
• 91 •

A nAT szellemTuDomÁnyos HÁTTeRe – 
A nevelés komPonenseinek szinTézise 

TÁRsAs-lelkÜleTi AlAPon 
tut

szenczi Árpád 

i. Az attitűdváltó, kultúraközvetítő, képesség-és értékrendszert szinte-
tizáló pedagógia alaptézisei

1. A pedagógia két évszázados önálló tudomány, mert Herbart tudomá-
nyosan szintetizálta a tudatos emberré válás, a gyermek nevelésének metafizikai 
törvényeit, azokat nevelésfilozófiai – etikai – pszichológiai interdiszciplinává 
fejlesztette. megállapította, hogy a nevelés célirányos tevékenység, amelyet a fe-
lelős felnőtt emberek a fejletlenebb egyedek javára és a közjó érdekében végeznek. 
A nevelés lényege „egy emberi reále”, a pneuma kiművelése, a társadalomban 
(társas sokadalom) felelősen közreműködő személyiséggé válás érdekében. A 
kategorikus imperativus legfőbb jegyei: az önmagára folytonosan reflektáló, fe-
gyelmezett, erényes életvezetés, a Teremtés által adott emberi autonómia etikus 
kihasználása, az önreprodukció felelőssége.

2. A nevelés folyamata időben és térben három szakaszban zajlik. első 
a jóakarat feltételeinek megteremtése. Az ember teremtettségéből fakadóan 
esendő, fizikálisan, motorikusan a legtöbb emlős élőlényhez képest fejletlen, 
sőt életképtelen, magára hagyva elpusztul. Amint a folyamatos biológiai gon-
dozás következtében megerősödik, igen mozgékony lesz. Adottságai nemcsak 
ösztöneinek nyitnak teret, hanem tudata minden élőlény fölé emeli. igen korán 
megérti, hogy különb lény mindennél, így biológiai ösztöneit és teremtett emberi 
természetét mindenhatónak érzi. ennek domináns eleme a hajlamaiból eredő, a 
mindenáron történő önérvényesítés: az akaratosság. uralkodni szeretne „min-
denek” felett. Cselekvéseiből kitűnik, hogy felnőtt élettársait csupán eszköznek 
tekinti önös akaratának megvalósulásához. Csupán 2-3 éves, de szellemisége 
szinte kiteljesedett, de térben erősen korlátozott, ezeregy veszély leselkedik rá. 
Felelős környezete a család. A család alapvető társadalmiasult feladata a gyermek 
megóvása, védelme a veszélyektől. ez korlátokkal történhet, és elővigyázatos 
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kormányzási manőverekkel. Herbart kormányzásnak nevezi ezt a nevelési sza-
kaszt, pedig még Ő nem élhette bele magát egy száguldó autó manőverezési mű-
veletébe, mint a ma felelős vezetői, a szülők. XXi. századi hasonlatunk alapján, 
minden vezető-nevelő tudja, hogy a „jó úton”lehet jól, gyorsan, de biztonságosan 
haladni. Természetesen a közlekedési szabályokat is be kell tartani, mert, ha 
„nem”?... és ez a nem a dac korszakos gyermeknél törvényszerű! viszont az is 
törvényszerű, hogy a járható útra térítjük az eltévelyedettet. méghozzá a pneuma 
működésének metafizikai törvényszerűségével: a gyermeki akaratosság megtö-
résével, annak érdekében, hogy a jóakarat teret nyerhessen.

