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,APAM LETT AZ A BIzoNIYos l0 rexAn"

Minden iddk egyik legnagyobb twrgyar gondolkodija, pedag6giai gondolkod6ja is, eredmdnyes
gyakorl6 tandr volt. Tantndnyai vallottak errdl, akiket Mdrnezdvdsdrhelyi emigrdci6jdban gim-
ndziumban tanftott. A tantdrgyi integrdcii s mds reformpedag6giai elkdpzeldsek elmdlai ala-
poz6ja pontosan tudta, hidba a professzori szint{l tudds, ha nincs rtt Mlektdl ldlekig, az egyes
pedag6gust6l az egyes tantndnyig. Apjdra, Ndneth J6zsefre, a kdzdpiskolai tandrra emldkezik
,A jd tand.r" ctmii esszdjd.ben, abMl az aprop6b6l, hogy Tersdnszky J6zsi Jend iddsebb lard-
ban mdr, megjelentetett egy cikket, amelyben Ndmeth ldzsefrdl tr, az egyetlen tandrrdl, aki ben-
ne, a rossz tarulfiban felfedezte az 6rtdket.

,,Ters6nszky J6zsi Jenri rossz tanul6i eml6kez6s6ben apim lett az a bizonyos j6 tan6r, aki tanftvdnyalt egy6-
ntleg kezell, s a rossz Jegy0 dedkban ls megldtJa a J6t, sdt el6 ls csalJa beldle."

(A j6 tan6r)

SZEMELGET6

a hazai pedag6giai szakirodalomb6l

T6th Albert A pedagogiai vezet6s stilusa @szichologia a gyakorlatban 45. sz. 1985.
Zsotnai J6zxf-7-nlnai Liszl6: Mi a baj a pedag6gi6val?
Zsolnai J6zsef: Nyelvi, irodalmi 6s kommunikiici5s nevel6s (Iankonyvkiad6 198617)

Kiizelm,iltunk ndMny pedagfigiai vonatkozdsi kdnyvdre, dolgozatdra htvja fel a figyelma a re-
cenzens. A neveldsben, oktatdsban zajl6 kill\nfdle mai vdllalkozdsok, kfsdrletek, kiderill az is-
nertetdsekbdl, a 80-as dvek hazai reformtdrekvdseibdl ndttek ki. J6, ha ez a felismerd,s tuda-
tosodik benniink.

A Pszichologia a ryakorlatban cimii sorozat eryik, x 45. uima 6rdeklci<l6siink kdr6be tartozhat. Benne
T6th Albert A pedagdglil vezetfls stflusa cfm0 tanulm6nydban (Akad6miai Kiad6, Bp., 1985) egy kiv6-
lasztott pedag6giai csoportban azt vizsgilja, milyen nevekii magatart6sokkal, vezet6si stilusjegyekkel jellemez-
hetrik a pedagogusok, 6s hogy ezek a saj6tossigok milyen <isszefiigg6sben vannak munkijuk eredm6ny6vel, eset-
leges kudarcaikkal, tev6kenys6giik iskolai, illetve t6rsadalmi 6rt6kel6#vel. T6th Albert munkiij6hoz a K. Le-
win, illetve Lippit 6s White 6ltal kis6rletileg megalapozott demokrata, autokrata, laissez faire stilust velte sz6-
mit6sba. Vizsgrilod6sinak el6feltev6seiben szerepelnek az emlitett kutat6k 6ltal megfogalmazott k<ivetkeztet6-
sek mint peld6ul az, hogy a ,,demokratikus vezet6sn6l jobb a l6gkdr, nagyobb fokf az egyiittmtik<id6s, t<ibb a
bar6ti megnyilv6nul6s, erdsebb a csoporttal val6 t6rd16s, nagyobb m6rt6kri a munka ir6nti 6rdekl<it6s 6s a mun-
k6val kapcsolatos alkot6 gondolkod6s. Autokratikus vezet6sn6l rossz a l6gkdr, tdbb az ellens6ges megnyilv6nu-
l6s, az el6gedetlens6g, nagyobb a fiiggris6g, cs6kken a csoport stabilit6sa, jelentcis a vlgzett munka, de mini-
m6lis a munka ir6nti spont6n 6rdeklcid6s. A laissez faire vezet6si stilus anarchi6t, fegyelmezetlens6get ered-
m6nyez, a csoport tagiai elbizonytalanodnak, keveset 6s rosszul dolgoznak." A szemrev6telezett pedagogusok
kd,r6ben ezek a tipusok nem jelentkeztek tiszt6n. T6th Albert a kdvetkezci nevel6i magatart6smodelleket tud-
ta eliil6niteni egymist6l: kirajzol6dott egy olyan csoport, amelyik a konstruktiv demokratikus tipusf vezet6si
stilust mondhatja mag66nak, egy m6sik, amelyikben az ekjbbi tirsul bizonyos tekint6lyelvris6gre utal6 von6-
sokkal, egy harmadik tagjai ugyanazt enged6kenys6gre, er6lytelens6gre utal6 von6sokkal p6rositott6k, 6s sze-
repelt neg;redikk6nt egy olyan csoport, amelyben a r6sztvevcjk a tekintelyelvii vezet6si stilust konstruktiv vo-
n6sokkal vegyitett6k, az <itddikbe azok tartoztak, akikre a nem konstruktiv, enged6keny, er6nytelen tipusfi ve-
zet6si stilus jellemz6 bizonyos demokratikus vondsokkal, s hatodikk6nt kiildniilt el azok kdzege, akik az 6n.
nem konstruktiv, tekint6lyelvii-enged6keny, er6lytelen tipusba sorolhat6k.

