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vitae...
Megjegyzések a nevelési/oktatási reformokhoz
a harmadik évezred küszöbén

Figyelmemet századunk másik felének iskolapolitikai kérdéseire kí
vántam összpontosítani. Miután végiglapoztam az Európai Unió
különféle intézményeinek keretében létrehozott felmérések eredmé
nyeit tartalmazó egyik publikációt (lásd OECD/OCDE 1996) 
amelyben a számadatok tömkelegében elveszni látszik a lényeg -,
bizonyos megelégedéssel akadt meg a szemem Francine Vaniscotte
1989-ben Párizsban 70 millions d' éléoes. UEurope de l'éducation cím
mel megjelent könyvének bevezetésén, amelyben Gilbert De Lands
heere (liege-i egyetemi tanár, a pedagógiai kutatás egyik nemzetkö
zi szaktekintélye) a következőket írja:

"Az összehasonlító nevelés (neveléselemzés - megjegyzés tő

lem P.S.].) specialistái, akiknek munkáit Francine Vaniscotte idézi, a
saját nehézségeiken keresztül tanulták meg, hogy mily kevés ha
szonnal járnak a nevelési rendszerek »horizontális« leírásai. A törté
nelem és a szociális antropológia (kiemelés tőlem P.S.J.) megvilágító
fénye nélkül ezek legtöbbször csupán csontvázak. Tudatában annak
a veszélynek, amellyel vállalkozása járhat, a szerző minden egyes
rendszernek kiemelte néhány jellemzőjét, hogy ilyen módon a rövid
monografikus beszámolók az általános problematika egy-egy sajá
tos aspektusának leírásaiként jelenjenek meg."

A szóban forgó szöveget a könyv 1994-es olasz kiadása alapján
idézem. Jóllehet érdemes lenne e könyvvel részletesebben is fog
lalkozni, itt csupán az egyes rendszerek monografikus leírásainak
címeit sorolom fel, mivel a bennük található "jellemzők" önma
gukban is informatívak:

Belgium: A föderalizmus felé irányuló komplex rendszer;
Dánia: Az egységes iskola és az abban való részvétel: a rendszer

erős pontjai;
Franciaország: Centralizált és hierarchizált rendszer;
Németország: Erősen strukturált rendszer, amely . a gyakorlati

életre készít fel;
Nagy-Britannia: Lényeges reformok és azokkal szemben kifej

tett ellenállások;
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Az antropológiai
hermeneutika

szempontjai

Tullio-Altan nézetei

Görögország: Centralizált rendszer a teljes átalakítás fázisában;
Írország: Nemzeti és vallásos oktatás;
Olaszország: Reformok a megvalósítás küszöbén;
Luxemburg: A háromnyelvűség mindennapi gyakorlata;
Hollandia: A szabadság tradicionális filozófiája;
Portugália: Behozandó lemaradás;
Spanyolország: A regionális autonómia és az iskolakötelezett

ség meghosszabítása felé.
Akik ismerik századunk Európájának történelmét, azoknak

ezek a rövid jellemzők is többé-kevésbé rá tudják vetíteni a "tör
ténelem" fényét a szóban forgó országok nevelési rendszerére és
azok leírására.

E jellemzők ugyanakkor igen keveset árulnak el a "szociális
antropológiai" aspektusokról. Ezeket az aspektusokat, vagy leg
alábbis az ezeknek számomra itt-és-most legrelevánsabbnak lát
szó szektorát: az antropológiai hermeneutikáét - a reformok
alapjainak jobb megvilágíthatósága érdekében - az egyes orszá
gok közvetlen adottságaitól és problémáitól leválasztott, azokhoz
képest általánosabb szinten próbálom megközelíteni.

Kiindulásul Carlo Tullio-Altan kultúrantropológus Szubjektum,
szimbólum és érték című könyve első részére kívánok hivatkozni,
amelyben a szerző a racionális és szimbolikus megismerési tapasz
talat kérdéseivel foglalkozik, különös tekintettel arra a szerepre,
amelyet ez a megismerés/tapasztalat a mi korunkban játszik.

