberben felhalmozott értékek (értékes, hasznos 

képességek és tulajdonságok) összessége. 

 

Autonómia: Belülről meghatározott, öntörvényű, önálló létezés és 

működés. 

 

Antropológia: (görögül anthrosz: az ember, logosz: a tan, tudomány) Az 

emberről szóló tudomány. Az ember lényét vizsgálja minden szervi és 

pszichikai sajátosságaival együtt, valamint az ember megkülönböztetett 

helyét a természetben és a történelemben. 

 

Asszimiláció: Hasonulást, hasonlóvá válást jelent: azt a folyamatot, amely 

során egy adott társadalmi csoporthoz történő fokozatos beépülés végbe 

megy. A szociálpszichológia és az etnológia az asszimiláción a szociális 

környezethez való hasonulás, az adott kultúra normáinak és értékeinek 

elsajátítási folyamatát érti 

 

Akarati cselekvés: Céltudatos, külső vagy belső akadályok legyőzésére 

irányuló, aktív, jellegzetesen humán tevékenység, amelyben a cselekvést 

általános mérlegelési szakasz előzi meg, s különleges érzés, elhatározás 

kapcsolódik hozzá.  

 

Attitűd: Cselekvésre való készenléti állapot, beállítódást jelöl. Értékelő 

viszonyulás.  

 

Beállítódás: Nem tudatos belső motiváltság, előre determinált viszony 

valamely ingerhez, élményhez. 

 

Büntetés: Olyan kellemetlenséget jelent, amely egy bizonyos viselkedési 

módot követ, azzal a céllal, hogy ez a viselkedésmód többé ne ismétlődjön 

meg 
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Család: A társadalom szempontjából a család alapvető társadalmi 

közösség. Olyan sajátos kis szociális csoport, amely a férfi és a nő 

házassági kötelékére – a szülők és gyermekek, a testvérek és más rokoni 

viszonyokra – épül, akik együtt élnek és gazdálkodnak. Jellemzője az 

állandóság, az együttélés intimitása, szilárd érzelmi kapcsolatok, 

kölcsönös tisztelet és szeretet, a közös célok elérésére kifejtett összetartás. 

A család viszonylag zárt egység, nagy kohéziójú csoport, amely sajátosan 

szűri, töri a külső hatásokat. 

 

Dicséret: A nevelő által olyan tudatosan alkalmazott ingerek, amelyek 

hatása pozitív, és amelyekkel azt kívánja elérni, hogy a nevelendő 

személyek gyakrabban viselkedjenek az elvárt, helyes módon, és ez által 

sajátítsák el ezt a viselkedést. 

 

Demokratikus társadalom: Az irányítók és az irányítottak 

közmegegyezésen alapuló politikai berendezkedés. 

 

Dinamikus társadalom: Az önmaga bővített újrateremtésére képes 

társadalom. 

 

Egyed: Az emberfaj egy (egyik) példánya. „Egyed” minőség: az ember 

egyéni létezésének az a szintje, amelyen partikularitását újratermeli. 

 

Egyén: Az emberi faj egy sajátos példánya, aki már elemi szinten 

differenciált diszpozíciókkal, valamint megállapítható én- és öntudattal 

rendelkezik, de még nem rendelkezik kifejlett társadalmi 

cselekvőképességgel. 

 

Emancipáció: Mint pedagógiai fogalom az ember azon képességét, illetve 

hajlandóságát jelenti, amellyel képes magát a nagykorúvá válást 

akadályozó vagy gátoló társadalmi viszonyoktól függetleníteni, és a 

nagykorúvá válást lehetővé tevő társadalmi feltételekért küzdeni. 

 

Egyéni reprodukció: Az egyén testi szervezetének, életfeltételeinek, 

képességeinek, szükségleteinek és tevékenységeinek újra- és újratermelése 

a társadalomban. 

 

Egyetemesség: A partikuláris kiegészülése; az egyénnek az emberi nem 

előremutató törekvéseihez való tudatos kapcsolódása. 

 

Emberformáló folyamatok: Az emberi erőforrásokat újratermelő 

folyamatok. Ezek közül a legfontosabbak: a biológiai életképesség, az 
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alapadottságok, a szociális életképességek, az általános képességek, a 

speciális képességek, az életvezetési képességek, az önfejlesztési 

képességek termelése. 