3. A nevelés második szakasza az emberi természet egy másik domi-
náns jegyéből a kíváncsiságból fakad. Azt szoktuk mondani, hogy a termé-
szetesen gondozó családi környezetben már korai gyermekkorban megjelennek 
a kérdések: mi ez, ki ez, sőt egy bonyolult változat a válaszadás szempontjából, 
a miért, sőt milyen. A válaszadás nem könnyű! lehet a válasz igaz, vagy hamis, 
őszinte, de hazug is. A családi nevelési közegben, akkor segítjük a kíváncsiság 
helyes irányú fejlődését, ha őszintén, etikusan, szeretetteljesen válaszolunk. ne 
manipuláljunk, hogy nekünk könnyebb legyen a válasz, vagy az általunk helyte-
lennek, de esetleg a közéletben kondicionált elvárásoknak megfeleljünk. Termé-
szetesen ebben a gyermeki korban, időben és térben már nem marad magára a 
laikus nevelő a szülő. megkezdődik a professzionális, hivatásos nevelés időszaka. 
Herbart ezt a korszakot nevezi a vezetés nevelési időszakának. Az óvodai, iskolai 
nevelés: a köznevelés tudományos pedagógiai alapon működik. Professzionális 
nevelők segítik a szülők munkáját, akiknek természetesen az is feladata, hogy 
megnyugtassa a szülőket, hogy a családdal együtt a lehető legjobbat szeretnék a 
növekvő gyermeknek, annak érdekében, hogy boldoguljon(boldog legyen) a tár-
sadalom különböző közegeiben. A mesterségbeli tudása pedig a pedagógusnak 
abban rejlik, hogy a gyermek legfőbb lelki szükségleteit kezelje. ezeknek kezdet-
ben továbbra is a biztonság, az ősbizalom az alapja, amely szintén a szereteten 
alapul, de ez már nemcsak a szülői szeretet, hanem krisztusi testvéri szeretet. 
ez egy pedagógiai alapviszony, amely mellérendelt társas viszony, amelyben a 
gyermek növekedhet, a nevelő „növelhet”. méghozzá a legteljesebb növekedés 
ebben a korban a gyermeteg kíváncsiság érdeklődéssé növekedése. Az érdeklődés 
a pedagógiában csak a tudományosan igazolt pozitív nevelési tartalmak iránti 
fogékonyságot jelenti! Természetesen (az emberi természetből fakadóan) szinte 
életünk végéig megmarad a kíváncsiság, mint a bűn egyik forrása, de a jól szer-
vezett nevelés nemcsak a természet fényében teljesíti ki az érdeklődést, hanem 
a kegyelem világosságánál látható valóságot is bemutatja, amely nem más, mint 
az örök élet.
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4. A nevelés harmadik szakasza az autonómia kiteljesedése: „ember 
lenni mindég, minden körülményben”. Az emberi kiteljesedés, a neveltségi 
lehetőségek szintetizálódása. kapott tálemtumaink (adottságaink), iQ – eQ – 
sQ –TQ alapú génjeink, mémjeink harmonikus összerendeződése. ezáltal jön 
létre a pozitív életvezetés, a mikro- és makrotársas-lelkület, a világnézet.

5. A nevelés kettős determinációja: gyermeki sajátosságok, és az ér-
tékvilág szintézise: A nevelés támaszkodik az emberi természet sajátosságaira, 
illetve a gyermek egyéni képességeire, és fejleszti azokat. Az emberi természet a 
Teremtés eredménye. A teremtett ember kezdetben hajlamai szerint viszonyul 
környezetéhez, a gyengébb „ellenállás” felé mozdul addig, amíg akaratereje nem 
tudja uralni. A nevelés szempontjából talán a legfontosabb hajlam a kíváncsi-
ság, amelynek kezelése az új iránti fogékonyság professzionális eredményét, az 
érdeklődést indukálja. A gyermek áll a nevelés kiindulópontjában, de nem a 
központjában. lényeges kiindulópont a gyermeki sajátosságok életkoronkénti 
pontos ismerete és az egyes gyermek diagnosztizálása: miben ügyes, miben szo-
rul segítségre. A tökéletesedés helyes iránya, központja: az örök élet.

6. A nevelési cél és feladatrendszer az értékes életet és az emberi (gyer-
meki) természet tökéletesítését szolgálja. A mikro, és makro társadalom is az 
élet kiteljesedésére kell, hogy törekedjék. ennek értelmében vigyázni kell, mert a 
valóság (a való világ) és az élet nem minden elemében korrelál. Az értékduálok a 
valóságban sokszor az igaz-hamis tartományok síkján összemosódnak, és ilyen-
kor csak az „eredeti lelki iránytűvel” igazodhatunk el. Az elővigyázatosság se-
gítségével juttathatjuk a gyermeket az „élet mezejére”. lényeges, hogy az iskola 
hagyja megélni a gyermekkort, tartsa tiszteletben annak természetes sajátos-
ságait, fejlődési szakaszait. Az iskolai oktatás ne haszontalan ismeretanyaggal 
töltse tele a gyerek fejét, hanem fejlessze értelmi és erkölcsi képességeit. Az iskola 
legyen aktív, használja ki a gyermek természetes cselekvési vágyát, támaszkodjék 
a játékra. életszerű munkatevékenységeivel szerettesse meg a gyermekkel a mun-
kát. ez az éleT útja, amely előre visz térben-időben: a „mi tudatú” társadalomba 
(társas sokadalomba).