Ha az értelem fogalmaival - olvashatjuk e könyv hátlapján ta
lálható ismertetésben - értelmet és értéket tulajdonítunk a dol
goknak, annak mértékében, amennyiben azok az élethez haszno
sak, a szimbólumokkal, amelyekkel azonosulunk, saját magunk
nak adunk értéket, mint a költészet, az erkölcs és a vallás dimen
ziója valóságbeli megtestesítőinek.

A megismerés/tapasztalat - más szóval az értelem- és érték
tulajdonítás - vizsgálatához három posztulátum figyelembevéte
lét tartja szükségesnek. Ezek a posztulátumok a következők:

Az els6 posztulátum annak szükségességét fejezi ki, hogy az ér
telem-, illetőleg értéktulajdonítás folyamatát olyan folyamatnak
tekintsük, amely egzisztenciális helyzetben megy végbe, és olyan
kontextusban, amelynek specifikussága meghatározható. Ez a
posztulátum annak a valaminek a figyelembevételére vonatkozik,
amit a szó szoros értelmében "történetnek/ történelemnek" lehet
nevezni, dinamikus komplexitásában magában foglalva mind a
szociális személyközi kapcsolatokat, mind a természeti és kulturá
lis jelenlét formáit.

A második posztulátum az élet biológiai-strukturális sajátságai fi
gyelembevételének a szükségességére utal. Az ember nemcsak
hordozója kulturális kódoknak, hanem olyan organizmus, amely
filogenetikusan alkalmas arra, hogy ezekbe a kódokba új tapasz-
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Fogalom· és
szimbólum-jelek

A posztmodern kor
jellegzetességei

talati elemeket tudjon felvenni, annak érdekében, hogy formálja,
átalakítsa azokat.

A harmadik posztulátum végül arra utat hogy az örökölt kultu
rális modelleket figyelembe kell venni; azokat a modelleket, ame
lyek jelentésteremtő képekben/ történetekben kodifikáltak. és sz0

ciokulturálisan azt a célt szolgálják, hogy értelmet lehessen ren
delni azoknak az egzisztenciális és történeti helyzeteknek számta
lan és változó aspektusaihoz. amelyekben az emberek, mint gon
dolkodó organizmusok élnek.

A szerző ezekre a posztulátumokra támaszkodva elemzi a fo
galmi és a szimbolikus megismerés/tapasztalat sajátosságait.

A történetileg adott szubjektumok által egyénileg megszerzett
megismerés/tapasztalat - állapítja meg - fogalom-jelekre és szim
bólum-jelekre történő fordítás útján szocializálódik, amelyekben az a
szociális ismeret konkretizálódik, amit az antropológusok kultúrának
neveznek, és amit az egymás után jövő generációk számára a neve
lés/oktatás közvetít a nyelvi kommunikáció révén.

A fogalom-jelek és a szimbólum-jelek között Tullio-Altan a kö
vetkező módon tesz különbséget:

A fogalom-jelek csoportja mindazokat a fogalmi modelleket
vagy képeket foglalja magában, amelyek az értelem hozzárendelé
sét vezérlik az élethelyzetek különféle aspektusaihoz. az empiri
kus megismerés tárgyát képező tényekhez, rendelkezésre bocsájt
va egyúttal azoknak a formális fogalmaknak a technikai appará
tusát is, amelyek e megismerés tudományos feldolgozásához
szükségesek.

A kulturálisan kodifikált szimbolikus jelentést hordozó jelek
csoportja azoknak a produktumoknak az együttesét foglalja ma
gában, amelyek a "spirituális" (a művészi, a morális, a vallási)
kultúra formáitól a mindennapi élet legkülönfélébb valóságeleme
inek a transzfigurációjáig terjednek, olyan elemekéig, amelyek kö
zül jelentőségüknél fogva kiemelkedik az ethnosz. az eposz és az
ethosz, valamint a szimbolikus reagálás formáinak olyan hagyo
mánya, mint a rítus.

