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A túlélés
pedagógiájáról
A természeti, környezeti és globális nevelés nem értéksemleges ne
velés, amennyiben hol direkt, hol indirekt módon a fogyasztói tár
sadalom értékrendjével szemben való állásfoglalásra késztet. i

Az egyre gyakrabban deklarált "Óvjuk, védjük, szeressük a
természet értékeit!" típusú elvárásokkal épelméjű ember ritkán
vitatkozik. Ennek ellenére az iskolák többsége maga is a fogyasztói
társadalom értékrendjét tartja fenn és erősíti meg részben szük
ségszerűen, részben a környezettudatosság hiánya miatt.

"Zöldülő" pedagógiánk azonban korántsem hordozza magában
a megváltás ígéretét. A reálisan kitűzhető cél egy, a mostaninál min
denképpen nagyobb fokú tudatosság kialakítása elsősorban csele
kedeteink következményeit illetően. A globalitás - többek között
- azt is jelenti, hogy az egyes emberek döntései, cselekedetei tény
legesen hatnak a világ helyzetének alakulására. Ezért mindenkinek
személyes és másra át nem ruházható felelőssége van.
Ez a felelősség azonban nem is olyan nyilvánvaló.

" ... a modem életkörülmények (a posztindusztriális, 'informá
ciós' társadalomban adott életkörülmények) miközben kioldják az
egyént lokális és hagyomány uralta korlátozottságaiból, s látszólag
az egész információs univerzumot bocsátják rendelkezésére,
ugyanakkor rendkívüli mértékben összeszűkítikaz individuum tu
datos választásának és reflexióinak terét. Ebben a helyzetben a ne
velés hangsúlyosabb feladata a szűrés, mint a gyarapítás, az elren
dezés és a feldolgozás, mint a felhalmozás.,,2

Zrinszky László megállapításával összevethetőnek tűnnek Imre
Sándor majd fél évszázaddal korábbi gondolatai:

"Ma a legnagyobb rossz: a bizonytalanság a jövő felől, nyug
talanság kiszolgáltatott voltunk miatt. Ma azt szeretnők, hogy eb
ben legyen változás, e tekintetben érjük el, amit elérhetünk: a ma
inál nagyobb nyugalmat; legyen az élet csendesebb, és álljon az
életünk rendjéből több önmagunkon.r'''

Ami egész biztosan rajtunk áll, az az embertársainkkal való vi
szonyunk alakítása.

"Napjaink fő problémái - mindenekelőtt a béke megőrzésének

fontossága - arra figyelmeztetnek, hogy egyik legfontosabb neve
lési feladat megtanítani a gyerekeket a tényleges szeretetre.r"

A "szeretet pedagógiájának" meghirdetése minden bizonnyal el
fogadható válasz lehet sokak számára a morális válság ellenében.
Annyi bizonyos, hogy ismét a szakmai érdeklődés előterébe került
az erkölcsi nevelés.
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Önállóságra nevelés

Történeti szempontból talán a legtanulságosabb az erkölcsköz
pontú és gyermekközpontú megközelítések között feszülő ellent
mondás, nevezetesen, hogy az erkölcsközpontúság gyakorta a
gyermeki természet szigorú megtörésével járt együtt. A 19. század
végétől a pszichológiai indíttatású nevelési irányzatok lemondtak
az "örök értékek" kinyilatkoztatásáról, és félretették az addig szo
kásos értékelő, minősítő beállítódást. A "kell-értékek" (eszmények)
háttérbe szorultak, és a "van-értékek" (hajlam, adottság, képesség,
készség, attitűd stb.) váltak a fejlesztés kiindulópontjaivá.

Ma is korszakalkotó jelentőségű volna a nevelési gyakorlatra
nézve, ha valóban értéknek tekintenénk mindazt, amit a gyermek
hordoz magában. Ellenkező esetben az iskola negatív hatások köz
vetítőjévé válik. Az intellektuális egyoldalúságot felerősíti az a
gyakorlat, hogy az iskola csak egy igen szűk tartományban képes
elismerni a gyermek teljesítményét.5

Ezért számunkra is fontos a' "van-értékek" hangsúlyozása, ami
ugyanakkor szükségszerüen magával hozza a másság elfogadását,
amely így nem mint stigma, hanem mint érték jelenik meg.6

Kulcsfontosságú a különbözöség más szempontból is: ahogyan
az ökológiai rendszerekben a biodiverzitás (fajgazdagság) a rend
szerszintű aIkalmazkodóképesség feltétele, úgy a társadalmi rend
szerek hosszú távú működőképességét is a sokszínűség biz
tosíthatja, A tanár rég nem megfellebezhetetlen tekintély többé.
Még akkor sem, ha minden tekintetben kiváló szakember.