7.  A lelkület (pneuma) pedagógiai funkciójának értelmezése: A prob-
léma pedagógiatörténeti megalapozottsága már erasmusnál, schleiermachernél, 
Pestalozzinál, Herbartnál és Petersennél is olvasható. Ha összekapcsoljuk a ke-
resztyén humanizmustól a XX. század első feléig terjedő európai tendenciákat, 
azt látjuk, hogy a nevelési cél az értelmi nevelés és az érzületi együttműködés 
közös, együttes megvalósulása volt, hisz a mélyebb interiorizáció tekintetében 
kettősség, sőt később a magyar gondolkodásban négy együttes oldal is megfogal-
mazódott: értelem – érzület – spiritualitás – társas-lelkület. imre sándor példá-
ul, kidolgozta az érzületi pedagógiát. Az értelem kiművelése mellett kiteljesítette 
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a jól ismert pedagógiai alaptörvényt: „semmi nincs az értelemben, ami korábban 
ne lett volna az érzékekben”. Az érzékelés fiziológiai, pszichikailag, biológiailag 
értelmezett folyamat, amelynek genetikus eredete van, de ugyanakkor az érzé-
kelés érzületekké alakul át. A fizikális érzékelésnek beépülési eredményei tetten 
érhetők az emberi kognitív szférában. Például a felidézéshez, reprodukáláshoz 
érzületi tényezőre is szükség van. ezzel megtalálhatjuk azt az értelmi – érzü-
leti képességhalmazt, mellyel a legmélyebb lelki réteget, a „herbarti reálét”, a 
pneumát hozzuk működésbe.