Azt hiszem, első olvasásra sem férhet ahhoz kétség, hogy itt
olyan dolgokról van szó, amelyek a nevelési/ oktatási reformok
legmélyebb alapjait érintik. Vizsgáljuk meg, mit jelent ezeket a
megállapításokat korunk nevelési!oktatási reformtörekvéseire al
kalmazni. Századunk második felére gondolok, amelyet egyesek
"posztindusztriális", mások "posztmodern" kornak neveznek.

Remo Ceserani irodalomkritikus, aki szintén az ötvenes éveket
tartja a jelenlegi "poszt"-korszak kezdetének, Raccontare il postmo
demo (kissé szabad fordításban: Meséljük el a posztmodemt) című

könyvének Bevezetését (pontosabban annak Az ötvenes évek nem
várt fordulata című első részét) a következő megállapításokkal
kezdi:
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"Ezekben az években, 1989-cel kezdődően, nagy és rendkívüli
változásnak vagyunk tanúi, amely váratlanul és sokkot keltő mó
don jelent meg geopolitikai és ideológiai vonatkoztatási rend
szerünkben, valamint tudásunknak azt a világot és kort értelmező
rendszerében, amelyben élünk. Úgy tűnik számomra, hogy a ha
tás nemcsak a megfigyelőkben. az entellektüelekben és a bizo
nyos életkor feletti, meglehetősen merev értelmező és értelmi ké
pességekkel rendelkező átlagemberekben keltett boldog felszaba
dítás és lelkesedés helyett szorongást és irányvesztést, és ösztön
zött nemritkán a régi sémákhoz. régi biztonsághoz való visszaté
résre, vagy filozófiai, gyakran vallási, gyakran prófétikus és apo
kaliptikus tekintély keresésére, hanem a fiatalokban is, akik nem
szorulnának rá arra, hogy biztonságérzetet igényeljenek.

Valójában a változás, amely váratlanul és totális módon jelent
meg, kifejezésre jutván néhány konkrét és szimbolikus esemény
ben (lásd: Csernobil; a berlini fal leomlása; a szovjet birodalom
széthullása; az Öböl-háború; a jugoszláv katasztrófa, több afrikai
nép tömeges elvándorlása - Európában legutóbb az albánoké; az
olasz politika színpadán, majd később a kormányban is megjele
nő együttműködés a materiális, kulturális, anyagi és biztonságot
ígérő javak konzumálását előmozdító szélső jobboldallal), úgy hi
szem, nem volt más, mint utolsó és a maga módján koherens fel
vonása egy nagy korszakváltásnak, amely az ötvenes években
kezdődött: olyan korszakváltásnak, amely gyökeres változást ho
zott létre, amely hatott észlelési, gondolkodási és viselkedési
rendszerünk struktúrájára, a természettel és a társadalommal való
kapcsolatainkra. a munka és a termelés módj aira, az ismeretszer
zés és a fantázia módjaira, a kommunikáció módjaira. Számos, fő

leg amerikai kutatónak támadt az az ötlete, hogy ezt a változást
a modernből a posztmodernbe vivő átmenetnek nevezze."

A nevelési reformok A fentiekből a nevelési!oktatási reformokra vonatkozóan, úgy
gondolom, két következtetést kell levonnunk:

Az egyik: minthogy a nevelési!oktatási reformtörekvések, ilyen
vagy olyan szándékkal és színezettel, valamennyi európai államban
(azaz nemcsak a nyugati, hanem az egykor a keleti szférához tarto
zókban is) az ötvenes évek táján indultak meg - s szükségképpen
a korszakváltás valamennyi paraméterének ismerete nélkül - (s
ugyanúgy mentek végbe e reformok későbbi korrekciói isl), a külön
böző országokban többé-kevésbé bevezetett reformok jelenlegi (új
ra)értékelésénél ez a tény nem hagyható figyelmen kívül.