  

Érés: A fejlődés, önfejlődés spontán folyamata. Gerjeszthető: tanulással 

és tapasztalatszerzéssel. 

 

Érték: Értékelméleti értelemben – az emberi erőfeszítések minden olyan 

eredménye, amelynek a mindenkori emberi élet fenntartása és gazdagítása 

szempontjából objektív fontossága, jelentősége van. Szociológiai 

értelemben – minden olyan dolog, amit a felhasználók más dologhoz 

viszonyítva előnyben részesítenek. 

 

Fejlesztés: Az ember képességeinek, szükségleteinek, tevékenységi 

körének tudatos, módszeres, eredményes gazdagítása. 

 

Fejlődés: Az ember képességeinek, szükségleteinek, tevékenységi 

körének gazdagodása. Ez a folyamat tudatos önfejlesztéssel érhető el. A 

fejlődés különböző szintjei (alacsonyabb, magasabb) továbbfejlődési 

lehetőséget alapoznak meg. 

 

Folyamat: Általában az időben egymás után végbemenő történések, 

változások egységes, összefüggő, egymással kapcsolatban lévő láncolata. 

 

Genotípus: Az élőlények működő génjeiben tárolt információk 

(tulajdonságok) összessége.  

 

Gyakorlat: Meghatározott célt követő, konkrét helyzetekben történő 

emberi cselekvés. 

 

Hagyomány: A bevált tevékenységi módok, szokások, vívmányok 

megőrzése a közösségben. Kétarcú jelenség: stabilizálja az elért fejlettségi 

fokot, de akadályozhatja is a továbbfejlődést. 

 

Heteronómia: Az autonómia ellenpárja: a kívülről irányítottság, az 

önállótlanság állapota. 

 

Hipotézis: összegyűlt tények, tapasztalatok alapján valószínű, de mégis 

nem igazolt állítások (Hipo = a kelleténél kevesebb, tézis = tétel, állítás). 
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Helyi környezet: Az a település, ahol a gyermek él, nevelkedik. A 

település tárgyi, gazdasági, személyi feltételei. Ide sorolható: a 

szomszédság is, mint fontos környezeti elem. 

 

Hospitalizmus: Azok a testi-lelki zavar- és visszafejlődési jelenségek, 

amelyek az érzelmi törődés és az ingerközvetítés hiányára vezethetők 

vissza. 

 

Innováció: Újítás, új módszerek, gyorsítási folyamatok. (Megújulási, 

fejlődési és ezzel együtt átalakulási folyamat.). 

 

Innovatív magatartás: A változtatási lehetőségek tudatos keresése. 

 

Jellem: A személyiség egy speciális része, az egyén irányultságainak 

szervezett egysége, amelyben az akarati és morálistényezők játszanak fő 

szerepet.  

 

Képesség: Általános tevékenységlehetőség, meghatározott 

tevékenységekre való alkalmasság. A képességfejlesztés alapja és célja a 

tevékenység. 

 

Képzés: A nevelő-fejlesztő tevékenységek gyakorlati képességeket alakító 

részfolyamata. 

 

Kommunikáció: Egyezségre irányuló érintkezés egyének és egyének, 

egyének és csoportok (közösségek), csoportok és csoportok között. 

 

Kultúra: Tapasztalatok, tevékenységek, és normák rendszere, melyek a 

közösséget összetartják, akik a környezet kihívásaira reagálnak. 

 

Közösség: Az emberek együttélésének és együttműködésének 

történelmileg kialakult formája. 

 

Közvetett nevelő ráhatás: A szubjektív nevelő ráhatásnak az a formája, 

amely valamilyen, a nevelő és az érintett személy közzé iktatott csoport 

(közösség) közvetítésével valósul meg. 

 

Közvetlen nevelői ráhatás: A szubjektív nevelői ráhatás azon formája, 

amely a nevelő személyes befolyásának segítségével valósul meg. 
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Követelmény: Azoknak a közösségi és egyéni (nevelői) igényeknek a 

nyílt kifejezése, amelyeket az intézmény (közösség) rendeltésszerű 

működése és fejlődése érdekében feltétlenül teljesíteni kell. 