8. A lelki képességek kiművelése: karácsony sándor táras-lelkületi peda-
gógiai közvetítőművészete alapján az „én és a más(ik)” társas-relációjából indul 
ki. A pedagógiai relációban az „én” értelmezését a szabadság gondolatával köti 
össze, mely egyben az emberi autonómia és a társas viszony modern megköze-
lítése. Az erasmusi keresztyén humanizmus, a kálvini autonómia elmélete újra 
felrejlik ebben az elméletben, amely a XX. század elején két pedagógiai irány-
zat kialakulásához vezetett. Az egyik az emberközpontú humanisztikus jellegű 
pedagógiai irányzat, a másik karácsony sándor nevével fémjelzett, gyermekből 
kiinduló keresztyén humanizmus. Az utóbbit jelenleg a közoktatás még kevésbé 
értékelte, így magyarországon főleg a gyermekközpontúság eszméje terjed el, 
tehát a gyermekből kiinduló, társas-lelkületi, keresztyén értékközpontú nevelési 
rendszer kimunkálásra vár. karácsony sándor autonómia elmélete tehát felveti a 
„más(ik)hoz” fűződő viszonyt, tehát nincs önmagában független ember, „egye-
düli” szabadság, mint pl. a semleges nézetű humanisztikus jellegű iskolákban. 
nem lehet a nevelési cél csupán az önmegvalósítás, mert az elszigetelődéshez 
vezet. Az autonóm egyénhez egy társ mindenképpen kapcsolódik. Tehát a társas 
relációkon működő képességtartományok kimunkálása már a kisgyermekkortól 
megkezdődik. A nevelési folyamat során meg kell találni a társas együttműkö-
dés állandó gyakorlását is, amely a közösségi nevelés alapja lesz. karácsony 
sándor pedagógiája szerint nem lehet magányos, atomizált, elszigetelt emberek 
körében lelkületi közösséget alkotni. először az egyén és a társ egymásra ta-
lálásának motívumát, képességtartományait kellene működésbe hozni. Az 
értelmi képességhez hasonlóan, a lelki strukturális és a mélylelkületi képesség 
(realé) kompetenciahalmaza is kiművelhető. A mélylelkületi képességben is 
vannak nagyon könnyedén lezárható (lezáródó) komponensek, és természetesen 
vannak hosszasan kezelendő struktúrák, amelyek szakszerű fejlesztése bonyolult 
minőségi tényező. A lelki képességhalmazok közül, a tudás iránti lelki szük-
séglet, a tudásvágy, alkotásvágy fiziológiai szükségletrendszerének kifejté-
se, továbbgondolása során rájövünk, hogy egyértelműen találhatók olyan 
képességcsoportok, amelyek a lappangó tudásvágyat is érdeklődéssé alakít-
ják. Herbart nyomán megerősíthető, az érdeklődés fenntartásához is egy újabb, 
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magasabb szintű képességcsoportra van szükség, az akarati képességek cso-
portjára. Az akarati képességek csoportja indukálja a lelki szükségletek közül a 
felelősség érzületét. Továbbá felfedezhető egy olyan elemi szintű akarati ténye-
ző, amely egy „másik” elemmel társas felelősséget alkot, amely részben szintén 
akarati képesség, de összetettebb, magasabb szintű, a mások iránti felelősséggé 
fejlődik. Önmagunk és mások iránt érzett felelősség szükséglete újabb képes-
ségcsoportokkal bővülhet, nevezetesen a fegyelem és az önfegyelem képes-
ségcsoportjaival. A fegyelem és az önfegyelem képességcsoportja tovább alakít 
egy nagyobb egységet, a társas együttműködési képességhalmazt, amelynek 
megnyilvánulása pl. a családszeretet, a családi orientáció. A családszeretet, a 
mikroközösségben történő együttműködés képességhalmaza indukálja a lokális 
érzületet, amely a nagycsaládok, a rokonság, a lakóközösségek, a lakóhely, a gyü-
lekezet a szülőföld, a szülőhely lelki viszonyulásait hordozza magában. A lokális 
érzület magas szintű tökéletesedése az általános emberszeretet, mint általános 
érzületi képességet: a nem ismert emberek, vagy hozzánk kevésbé közel álló 
emberek tiszteletét, a testvéri szeretet és békesség képességhalmazát hozza 
létre. Fontos elágazási pont a békességig eljutó képességhalmazok kiépíthetősége. 
ez a képességi szint a modifikatív képességekkel is rokonítható. Az élettelen 
és az élővilág elágazási rendszereiben, az én viszonyulás során: én – másik; én – 
más, az elsődleges probléma a természet, a környezet és a társadalom iránti 
harmónia képességének kérdése. ez a képességhalmaz az élő és az élettelen 
közötti átmenetet képezi, ezért elágazási pont, mivel a természet, élő, de úgy 
élő, hogy „nem csak ember” karácsony sándor szerint. e terület két lelkületi 
képességhalmazt mozgat, az egyik az „én” és a természeti (természetes) – élő, de 
nem ember; a másik, a másodlagos környezet esetében a nem élő társas-relációt 
minősíti. Az élettelen megbecsülése befolyásolja az élő megmaradását is. Az élő 
és az élettelen között biológiai – fizikai különbözőség van, de a lelki képességek 
összefogják a különbséget és továbbfejlődve, egy újabb képességigényt mutatnak. 
megjelenik a transzcendentális viszonyulás képessége, vagyis a világnézeti 
beállítódás egy sajátos képességhalmazáról beszélhetünk, amely az ember 
életében egy elágazó fejlődési lehetőség. Ha az anyag kerül a középpontba, 
akkor nincs választható állapotot, amelyet az élő és az élettelen között to-
vább lehet fejleszteni, hanem csak az élettelenhez viszonyul, így nem alakul 
ki, pl. az istenkép. ebben az értelemben egy zsákutcát értünk el, hiszen a 
matéria, például, a pénzvilág határozza meg a legfelsőbb tudatot. Ha meg-
találjuk az élő természet és az élettelen környezetünk közötti élő viszonyu-
lást, akkor juthatunk el ahhoz a transzcendentális kompetenciához, amely 
során megjelenhet, a megbizonyosodás képessége, melynek a legmagasabb 
formája a megbékélés társas relációja. A megbékélés eredménye, pedig a 
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harmónia: a tudás minőségének a legfontosabb mutatója; az ismeret és a 
képesség, az ismeret és a lelkiismeret egysége. 

9. A szintetizáló nevelési gyakorlat; az erkölcsi értékek, szellemi 
kompetenciák matematikájának, metafizikájának érvényesítése: mint az 
előzőekben is értelmeztük a szintetizáló nevelés a herbarti tudományos alapok-
ra épít. Herbart, vagy akár Fináczy szerint a pedagógia, a nevelésre vonatkozó 
egyetemes elveket – mint például, hogy minden nevelés jobbítani, erkölcsösíteni 
akar, vagy, jó példa, példázat nélkül nincs nevelés, illetve, hogy minden kultú-
ra az erkölcsiségre irányul. (Herbart, 1805). Az alap, melyre például Fináczy 
pedagógiai rendszerét felépíti, a már korábban említett abszolút tökéletesség: 
az isten. ebből fakadóan a neveléselmélet felhasználja az isteni kijelentéseket, 
örök igazságokat, amelyek metafizikai törvényszerűségek, úgy is fogalmazhatunk 
igazolt matematikai tények, állítások, törvények. egyszerűsítve, olyanok, mint 
a Pithagorasz-tétel. A nevelési alaptörvények alkalmazása elengedhetetlen az 
egészséges személyiség fejlődési menetében. Az egyetemes kultúra története, 
konkrétan a neveléstörténet tanúskodik ezen törvények érvényesülési eredmé-
nyességéről. A Tízparancsolat, a Példabeszédek könyve, Pál levelei az európai 
civilizációs neveltség fokmérői. Természetesen az emberi természetből eredően 
a neveltségi értékek sohasem lesznek tökéletesek, de ugyanúgy mérhetőek, mint 
bármelyik tudásbeli terület. A kimeneti diagnosztika eredményességéhez azon-
ban a bemeneti és az egész nevelési-oktatási folyamat pedagógiai szakszerűsége 
szükségszerű. ezek a tényezők a társas-lelkületi együttműködés szabályszerű-
ségei, amelyek a pedagógia közvetítés, mint lelki áramlás (flow) törvényszerűsé-
geivé válnak: a jövő iskolájának minőségét jelentik.