Ugyanakkor tanítványaival való viszonya nem szimmetrikus
helyzet. De az aszimmetria lényegében azt kell hogy jelentse, hogy
a felnőttre van a gyermek bízva, és nem fordítva. Ugyanakkor el
engedhetetlenül fontos a növendékben is felelősséget ébreszteni sa
ját fejlődésévelkapcsolatban?

Bár a diák mind a tervezés, mind az értékelés fázisába bevonható,
egyre kevésbé lehet megmondani ma, hogy holnap minek a tudá
sára lesz szükség. A változó viszonyokhoz való alkalmazkodás ér
dekében adaptálható tudás elsajátítására van szükség, olyan tudás
ra, amelynek egyúttal lényeges részét képezi az összefüggések is
merete és megértése.

A nevelőnek tehát nem esetlegesen összehordott "kész válaszo
kat" kell a növendékei nyakába zúdítania, hanem arra kell felké
szültnek lennie, hogy az eligazodáshoz segítséget nyújtson. Az el
igazítás azonban egyre kevésbé lehet kész ítéletek átadása.

Fontos lenne, hogy a nevelő ne érezze végképp kényszerpályán,
illetve kényszerhelyzetben magát. Legyen elég bátor igazodni ta
nítványai befogadóképességéhez. Ahogy mondani szokás: ne a tan
anyagot, a gyereket tanítsa.

A kisgyermekhez való alkalmazkodás kezdeti és legfontosabb
eleme a szemlélődéshez való jog tiszteletben tartása. Időnként

szemtanúi lehetünk (magunk is elkövetjük) a kicsinyét sürgető szü
lői magatartásnak: Ne állj meg minden kőnél! Már megint miattad
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ken csendre intő szülői hangok sem ritkák. A jármű és a tömeg
lehet zajos, csak a gyermek csacsogásának nincs helye!? Abszurd,
kifordult helyzet. A kordába szorítás korán elkezdődik,pedig a ne
veléshez elegendő idő és tér kell, és olykor csend is.

Ismerünk a hagyományos tantervek szorításában eleve késésre,
lemaradásra ítélt, hajszolt és ezért a gyerekeket is hajszoló pedagó
gusokat, és bőséggel láthatunk zsufolt iskolákat. Örvendetes, hogy
hazai viszonyok közepette is egyre szaporodnak az ellenkező pél
dák, és jelen vannak a gyerekközpontú, humanisztikus nevelés in
tézményei is.8

Azok a dimenziók, amelyekről eddig szó volt, lényegében a glo
bális nevelés alapvető dimenziói. D. Selby és S. Fountan nyomán
ezek az id6, a tér, a következmény és az úgynevezett bels6 dimenzió.9

A nevelőmunkában a hangsúly természetesen a belső, személyes
dimenzióra kerül, hiszen a nevelés végső soron személyiségfor
málás. Szembetűnő, hogy a pedagógus a maga bővülő eszköztárá
val a személyiség egyre mélyebb rétegeire (például személyes ér
tékrend, előítéletek) kíván hatni, mintegy az intenzív külsö válto
zásokra intenzív belső munkával próbál reagálni.

Változnak a módszerek, és olyan "puha technikák" kerülnek elő

térbe, mint például az érzelmeket is mozgósító, mély és tartós hatás
elérését szolgáló saját élményú tanulás vagy a teljesítmény növelé
sére és az együttműködő attitűd kialakulására egyidejűleg irányuló
kooperatív tanulás. Megnő az indirekt hatások szerepe, és nem
utolsósorban változnak az értékelés szempontjai is; az egyéni mun
ka és a verseny helyett a csoportos teljesítmény jutalmazása és az
együttműködés ösztönzése válik mind hangsúlyosabbá.

Bár a jövőközpontúság a nevelésben "klasszikus" kívánalomnak
számít, mindmáig nem vesztette érvényét az a megállapítás, hogy
az iskolai nevelés-oktatás túlságosan a múltra koncentrál. lO

Szükségesnek látszik tehát, hogy a múltra és a külső környezetre
koncentráló jelleg megváltozzék, és nagyobb tere legyen a jövőre,

valamint a belső környezetre (szubjektum) való irányulásnak.
A jövőt differenciált fogalomként célszerű kezelni, különbséget

téve valószínű, lehetséges, választott és kívánatos jövő között an
nak érdekében, hogy meghatározhatóak legyenek a cselekvés konk
rét lépései.

Összefoglalás helyett álljon itt Imre Sándor gondolataiból egy:
"A nevelésnek ma az a feladata, hogy kifejlessze a bátorságot az
élethez, a képességet a most szükséges munkára, s beoltsa az úi
nemzedékbe a bizalmat is a maga ereje és a munka sikere iránt.,,1
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