A másik: ahol új reformidőszakról van szó - mint például
Magyarországon is - az újabb reformok előkészítésénél sem azt
nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogyakorszakváltással
megindult változás még nem fejeződött be, sem azt, hogy mind
az eddigi változásokat, mind az azokbóllevonható lehetséges elő

rejelzéseket a nevelési!oktatási reformok vonatkozásában a fenti-
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Modernizmus és
posztmodernizmus

ekben vázolt történelmi és antropológiai megfontolások fényében
kell elemezni és értékelni.

A továbbiakban e korszakváltás néhány összetevőjéneka refor
mokkal kapcsolatos jelentőségét kívánom röviden kommentálni.

A posztmodern és azt megelőző kornak jellemző vonásait mind
Ceserani említett könyvében, mind Bókay ugyancsak röviddel eze
lőtt megjelent Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban CÍ

mű könyvében, David Harvey-nek az Ihab Hassan 1987-es könyvére
támaszkodó (1990-ben publikált) táblázatos összefoglalása alapján
idézik. Ezt idézem itt én is, Bókay (általam egy-két helyen minimá
lisan megváltoztatott) terminológiájának felhasználásával (a táblázat
egyes soraihoz a számokat én rendeltem hozzá, kommentárjaim hi
vatkozásainak megkönnyítése érdekében):

Modernizmus

[1] Romantika/Szimbolizmus
[2] Forma (konjunktív, zárt)
[3] Cél
[4] Terv/Design
[5] Hierarchia
[6] Mesterségbeli tudás/Logosz
[7] Műtárgy/Befejezett mű
[B] Távolságtartás
[9] Kreáció/Totalizáció
[lD] Szintézis
[11] Jelenlét (Presence)
[12] Koncentráltság
[13] Műfaj/Lehatároltság
[14] Szemantika
[15] Paradigma
[16] Hipotaxis
[17] Metafora
[lB] Szelekció
[19] Gyökér/Mélység
[20] Interpretáció/Olvasás

[21] Jelölt
[22] Olvasható/Lisible
[23] Narratív/Grande histoire
[24] Főkód
[25] Tünet
[26] Típus
[27] Genitális/Fallikus
[28] Paranoia
[29] Eredet/Ok
[30] Az Atya
[31] Metafizika
[32] Determináltság
[33] Transzcendencia

Posztmodernizmus

Pata fizika /Dadaizmus
Antiforma (diszjunktív, nyitott)
Játék
Véletlen
Anarchia
Kimerülés/Csönd
Folyamat/Performance/Happening
Részvétel
Dekreáció/ Dekons trukció
Antitézis
Hiány (Absence)
Szórtság
Szöveg/Interszöveg
Retorika
Szintagma
Para taxis
Metonímia
Kombináció
Rizóma / Felszín
Interpretáci6ellenesség/
Félreolvasás
Jelölő
Írható/Scriptible
Antinarratív /Petite histoire
Idiolekt
Vágy
Mutáns
Polimorf!Androgün
Szkizofrénia
Difference-Differance/ Nyom
A Szeritlélek
Irónia
Indetermináltság
Immanencia

Kommentárjaimat három előzetes megjegyzéssel kívánom kez
deni: (1) A posztmodern kor lényegének többé-kevésbé kielégítő
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Szempontok a
reformok

megítélésében

ismeretében a táblázatba foglalt ellentétpárok jó részéhez intuitív
módon is rendelhető értelem, de nem mindegyikéhez. (Ceserani
például egyes ellentétpárokat egyenesen értelmetlennek tart.)

(2) Bár az idézett táblázatnak a célja az, hogy a posztmodern
irodalom jellemzéséhez szolgáltasson kategóriarendszert, a kate
góriák bizonyos áttétellel magára a posztmodern (jelenjkor IIfilo
zófájára" is alkalmazhatók.