10. A gyakorlati pedagógia kihívásai: egy társadalom polgárainak nevelt-
ségi a szintetizált képességtartalmakban jelentkezik. ennek megnyilvánulása a 
civilizált emberi viselkedés, életvezetés. A közös tartalmak leginkább az erkölcsi 
nevelésben szintetizálódnak, ezért a köznevelésben sokkal erőteljesebb hang-
súlyt kell kapnia ennek a területnek. Az érzületi nevelésnek már 3 éves kortól 
az óvodai nevelés centrumába kell kerülnie, hogy időben megnyílhasson az sQ 
alapú képességek kibontakozása a társas-lelkületi közösségépülés érdekében. Az 
érdeklődésre nevelés sorsdöntő szakaszában sokkal differenciáltabban szükséges 
az iskolai tevékenységek skáláját biztosítani. Az etikus kreativitás kiteljesedése 
érdekében a manuális, fizikális tevékenységek, foglalkozási formák gyakorló-
tereinek kiépítése nem tűrhet haladékot. A 8 osztályos egységes, elsősorban, 
szinte csupán kognitív képességeket kiművelő egységes általános iskola mielőbbi 
átalakítása szükségszerű!
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ii. A köznevelési alapviszony helyreállítása:

1. A nevelés, mint tudományos kategória: Az „igazi” pedagógia a társadalom 
egyetemes céljait megfosztja egyeduralmától. A világ történéseit a Történelem 
urának, a természet rendjét a Természet urának tulajdonítja. Az individuumot 
jogokkal ruházza fel, igazi ember-társakkal áldja meg, hogy ne féljen az „em-
berektől” a társadalomtól. ugyanakkor felhívja a figyelmét, hogy ne csak saját 
korlátait zúzza szét, hanem gondolkodjon az universumban, higgye a transzcen-
denciát; magabiztosan kijelenthesse nem félek, mert félem a Teremtőt, a Rend, 
és az élet-Halál urát! Az individuum eligazodását a lelki iránytűre bízza, amely 
valós értékekre, etikus kultúratartomány irányába áll be.

A nevelésre vonatkozó több évezredes elmélkedéseket Herbart úgy emelte 
tudománnyá, hogy felismerte a kétpólusú, az etikára és a pszichológiára épülő 
rendszert. Az etika a nevelés célját; a lélektan az útját mutatja. A kettősség 
közös tartománya az emberi reálé: a lelki katalizátor vagy prizma. A reálé a lelki 
működés alapja, közvetítő erő a biologikum és a társadalmi hatások között.

A tudományos pedagógia léte a reálé működésének helyes felfogásán és a 
jelenlegi társadalom tudatának – nemzeti, keresztyén és humanista tudat – 
együttműködésén múlik. Valószínű, hogy mindegyiknek megvan a maga külön-
leges igazságmagva, bűn valamelyiket kirekeszteni, vagy egymás ellen hangolni.

mindhárom tudat hatalmas információáradatot zúdít az ifjúságra, amelyek 
közül válogatni kell! A válogatás-eligazodás szellemi iránytű segítségével lehet-
séges. Az értelmi iránytűvel még meg is birkózunk, de sokszor hiányzik a lelki 
iránytű. karácsony sándor a lelki iránytű segítségével a keresztyén értékekre 
talál, amelynek alapvető szabályforrása a szentírás. egy holland gondolkodó, 
Colijn Henrik ugyanerre az eredményre jutott:

„A Bibliának kell lennie annak a villamossági központnak, ahonnan a villamos 
áram szétömlik az egész oktatásban, hiszen a keresztyénség a népek történetére és 
művelődésére évszázadok óta oly hatalmas befolyást gyakorolt, hogyha a keresztyén-
séget, mint világtörténelmi tényezőt kikapcsoljuk, akkor sem a magunk korát, sem a 
korábbi év-századokat nem tudjuk megérteni.” 11