T6th Albert elemz6s6t azzal a megillapit6ssal zirja, hoglr az oktat6si-nevel6si tev6keny#g szinvonalfnak
emel6s6hez nagyobb figyelmet kell forditani a leend6 pedagogusok kiv6laszt6sira, a k6pz6siikre 6s tov6bbk6p-
z6siikre. Javasolja, hogy a felv6teli vizsg6kon keriiljdn sor azon szemd$is6gjegyek vizsg6lat6ra is, amelyek meg-
l6te a j6 pedagogus-szem6lyis6g form6l6sa, kialakit6sa szempontjib6l meghat6roz6. Fontosnak tartja, hogy ezen-
tirl a tan6r- 6s tanit6k6pz6sben ne csak ismeretek kdwetit6s6r6l gondoskodjanak, hanem tigyeljenek a szem6-
lyis6gfejleszt6, a nevel6v6, a vezet6v6 v6l6s folyamataira is. Fejlessz6k azokat a k6pess6geket, amelyek sziik-
s6gesek az eredm6nyes pedag6giai munkiban, igy peld6ul gondoljanak a kommunikativ, metakommunikativ, az
emp6tiiira val6 k6pess6g kialakit6s{ra, a konfliktusos nevel6si szitu6ci6k megold6*ira val6 alkalmass6gra, az
interperszon6lis kapcsolatok ki6pit6s6nek elsaj6tit6s4ra, segits6k hozzt a leendcj nevelciket alapos rinismeret-
hez, iin6rt6kel6si, 6rt6kel6si rendszerhez.
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Zsolnal J6zsef 6s Zsolnal Lfszl6 az antik dialogikus formdt felelevenit6 munkijiban, a Ml a bal a pe-
degdglfvel cimijben komplex m6don, mindh6rom szempontot felvetve kozelit korunk pedagogiai probl6m6i-
hoz. Mikdzben megfogalmazzik mxi nevel6siinknek is - s benne az elmflt lvtizedek oktat6spolitikij6nak 6s
pedag6giai gyakorlat6nak - kritikij6t, felvizolj6k egr olyan diszciplina kdrvonalait, amely hozz.ajirulhatna
eg;r jdv6beli pedagogia eln6leti, szaktudomiinyos megalapozAsihoz, ugranakkor a pedagogiai grakorlati elj6r6-
sokra vonatkoz6lag is bris6ges javaslatokkal szolg6lnak a megujulni szind6koz6 iskol6nak 6s a pedagogusoknak.
A szerz6k felismerv6n, hogr a pedagogia nem k6pes kell6 m6rt6kben befoly6solni, helyes fitmutatisokkal ell6t-
ni a nevel6s gyakorlati{t, s l6tv6n, hogy a szakirodalom, miut6n frjk6nt elavult szeml6letii, dogmatikus elveket
kiluetitett 6vtizedeken keresztiil, a m6g oly 6rdeklcil6 pedagogusokat is leszoktatta arr6l, hogr munkijukat az
elrn6lettel is megUimogass6k, s a nevel6s folyamatiban a tudatoss6gra t6rekedjenek, hangsflyozzilk, hogr mi-
el6bb sztiks6g volna egy olyan pedagogia (pedagogiai axiologia, ontol6gia, 6s episztemologia) kidolgozisira,
Emely az eddigiekn6l jobban megfelelne a tudom6nyossig kiiveteLn6ny6nek. A kdzgazdas6gtudominyra 6s a
jogra utalnak, irgy gondoljilk, ezek azok a teriiletek, amelyektcil ig6nyess6get 6s egzaktaigra val6 tiirekv6st ta-
nulhatna a pedagogia. Fontosnak tartj6k a pedagogia megfjulisa szempontjib6l a pszichol6gi6nak 6s a szocio-
logienak tz eredm6nyeit, segits6g6re lehetn6nek - mondj6k - a pedagogiai akci6kutat6snak. A szerz6k a to-
vibbiakban szeml6letviiltist kdvetelnek, mind az oktatispolitikai c6lok megfogalmaz6it6l, mind a grakorlati
munkit v6gzci nevekiktcil. Heller ,lgnes valamint Tordai Zidor nyom6n arra 6szton6znek, hogy szalcitsunk a
pedagogia sz6ls6s6gesen kollektivista gyakorlat6val, a kiildnf6le reformpedagogi6kkal 6s humanisztikus nevel6-
si m6dszerekkel egrbehangz6an 6rvelnek amellett, hogy kriz6ppontba kell 6llitani az egy6n szempontjait. A ne-
velcinek tiszteletben kell tartania a gyermek emberi m6ltos6git. ,,Olyan pedag6gi6ra van sziiks6g, amely az
egyedre, a szem6lyre 6s az emberi nemre, az emberis6gre egrarint figyel." M6s, mir az elcibbiekben is bemu-
tatott szerz6khdz hasonl6an 7-srl,lnai6k is d,sszekapcsolj6k e szeml6leti m6dosul6st a pedag6gusszem6lyis6g 6t-
alakutfsinak sztks6gess6g6vel. A j6 pedagogus - szerintiik - nemcsak tanitani, hanem mrivelni is tudja tir-
gy6t, neveltjlt a tafitils folyamat6ban nem tirgykfin.t kezeli, hanem pa.rtner6nek tekinti. S ahogran van orvosi
etika, 69r kellene ery pedagogiai etikai k6dex is, amely a pedagogus eszk6ztir4ftitl kiiktatn6 a biintet6st. Zsol-
nai6k felfogisa szerint egr6nis6geket, szabad, eg6szseges lelkiiletti embereket csak olyan felncitt nevelhet, aki
maga is szabad egy6ni#g, 6s taniwinyaival kapcsolatm magatartisit az ciszinte#g, a hiteless6g jellemzi, aki-
nek ddnt6seit az 6rt6kek irinti elkiitelezetts6ge hatiirozza meg.