(3) Ami végül magának a posztmodern kornak a jellemzőit il
leti, azok nem tekintendők minden esetben kizárólagosan nega
tívnak, akkor se, ha közvetlenül annak látszanak.

Mind korunk megértése, mind a reformtörekvések szempontja
ból valamennyi ellentétpárt figyelembe veendőnek tartom (leg
alábbis abban a mértékben, amelyben értelmezhetők), közülük
azonban elsősorban a következőket szeretném kiemelni:

Elgondolkoztató a narrativitás háttérbe szorulása (lásd [23]).
Ha igaz Ricoeur állítása, hogy identitásunkat nem utolsósorban
narratív szövegek közvetítésével nyerjük, nem tudhatjuk. mit
hozhat a további változás ebből a szempontból a szimbolikus
megismerési tapasztalat vonatkozásában.

Nem tévesztve szem elől a szimbolikus megismerésnek/ta
pasztalatnak a fontosságát a személyiség kialakítása szempontja
ból, megfontolandó, mivel ellensúlyozható az immanencia elural
kodása (lásd [33]).

A további kommentárok egyaránt érintik mind a fogalmi, mind
a szimbolikus megismerést/tapasztalatot.

Valamennyi típusú szöveg létrehozása szempontjából jelentős a
játék, a véletlen, a kombináció, a szórtság egyre gyakoribbá váló
dominanciája (lásd [3], [4], [12] és [18]).

Figyelemreméltó mind a szövegek/interszövegek térhódítása a
(zárt, vagy visszonylag zárt) művekkel szemben (lásd [7] és [B]),
mind az antiformáé és rizómáé/felszíné (lásd [2], [9]).

Mindkét megjegyzést különösen fontosnak tartom azért is,
mert a telematikus kommunikációban a hiperszövegek révén a
bennük említett jellemzők a dominánsak.

A játék és a részvétel (az interakció) ugyanakkor mindkét típu
sú megismerés/tapasztalat szempontjából a kommunikáció vala
mennyi formájában kétségtelenül pozitív elemek.

Attól függetlenül, hogy a fenti megállapítások mindegyikével
egyetértünk-e, vagy sem, abban, azt hiszem, megegyezhetünk, hogy
mind a korszakváltásra, mind történelmi!antropológiai meghatáro
zottságunkra vonatkozóan sok megszívlelendő elemet tartalmaznak.
Röviden fel kívánom sorolni azokat a szempontokat, amelyek új re
form törekvések megalapozásánál számomra alapvetőnek látszanak
- legyen ezeknek célja akár a magyarországi, akár .más európai or
szágbeli nevelési/ oktatási rendszer újraszervezése.

A reformtörekvések struktúrájának meghatározásánál nem
(vagy nemcsak) a horizontális összehasonlítás útján megállapítha-
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A változások
lezáratlansága

A szimbolikus
megismerés fontossága

tó számadatok (hány tantárgy, milyen fokon, heti hány órában,
hány fős csoportnak stb. oktatandó) a fontosak - amelyeket a
pénzügyi szakemberek előnyben részesítenek -, hanem e törek
vések tartalmi oldala (is). Ennek kialakítása szempontjából pedig
számomra az antropológiai posztulátumok figyelembevétele, va
lamint a fogalmi és szimbolikus megismerés/tapasztalat egyensú
lyának a biztosítása a döntő.

Minthogy Tullio-Altan három antropológiai posztulátuma közül
az első és a harmadik tartalma országonként szükségképpen vál
tozik, más országbeli reformtörekvések építőkövei - bárhol beve
zetendő reformpolitika számára! - csak annak mértékében vehe
tők át, amilyen mértékben az átvevő országot jellemző történelmi
és geopolitikai helyzetével, kulturális örökségével összhangba
hozhatók.