1 Szöveggyűjtemény – Az iskola pedagógiai arculatának tanulmányozásához, Szerk.: Szenczi Árpád 
(KRE-TFK Nagykőrös, 1990.) 
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2. A nevelés, mint közvetítőművészet

karácsony sándor gondolatai a pedagógiai közvetítésről: a pedagógia átadó, köz-
vetítő művészet.

ennek alaptézisei:

A világban és az egyénben egyaránt az isten rendje uralkodik.
A nevelés célja a tökéletesség, az „isten-képűség” helyreállítása.
minden társadalom a maga képére akarja nevelni az ifjúságot.
A nevelés alappillére a szabadság és a szentség.
A pedagógia művészet, a pedagógus átadó-közvetítő művész.
A nevelésben minden eset egyedi, a nevelés-oktatás egységet alkot.
A nevelés egzisztenciális viszonyulás. 
A gyermeki fejlődés időben lépcsőzetes társas-viszonyulás. 
szabadságra a növendék autonómiájával nevelhetünk.
A demokratikus nevelés az anarchia „ellenmérge”. 
Az iskolai fegyelem a tanulói tevékenység minőségétől függ (unalom!).
Az érdekes iskola: gyermekkor – játék, serdülő – cserkészetféle. 
A tanulási folyamatban a gyermek kérdez – érdeklődés fejlesztése. 
A tanár-diák kapcsolat „testvéri reláció” – mellérendelő viszony.
Az oktatás-centrikusság hajlamos a „keresztrejtvény-kultúrára”.
A tananyag: maga az éleT, nem a vAlósÁg.
 A megértés a szentlélek ajándéka – a lelki iránytű szerepe.
A másság elviselése önmagunk elfogadása.
A familiáris viszony a legfontosabb nevelési alapegység. 
A nevelés és a társadalom relációja, a familiáris alapviszony.
A nevelő-növendék viszonya: a mellérendelő viszony.
A növendék autonómiája: a megértés lényege.
Az én – a másik – más alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban.
Az értékes kultúratartomány közvetítése.
A nevelés indirekt értelmezése.
Az oktatási rendszer, mint „keresztrejtvény-kultúra” átalakítása.
A lélektől lélekig történő pedagógiai hatás.
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3. A professzionális nevelés alapja a jó tanterv

 epochális oktatás terve 
Az epochális tervezés lényegében azt jelenti, hogy a tananyagot tartalmi egy-

ségekre, korszakokra, tevékenységkörökre (epochákra) osztják. Három héten 
át a főoktatás keretében (heti 8-10 órán keresztül) ugyanazon tantárggyal fog-
lalkozik egy-egy osztály, majd váltanak, és következik az újabb tantárgy. ilyen 
módon alkalom nyílik az adott témában való elmélyülésre. (németh lászló tan-
tervelmélete szerint.) Az órákon – a nyelvórák kivételével – a gyermekek nem 
használnak könyveket, hanem a saját maguk által vezetett füzetekből tanulnak. 
ezek a „saját könyvek” az évek során folyamatosan egészülnek ki. óriási előnyük 
a tankönyvekkel szemben, hogy a gyerekek a magukénak érzik és szeretik őket.

zsolnai József ékP tanterve
 A program szerint a sokoldalú képességfejlesztést mindenki számára elérhe-

tővé kell tenni, ennek színhelyéül pedig az iskolának kell szolgálnia. A gyerme-
keknek lehetőséget kell biztosítani, hogy minél több területen kipróbálhassák 
magukat, hogy érdeklődésük kialakulhasson.

A képességfejlesztő iskola általában egész napos iskolaként működik, de akár 
működhet nem-egésznaposként is (helyi körülmények befolyásolhatják). egy a 
fontos, hogy ez az iskolatípus nem szakad külön iskolára és napközire. Az is-
kolában egész napos foglalkozás működik, nemcsak délelőtt, hanem délután is 
vannak órák. A tanítás beosztása igazodik a gyermekek „szellemi” állapotához, 
délelőtti órák között szerepel a matematika, természetismeret, magyar nyelv és 
irodalom, stb., amelyek több koncentrációt igényelnek a tanulóktól. A délutáni 
órák között pedig inkább készségtárgyak sorakoznak: bábozás, néptánc, környe-
zet- és vizuális kultúra (kvk), amely órákon több hangsúlyt fektetnek a játé-
kosságra, ahol a diákok alkotó tevékenységet végezhetnek. (A szervezeti kultúra 
nemzetközileg is összehasonlítható a peterseni jena-plan modellel.)