 

Környezet: Az embert körülvevő természeti és társadalmi tényezők 

összességét értjük, amellyel az ember kapcsolatba lép, az reá hat. 

 

Konstruktív életvezetés: Olyan életvitel, amely szociálisan értékes, de 

egyénileg is eredményes. 

 

Konfliktus: Olyan ütközések, melynek során igények, szándékok, vágyak, 

törekvések, érdekek, szükségletek, vélemények, értékek kerülnek szembe 

egymással. 

 

Kompetencia: A személyiség motívum és tudásrendszere; az aktivitás, a 

döntés és kivitelezés egységes pszichikus feltétele, eszköze; a motívum és 

a tudás átfogó funkcionális komponensrendszere. 

 

Kreativitás: Alkotóképesség, értékteremtő-képesség, új kombinációk 

létrehozására való törekvés. 

 

Lakóhely: A gyermek közvetlen életközössége, személyi környezeti 

feltételeinek összessége, a család, annak élete, körülményei. Akár 

lakóhelyi-családi környezetnek is nevezhető. 

 

Manipuláció: Szándékos megtévesztés, amely az értéktelent értékesnek, a 

haszontalant hasznosnak, a szükségtelent szükségesnek stb. tünteti fel. A 

manipuláció olyan részvételre is igyekszik megnyerni az egyént, amely 

jellemével és érdekivel ellentétben áll. 

 

Magatartás: A személyiség meghatározott erkölcsi elvek és normák 

szerint minősített viselkedése. 

 

Megerősítés: A tanuló kedvezőbb helyzetbe kerül: elismeréshez, sikerhez 

jut, és mindez újabb ösztönzést, energiát kölcsönöz további munkájához, 

teljesítményéhez.  

 

Műveltség: Tudás és képesség, rendszerezett összessége, amelyet érdekek 

és hagyományok alapján a kulturális elit értékesnek minősít. 
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Művelődés: A kifejlett személyiség kötetlen műveltséggyarapító 

önfejlesztő tevékenysége. A művelődés irányát az egyén érdeklődése, 

mélységét az egyéni képességek fejlettségi foka határozza meg. 

 

Neveléstudomány: Az ember – elsősorban a felnövekvők – céltudatos és 

módszeres fejlesztésének lehetőségeivel, külső belső feltételeivel, 

törvényszerű összefüggéseivel, folyamataival, intézményeivel és 

elméleteivel foglalkozó tudomány.  

 

Neveléselmélet: A legáltalánosabb értelemben a nevelésre vonatkozó, 

filozófiai előfeltevések, tudományos tanok által alátámasztott, 

általánosítások, tételek együttese, vagy többé-kevésbé összefüggő 

rendszer. 

 

Nevelés: Az ember biológiai életképességének, antropológiai 

adottságainak, szociális életképességének, általános és speciális 

képességeinek, életvezetési és önfejlesztő képességeinek célirányossága, 

rendszeressége, szakszerűsége, szervezettsége és intenzitási foka alapján 

kitüntetett helyet foglal el.  

 

Nevelési alapelvek: Olyan általános, lényeges, normatív jellegű 

irányelvek, amelyek a nevelés minden területére és formájára, érvényes 

törvényszerűségekre és nevelési tapasztalatra alapozódva biztosítják a 

nevelés hatékonyságát. 

 

Nevelési alaphelyzet: Az adott intézményre jellemző reáltevékenységek, 

együttműködési viszonyok, hagyományok, közvéleményalakító 

meggyőződések, távlatok összefüggő rendszere. 

 

Nevelési rendszer: Olyan eljárások, amelyek a nevelő hatások 

irányításával és hatékonyságuk fokozásával érvényesítik 

személyiségformáló nevelő funkciójukat. Az egymással összekapcsolt 

nevelési tényezők rendszerszerű működése. 

 

Nevelési tényezők: A következő rendszeralkotó tényezők: környezeti 

hatások, időkeretek, nevelési tartalom, nevelő, növendék, nevelő-

növendék viszony. 

 

Nevelés folyamata: A nevelő-fejlesztő tevékenységek és nevelő hatású 

események összefüggő sorozata. 
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Nevelési eredményvizsgálat: A pedagógiai értékelés alapjául szolgáló 

információk megszerzésének módszer együttese. 