A korunkat meghatározó (meghatározni látszó) jellemző jegyek fi
gyelembevételénél mindenekelőtt annak kell tudatában lennünk,
hogy a korszakváltással bekövetkező változások még nem zárul
tak le (s ha időlegesen le is zárulnak, nem maradnak olyan
hosszú időtartamra állandóak, mint az az előző korszakok eseté
ben tapasztalható volt), másrészt pedig annak, hogy a további
változásoknak sem pontos tartalma, sem "érkezési sebessége"
nem előrelátható.

Az előző megállapításból két dolog következik:
- a reformokat, bár nem elhamarkodottan, de minden szem

pontra tekintettel levő optimális sebességgel kell végrehajtani,
hogy eredményei hatással lehessenek a továbbiakban várhatóan
bekövetkező változásokra;

- a reformok lehetőleg sok könnyen változtatható, flexibilis
elemet tartalmazzanak; ez majd lehetövé teheti újabb helyzetekre
való viszonylag könnyű adaptálásukat.

A korunkat meghatározó (meghatározni látszó) jellemző jegyek
figyelembevételénél továbbá annak is tudatában kell lennünk,
hogy a korszakváltással bekövetkező változások oly mértékben
radikálisak, hogy azok feldolgozására egyetlen szintű oktatási in
tézmény sincs felkészülve sem ami a technikai, sem ami az embe
ri (nevelői/oktatói) feltételeket illeti. Ebből az következik, hogy a
nevelési!oktatási reformoknak minden intézményszintet egyide
jűleg kell érinteniük! Ha nem történik meg (mind tartalmi, mind
metodológiai szempontból) az iskolák, főiskolák és egyetemek
egyidejű reformja, beleértve a bármely szinten működő nevelők

nek/oktatóknak a reformok bevezetésével egyidejűleg meginduló
át- és továbbképzését, a reformok szinte biztosan eredménytele
nek maradnak.

Minthogy elsősorban általános kérdésekkel kívántam foglalkoz
ni, nem fűzök megjegyzéseket a tartalmilag dominánsan az első és
harmadik posztulátumot érintő (azoktól részben függő, azokra
részben kihatással lévő) szimbolikus megismerés/tapasztalat as-
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pektusaihoz. Csupán e megismerés/tapasztalat fontosságát szeret
ném újra hangsúlyozni: nemcsak egyéneknek lehetnek identitás
zavarai, hanem népeknek, népcsoportoknak is, ahogy ezt a leg
utóbbi idők számos történelmi eseménye is igazolja. A szimboli
kus megismerés/tapasztalat többek között ennek elkerüléséhez
(vagy legalább enyhítéséhez) is hozzájárul. Kívánatos lenne, hogy
a reformok finanszírozásáról döntő pénzügyi szakemberek erre is
gondoljanak.

A kommunikáció jelentősége és a flexibilitás együttes figyelem
bevétele véleményem szerint a következőket kívánja meg:

- a nevelés/oktatás anyagának egy állandó és egy változó (vál
toztatható) részre osztását;

- az állandó részbe minimálisan olyan - a kommunikációval
kapcsolatos - tematikus egységek felvételét, mint egyrészt az ide
gen nyelvek ismerete, a konvencionális és a hipertextuális szövegorga
nizáció technikájának (előnyeinek és hátrányainak) ismerete, a
verbális és nem verbális (más szóval: a multimediális) kommuniká
ció különféle technikáinak ismerete (beleértve természetesen az
elektronikus kommunikáció valamennyi fajtája aktív használatának
ismeretét is!); másfelől a kommunikáció-filozófia és a kommuni
káció-etika alapelveié;

- a változó (változtatható) résznek a mindenkori igényeknek
megfelelő flexibilis alakítását.

Tekintettel az információ és a kommunikáció egyre növekvő

társadalmi jelentőségére és világot behálózó szervezettségére a
kommunikáció (poszt)modern formáival, valamint filozófiájával
és etikájával mindenekelőtt a tanárok széles rétegeit kellene meg
ismertetni éspedig valamennyi intézményi szinten;

- a jövőre vonatkozóan pedig világosan kellene látni, hogy a
kommunikációval kapcsolatos tematika oktatása nem lehet kizá
rólag az anyanyelv-tanár feladata, de nem osztható meg (szerves
összekapcsolás nélkül) az anyanyelv-tanár és egy informatika-ta
nár között sem; meggyőződésem, hogy ez az oktatás új, eddig
nem létező "intézményes figura" létrehozását teszi szükségessé.