A szerz6k ki#rletet tesznek a tanul6s l6nyeg6nek a meghat6rozAsira is. ,,A napi pedag6giai tanul6sf6lfo-
gis - 'lri6f( - a mindennapis"ig szintj6n mozog." Arra hivj6k f6l a figyelmet (ennek ellensirlyozis.ira), hogr
a tanul6s egy#ges, az egilsz szem6lyt, nem csupin l6ny6nek resdeteit 6rint<i folyamat. A pedagogiai tev6keny-
s6g legl6nyeg6nek a fejleszt6st tartj6k, a pedagogusnak az a feladata, hogy feltirja az egylnek olyan attribu-
tumait, amelyek befoly.isolhat6k, amelyek 6ltal u egy6n villtoztathat6, mozgisba hozhat6. S mindezt figy kell
megszerveznie, hog;r a folyamatban beavat6dj6k a grermek is a kiil6nf6le - egy6nre szabott - technikik 6t-
adils6val, a c6lok f6,lmutat6s.{val. A fejlcil6st elcimozdithatja az 6nellen6rz6s<in6rt6kel6s megtanitilsa is. A sze-
m6lyis6gfejlcil1st azzal a fajta tanitissal lehet el6rni, amely a ryermek sz6'nLra az alkot6s 6kn6ny6t adja,
amelyben konfliktushelyzeteket is 6t61, megismer, 6s megtanulja a konfliktusok kezel6set.