Az ékP egy olyan iskolai program, amely 1-12. évfolyamot nézve illeszke-
dik a nemzeti alaptantervhez, műveltségi területeihez és a műveltségi területek 
oktatásának közös követelményeihez. tantárgyi programot átszövi a nyelvi és 
vizuális kommunikáció. kiemelt szerepet kap az érintkezéskultúra: a jól érthető 
tiszta beszéd, igényes fogalmazás írásban és szóban egyaránt, illemtudó, toleráns 
viselkedés.

A program saját taneszközökkel, tanítási programmal, pedagógiával rendelke-
zik, amely a mindennapi, erkölcsi, művészi és kognitív értékkel való rendszeres 
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kapcsolatot biztosítja a tanulók számára. Az ékP törekszik a magyarságtudat 
erősítésére.

A tanulók szívesen járnak iskolába, mert a tanítási órákat átszövi a játék, amely 
könnyebbé és élvezhetőbbé teszi a tanulást, amelynek eredményeképpen a gyere-
kek szebben beszélnek, ügyesednek, környezetükkel szemben igényessé válnak. 
A pedagógusok a tanítási órák során kihasználják a játékok fejlesztő hatását.

Az értékközvetítő és képességfejlesztő program jellegzetessége, hogy mind a 
hátrányos helyzetű, lemaradó gyerekek felzárkóztatására, mind a tehetségesek 
megfelelő terhelésére, fejlesztésére egyaránt figyelmet fordít. minden gyerme-
ket minden tevékenységből a neki megfelelő tempójú tanulásra kell késztetni. 
lehetővé kell tenni, hogy minden tanuló a számára lehetséges legnagyobb telje-
sítményt érje el minden tevékenységből.

Fontos az, hogy a gyermek az iskolában is otthon érezze magát. A tanulási 
színtér otthonossá tétele viszont nem kizárólag a pedagógus feladata. Ahhoz, 
hogy a gyermek otthonosabban érezze magát, ami leginkább az első években 
bír kiemelt fontossággal, saját magának kell egy olyan környezetet kialakítania, 
ami biztonságérzetet nyújt számára. Azzal, hogy a gyerekek saját maguk deko-
rálják a termet, ahol az egész napot töltik, nemcsak otthonosságot teremtenek, 
hanem alkotási vágyukat is kiélhetik, fantáziájukat mozgósíthatják. Az osztály 
díszítésével elégedettséget érezhetnek, hogy mindez az ő keze munkájuk, valamit 
alkottak. A dekorációnak két funkciója van: informál és szépít. Az előbbiben nagy 
munka jut a tanárnak, az utóbbiban pedig inkább a diáknak. 

nemcsak a dekoráció fontos az otthonos környezet kialakításában, hanem a 
terem elrendezése is. kevesebb szerep jut a tanári asztalnak, fontos az, hogy ne a 
terem közepén legyen, hanem inkább a szélén, a sarokban (funkciója sok esetben 
csak rakodófelület). A pedagógus feladata nem a frontális oktatás, hanem az, 
hogy minél több időt töltsön a gyerekek között, óra közben közvetlen kapcsolatot 
alakítson ki a diákokkal, és ne csak „az asztal mögül szemlélődő tanár” legyen. 

Tanterv és differenciálás alapelve: „mindenki egyenlő, de nem egyforma!”
Az iskolát és a tanítást kell a tanulóhoz illeszteni (adaptálni) és nem a tanulót a 

nevelési célokhoz idomítani. A differenciálás tanításelméletének fontos alapelve 
a létező különbségek ismeret, felismerése, elismerése. A tanulók közötti különb-
ségek biológiai, pszichológiai és szociológiai jellegűek. valamennyi különbség az 
öröklésre és szocializálódás során szerzett, tanult tapasztalatokra, de valójában 
e két alapvető és meghatározó közös hatásra vezethető vissza. 

A differenciáláshoz a tanulásszervezésben két jelentést tulajdonítunk: egyik a 
pedagógiai szemléletet (tanári érzékenység) és a másik a pedagógiai gyakorlatot 
(mely az illeszkedést próbálja megvalósítani a rendelkezésére álló eszközökkel). 
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Az egyéni különbségekhez illeszkedő, differenciált tanulásszervezés legha-
tékonyabb eszközének a tanítási tartalom/tantárgyak, programok/ és a tanítási 
idő /óraterv/ rugalmas kezelését tartja.

