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ÚJ TUDOMÁNY SZÜLETŐBEN: 
KISGYERMEKKORI NEUROPEDAGÓGIA

A New Science Emerging: Early Childhood Neuropedagogy

Nova nauka na pomolu: neuropedagogija ranog detinjstva

A soproni Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Ka-
rán – Varga László egyetemi docens, tudományos és külügyi dékánhelyettes 
vezetésével – a közelmúltban megalakult a Kisgyermekkori Neuropedagógia 
Kutatócsoport. Az interdiszciplináris tudomány és kutatás – eddigi ismereteik 
szerint – unikális jellegű, a kisgyermekkorról folytatott hazai és nemzetközi 
tudományos diskurzusok és innovációk birtokában válaszokat keres a legújabb 
kisgyermekkori neurológiai kutatási eredmények pedagógiai hasznosításának 
lehetőségeire. 

A kisgyermekkori elme egy világra nyíló ablak, a soha vissza nem térő le-
hetőségek ablaka. Az első nyolc esztendő a legszenzitívebb, legkritikusabb és a 
legnagyobb lehetőségekkel kecsegtető időszak, mely ilyen formában soha töb-
bé nem tér vissza az ember életében. A korai évek szeretetteljes adományai és 
lelki sérülései egyaránt hatással lehetnek az egyén egész életútjára. Az utóbbi 
évtizedekben a gyermekkorról folytatott tudományos diskurzusokat és kuta-
tási eredményeket tekintik át, valamint válaszokat keresnek a kisgyermekkori 
neurológia kutatási eredményeinek pedagógiai hasznosításának lehetőségei-
re. A kisgyermeknevelés tudománya és gyakorlata jelentős mértékben túlmu-
tat saját határain. Egy új interdiszciplináris tudomány van láthatáron, ami a 
gyermekkori neurológia kutatási eredményeinek, a gyermekkori idegélettan 
elméletének és a kisgyermekkor pedagógiájának – közelmúltban felerősö-
dött – párbeszédéből született. Az újszülött tudomány neve: kisgyermekkori 
neuropedagógia. Soha nem láttuk még ennyire szükségét és fontosságát an-
nak, hogy gyermekneurológus és kisgyermeknevelő pedagógus együtt kutassa 
a varázslatos gyermeki elmét, annak fejlődését és az abba való beavatkozás 
felelősségét, jó szándékú lehetőségeit és átgondolt módját. Neurológus, nevelés-
tudományi kutató, pszichológus és gyakorló pedagógus azon dolgozik, hogy – a 
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párbeszédből, a közös gondolkodásból és kutatásból – újabb pedagógiai elméle-
tek, innovációk szülessenek, megtámogatva a neurológia és a pedagógia közös 
tőről fakadó új tudományának fejlődését. 

A gyermekek fejlődése, nevelése, a kisgyermekkori agyfejlődés megtámo-
gatása egy nemzet gyarapodásának is kritikus kérdése, mivel csak a boldog, ki-
egyensúlyozott és jó képességű gyermekek válhatnak alapjává egy fenntartható 
és prosperáló társadalomnak. Amikor okos módon befektetünk gyermekeinkbe 
és családjainkba, a következő generáció azt biztosan visszafizeti. A szeretet-
teljes és szakszerű, vagyis tudományosan is megalapozott nevelés, a bizton-
ságot nyújtó kötődésrendszer és a stimuláló, ingergazdag környezet egyfajta 
kulcs a boldog és elégedett emberi életút megalapozásához. Hosszú távon csak 
a családot, a szülői és kisgyermek-nevelői munkát alapvető értéknek tekintő 
társadalom lehet versenyképes, amely lelkileg és testileg egészséges generáció-
kat képes felnevelni. A minden szempontból elsőbbséget élvező professzionális 
kisgyermeknevelés tehát nem csupán pedagógiai, hanem globális kérdés is. 

A kora gyermekkori, egészséges fejlődést biztosító programok szükségessé-
ge és megtérülése vitathatatlan. Központi kérdés, hogy mit adunk – és mit nem 
adunk – gyermekeinknek életük első esztendeiben. Az okos korai befektetések 
egyfajta kulcs a boldog emberi élet megalapozásához. Ezt minden szülőnek és 
kisgyermeknevelő szakembernek meg kell éreznie és értenie, hiszen az ő vál-
lukon nyugszik a határtalan és kiaknázhatatlan lehetőség és a rendkívüli fele-
lősség, hiszen a korai évek örökké bennünk vannak. A kutatócsoport szeretettel 
várja a neuropedagógia iránt érdeklődő kollégákat. 