Milyen kultfrjavakat kdzvetitsen az iskola? - teszik fel a k6rd6st. A reprezentativ 6rt6kobjektiv6ci6k el-
sajitit6sa 6gy lehet eredm6nyes, ha azokat szembesitik az tn. W6zi6rt6kobjektiv6ci6kkal, peld6ul a giccsel, 6l-
tudom6nnyal. Szakitania kell az oktatisnak az Eur6pa-centrikus vil6gk6ppel. Kedvezden m6dosithatja a fejl6-
dci szeml6letet a t6vol-keleti gondolkod6s bekapcsol6slval, a term6szetet legyrizni akar6, 6talakit6 eur6pai em-
ber egrre vesz6lyesebb baillitottsigit ellensflyozhatja a t6vol-keletinek 6kologiai orient6ci6ja. A szerzdk igen
hi6nyosnak tartj6k a gyerekek term6szetismeret6t, 6ppen ez6rt hangsflyozzik az 616 term6szettel val6 kdryet-
len kapcsolat fontossigdt. Helytelenitik a humani6rik hittlrbe szorul6s6t, a term6szettudom6nyos 6s a hum6n
ismeretek kdzotti helyes ariny megtal{lasilt siirgetik. A miiv6szeti, a szomatikus nevel6snek, valamint a manu-
6lis k6szs6gek fejleszt6s6t c6lz6 prqramok bevezet6s6t is szorgalmazzik.

Az ugyancsak Zsolnal Jdzsef 6ltal szerkesztett Nyelvl, lrodalml 6s kommunlkdcl6s nevelds I. 6s 2. ogz-
tflyoak sz6l6 tanit6si programja (Tank6nyvkiad6, Bp., 1986/1987) az el<ibbiek szellem6ben ismertet meg olyan
m6dszereket, amelyekkel a nyelvi-irodalmi-kommunikici6s nevel6st a szem6lyis6g fejkil6s6nek szolg6lat6ba le-
het illitani. A Besz6dmiivel6s, komnuniklci6, illem cimri fejezet peldiul l6gzestechnikai, artikul6ci6, ritmus,
hangsfily, hanglejt6s hangerciv6ltisi gyakorlatokat ajdnl, s ezekkel a versmond6sra kiv6nja felk6sziteni e gyer-
meket. A Zsolnai-f6le program versmond6s tanitest is tartalmaz, elemz6ssel, 6rtelmez6ssel egybek6tve, egy bi-
zonyos szal<sz6- 6s fogalomincs alkalmazis.ival. Az irodalmi miielemz6st c6lz6 ismeretek tanit6sa, begyakorol-
tatrisa mellett a befogad6sra mimetikus j6t6kokkal, nonverb6lis komnunikici6s grakorlatokkal k&ziti fdl m6r
az els6 oszt6lyt6l kezdve a gyerekeket. A j6t6knak, szerepjit6koknak, szitu6ci6s j6t6koknak, a b6bnak a be-
sz6dfejleszt6sben, a kommunikici6s valamint bizonyos szokisok, illemszab6lyok (a kapcsolatfelv6tel, a k6sz<j-
n6s, a bemutatkoz6s, a megsz6lit6s, a szind6k nyilviinitiis, a tudakoz6d 6s, xz ttzenetkdzvetit6s, a szdvegalko-
try, ,7 6lm6nyelbesz6l6s, v6lem6nyalkotis, szem6lyek, miiveletsorok leir6cinak) tanitis.iban is nagr szerepet
sz6n. 11

Dobozi Eszter
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