A projektoktatás rendszere nyomon követhető:
A valós élet közelítés az iskolai neveléshez, ugyanakkor az etikus életveze-

téshez! 
A természetben, társadalomban, gazdaságban jelentkező alapvető problémák, 
okozati összefüggések megismertetése a tanulókkal.
A tanulók számára felhasználható ismeretek közvetítése.
A tanulók felelős állampolgárrá fejlődésének elősegítése.
A projektpedagógia célja a konstruktív életvezetés elsajátítása, amely feltételezi 
a tevékenységközpontú oktatást. 
A projektpedagógiában a gyermek az oktatás alanya, aki kialakított egyéni ér-
deklődésével, szükségleteivel, aktivitásával, belső hajtóerejével formálja, alakítja, 
fejleszti saját személyiségét.
A projektpedagógiában feloldódnak a tanóra és az osztály kereti. Ha egy osz-
tályon belül projektet szervezünk, az osztály helyett a csoportok és az egyének 
dominanciája érvényesül.
A projektpedagógiában a gyerek kérdései által választott vagy elfogadott tan-
anyag a téma. ehhez fogalmaznak a résztvevők saját maguk által teljesíthetőnek 
vélt célokat, feladatokat. nem a követelmény, hanem a gyermek aktív részvétele 
a rendező elv.
A projektpedagógiában a gyerek elsősorban fejlődik, és nem fejlesztik. A hagyo-
mányos pedagógiában motiváljuk a gyereket, a projektpedagógiában szükségle-
teitől vezérelve motivált.
A projektpedagógia módszerei közül a három leggyakrabban használt a beszél-
getés módszer, a kutatás módszere és az önálló tevékenység módszere.
A projektpedagógia egyik fontos jellemzője a tevékenységközpontú oktatás, 
amely nehezen képzelhető el eszközök nélkül. Az eszközök jelenléte inspirálóan 
hat a kreativitásra, mind a tanár számára az óra előkészítésében, mind a tanulók 
számára a megvalósításban.
A szervezési módokra az egyéni, vagy csoportmunka jellemző, viszont különbö-
ző korosztályok együttműködése is lehetséges.
A projekthely leggyakrabban természeti környezetben, könyvtárban, laborató-
riumban, kutatóhelyen, múzeumban valósul meg. 
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Új alapvetés: szintetizáló tanterv:

kiművelendő tartományok:
metafizikális (szellemi) kompetencia – Pauler Ákos
kulturatív (értékorientációs) kompetencia – zsolnai József
kognitív (értelmi) kompetencia – nagy József
mentális (érzületi-lelkületi) kompetencia – imre sándor
szociatív (társas-lelkületi) kompetencia – karácsony sándor
kreatív (alkotó-akarati-művészeti) kompetencia – kodály zoltán
morális (erkölcsi) kompetencia – kozéki Béla
esztétikai (természetes-rendi) kompetencia – Weszely Ödön
szomatikus (fokozott életképességi-kreatív munkavégzési) kompetencia – 
németh lászló

A professzionális nevelési műhelyek típusainak kiépítése a szintetizáló tan-
terv alapján:
legfontosabb alapelvek:
Az értékrendszer szellemi síkjainak tudatos kezelése: a mese, vízió, isteni gond-
viselés anankológiai szintézise
Az értékrendszerből fakadó nevelési feladatok felbontása, aktív gyakoroltatása
A kognitív, az érzületi, a társas-lelkületi kompetencia elemek tudatos fejlesztése
A tanár-diák reláció demokratikus viszonyrendszerének tudatossága
A gyermeki hit, lelki szükségletrendszer érvényesítése
A szülői nevelés partneri viszonyba állítása

műhelytípusok:
szellemi, spirituális műhely
Akadémiai műhely
kommunikációs műhely
művészeti műhely
lelkületi-közösségi műhely
környezeti alkotó műhely
sport-játék műhely

A műhelyek tantervi programjának felépítése szakmai munkaközösségek szak-
feladata!
A műhelyek létesítményigényei bőségesen túlmutatnak a mai megszokott, csu-
pán hagyományos osztálytermek rendszerén, sokkal tágabb életteret kívánnak 
a szokásosnál.
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Fenntartásukban nagy szerepet játszik az önfenntartás, a produktív, érték-
teremtő munka!

A gyermekek a mindennapi tevékenységekben értékproduktívan közremű-
ködnek. környezetükhöz jó gazdaként viszonyulnak.

Források:
Szenczi Árpád: Az emberi természet – természetesen nevelés, Kézirat, 2012.
Zsolnai József: Axiológiailag alapozott képességfejlesztő akciókutatásoktól a tudo-
mánypedagógiáig, Studia Caroliensia, Bp., 2009.2-3.