 

Nevelési eredmény: Az a maradandó, pozitív változást, amely az egyén 

szociokulturális minőségében, alapvetően a nevelés hatására bekövetkezik. 

 

Neveltségi szint: Az egyén adott időpontban mutatott fejlettsége a 

nevelési célhoz viszonyítva. 

 

Nevelő hatás: Az a szándékolt ráhatást, amely a nevelt szociokulturális 

minőségében maradandó, pozitív változást idéz elő. Egyszerre jelenti ez az 

egyén belső erőinek – intellektusának, jellemének, alkotóképességének 

stb. – kibontakoztatását és társadalmi cselekvőképességének alakítását-

fejlesztését. A nevelő hatás belső tartalma: a társadalmilag lényeges 

egyéni képességek intenzív fejlesztése. 

 

Nevelési eszmény: A tökéletes ember kialakításának elképzelése, amely a 

neveléselméletben alapot szolgálhat a konkrét célok megfogalmazásához, 

másrészt irányt mutathat a tanulóknak az önfejlesztés irányába. 

 

Normák: A viselkedés írott vagy íratlan szabályait jelentik, melyek 

megszabják magatartásunkat egy adott helyzetben. A normák azon típusát, 

melyeket jogszabályok, szabályzatok vagy megegyezések tartalmaznak, 

formális normáknak nevezzük. Az informális normák a viselkedés olyan 

szabályait jelentik, amelyeket egy adott környezetben mindenki betart, 

még akkor is, ha azt hivatalosan nem írják elő. 

 

Nevelési módszer: A nevelési cél érdekében alkalmazott eljárások, 

amelyekkel növendékeinket pozitív tevékenységre késztetjük, a károsokat, 

pedig elkerüljük velük. 

 

Oktatás: A tanítás és a nevelés egységes folyamata. 

 

Elmélet: Egy adott területről alkotott tudást.  

 

Erkölcs: Azoknak a normáknak és szabályoknak az összessége, amelyek 

kifejezik az egyén társaihoz és társadalomhoz fűződő viszonyát. 

 

Erkölcsi nevelés: A személyiségfejlesztés olyan területe, amelyben nagy 

szerepe van a családnak, mert itt sajátítja el a viselkedési, magatartási 

normákat. Közvetlen célja a morálisan értékes viselkedés, magatartás, az 

értékes jellem kialakítása. Az erkölcsi nevelés megjelenik: 1.) Az erkölcsi 
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viselkedésben. 2.) Erkölcsi tudat nevelésében (ezek egymással 

összefüggnek, először a viselkedés indul, utána a tudat). 

 

Értékelés: A tanulók képességeiről, magatartásáról valamennyi 

személyiség – megnyilvánulásukról szerzett tájékozódás alapján 

visszajelentés: a pozitívumok megerősítése, illetve a hiányosságok jelzése, 

kijavítása, korrigálása céljából. 

 

Egészség: Az egyén optimális teljesítőképességének állapota, ami 

azoknak a szerepeknek és feladatoknak a betöltésére teszi képessé, 

melyekre szocializálódott. 

 

Egészségnevelés: Fő feladata tudatos egészségfenntartó- és erősítő 

viselkedésmódok kialakulásának és meggyökereztetésének elősegítése. 

 

Öröklődés: Az élet egyik alapvető tulajdonsága, amely biztosítja, hogy a 

fajon belül az ivadékok ugyanazokkal a sajátosságokkal rendelkezzenek, 

mint a szülők. Az öröklődés a természetes kiválogatódás alapján lehetővé 

teszi, hogy az új sajátosságok fennmaradjanak, ez idővel új fajok 

kialakulásához is vezethet.  

 

Paradigmaváltás: Mindaz, ami egy adott (nevelési)rendszerben általános 

érvényű, példaértékű. A nevelési rendszer egyszerre tartalmaz egyedi és 

paradigmatikus vonásokat. 

 

Partikularitás: Azoknak az élettevékenységeknek, képességeknek és 

szükségleteknek az összessége, amelyek az ember egyediségének 

újratermeléséhez nélkülözhetetlenek.  