Tekintettel a flexibilitás követelményének egyre növekvő társa
dalmi jelentőségére meggondolandó, hogy nem kellene-e a neve
lés/ oktatás valamennyi színtjén (beleértve a felnőttkori tovább- és
átképzés különféle szintjeit is) a nevelési!oktatási anyag fentiek
ben "alap"-ősszetevőneknevezett részéből egy úgynevezett studi
um generalét létrehozni, amelyhez szabadon lehetne a mindenkori
"változó"-összetevőkethozzákapcsolni.

Befejezésül Vaniscotte könyvéhez szeretnék visszatérni. A szer
ző könyvének utolsó fejezetében azokat a témákat foglalja össze,
amelyek valamennyi reformnak alaptémái, illetőleg alaptémái
kell, hogy legyenek. Ezek skálája a lehetőségek mindenki számára
való egyenlő voltától a nevelés/oktatás minőségéig, a nevelé
si/oktatási intézmények szerepéig, a különféle tanügyi szervek
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funkciójáig terjed, hogy végül a polgárok olyan demokratikus
kontextusban való formálásának problémáihoz érkezzen. ame
lyekben az európai dimenzió értelmet és jelentést nyerhet.

Ez az a pont, ahol a könyv végződik, de egyúttal az a pont is,
ahol a nevelés dimenziójának problémája elkezdődik - írja a
könyvnek erről a fejezetéről az olasz kiadás bevezetője, majd így
folytatja: valójában minden intézmény nevel abban az értelemben,
hogy olyan magatartásformák elsajátításához segíti a polgárt,
amelyek a szóban forgó intézmény céljával egybehangzóak.

Fel kell azonban ismernünk, hogy ebben az esetben a "neve
lés" szó használata nem helyénvaló, mert valójában "funkcionális
megfeleltetés"-ről van szó, A nevelés ezzel szemben annak a kri
tikai képességnek a fejlesztése. amely az embert hozzásegíti an
nak autonóm módon való eldöntéséhez. hogy követni kívánja-e,
és ha igen, miért azokat a célokat, amelyeket az intézmények kö
vetnek.

Sőt, miközben valamennyi intézmény elsődleges célja saját fenn
maradásának biztosítása, a nevelés a meglévő intézmények átalaki
tása feltételeinek a megteremtésére törekszik, amennyiben az egye
dek kreatív képességeit fejleszti. Ez a fejlesztés az emberi tevékeny
ség számára új értelmet, új célokat teremt. Következésképpen az em
ber új magatartásfonnákat sajátít el, olyanokat, amelyek, ha konszo
lidálódnak, új intézményeknek adhatnak életet.

Ebből a szempontból. ha Európai Közösséget kívánunk létre
hozni, legyen bár az csupán gazdasági, domináns szerepet kell
adnunk a nevelés európai dimenziójának; másszóval olyan neve
lési folyamatokat kell életre hívnunk, amelyek európai jelen
téstartalmat képesek adni a polgárok életének és cselekedeteinek
új magatartásfonnák megteremtése révén. Ezeknek az új magatar
tásformáknak azután arra kell indítaniuk az egyes nemzeteket,
hogy intézményeiket európai perspektívából nézve alakitsák.

A reformoknak nem lehet más célja, mint annak biztosítása,
hogy a tanárok ne az iskolának, hanem az életnek taníthassanak,
azaz úgy, hogy tanítványaik ne az iskolának, hanem az életnek
tanulhassanak - az "életet" itt, nemcsak az éppen adott generá
ciók, hanem az utánuk jövő generációk életére is értve!
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