 

Pedagógia: Kettős értelemben használt komplex fogalom. Egyrészt a 

nevelés elmélete neveléstudomány, másrészt a nevelés gyakorlati 

megvalósulása jelölésére szolgál.  

 

Pedagógiai érték: Minden, ami elősegíti a nevelés céljait, tehát 

tökéletesíti az embert. Ezek közül a legfontosabbaknak a következőket 

tartjuk: egészség, aktivitás, érdeklődés, kommunikációs és kooperációs 

képesség, gyakorlatiasság, kreativitás, innovációs képesség, átfogó 

valóság érzékelés és értékelés, autonómia, igényszint, felelősség. 

 

Pedagógiai program: A nevelési rendszer kiépítési, működési és 

fejlesztési lehetőségeinek programszerű megfogalmazása. 
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Permanens nevelés: A nevelés és önnevelés élethosszig tartó folyamata. 

 

Pedagógiai célelmélet: Mint a nevelésfilozófia fontos részterülete – céltan 

–, a nevelés célirányos sajátosságainak általános törvényszerűségeit 

vizsgálja. E diszciplína kiemelt feladata, hogy tisztázza a társadalmi 

gyakorlat és az általa meghatározott nevelési cél kialakításának bonyolult 

összefüggéseit. Vizsgálja továbbá a célok viszonyrendszerének 

sajátosságait, a különböző érdekek és célok viszonyát, a célok funkcióit. 

Kísérletet tesz a pedagógiai célok és a pedagógiai folyamat összhangjának 

megteremtésére. 

 

Személyiség: A humán egyed, akinek fizikai és pszichés tulajdonságai 

integrált és dinamikus rendszerré ötvöződnek, és aki “én” élménye 

birtokában képes megélni önmaga egységét. Fizikai, szociális 

környezetével szemben, továbbá a fejlődés, tanulás, tapasztalatszerzés 

révén bekövetkező változásai ellenére is képes megélni időbeli 

“folytonosságát”.  

 

Szokás: Automatizált cselekvéseket tartalmazó, sztereotip, azonos módon 

gyakran ismétlődő viselkedéssor.  

 

Szocializáció: A közvetlen környezetbe, a mindennapi életviszonyokba 

bevezetés differenciált folyamata. 

 

Szociokulturális minőség: Az egyén olyan együttese, amely hordozóját 

alkalmassá teszi a történelmileg-társadalmilag érvényes erkölcsi, 

esztétikai, technikai normáknak megfelelő emberi kommunikációra és 

kooperációra, az egyetértés keresésére, az együttműködési lehetőségek 

széleskörű megvalósítására. 

 

Szükségletek: A legősibb és legalapvetőbb motívumok. Az ember 

számára jelzik valaminek a hiányát, legyen az tárgy, dolog, fogalom, 

eszme, másik személy stb. a szükségletek alapvető funkciója a hiányérzet 

által, az, hogy cselekvésre ösztönöz, illetve a magatartás hajtóereje. 

 

Szubjektum: Társadalmi cselekvőképességgel rendelkező egyén. 

 

Szubkultúra: Jellegzetes, elkülönülő társadalmi csoport, sajátos kulturális 

jellemzőkkel. 

 

Szükséglet: Az elsajátított képességek felhasználására való törekvés. 
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Tehetség: Tehetségről beszélünk, ha egy egyén valamilyen 

tevékenységben az átlagosnál magasabb szintű teljesítményre képes. 

 

Tudomány: A társadalmi tudat sajátos formája, a természet, a társadalom 

és a megismerés objektív összefüggéseiről felhalmozott ismeretek és 

következtetések rendszere 

 

Tudományos módszerek: tervszerű eljárási módokat jelentenek, amelyek 

segítségével a valóság egy meghatározott területéről ismereteket 

szerezhetünk. 

 

Területi környezet: Azon környezeti feltételek összessége, amelyek az 

egyén lakóhelyi és közvetlen helyi környezetén kívül helyezkednek el 

 

Világnézet: A természetről, társadalomról, világról szóló ismeretek 

összessége, amely csak külső ismeretekre vonatkozik. 

 

Világnézeti nevelés: A világ egészre, az ember lényegére és 

életfeladataira vonatkozó nézetrendszer és szemléletmód tervszerű 

alakítása, befolyásolása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


