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A közoktatás
javításának feltételei

Tömegoktatás
és alkotó pedagógia
Meglepődve tapasztalhatták az olvasók, hogy a magyar szellemi
élet vezető orgánuma, a Vigilia is "beleártotta magát" abba a kér
déskörbe, amely a százötvennyolcezer főt számláló pedagógus
szakmának a látszólagos belügye. Azon elgondolkodhatnak a lap
hívei, hogy vajon évtizedeken át miért ódzkodott a Vigilia az isko
laügy reflektív számbavételétől, az egész magyarság szellemi-szo
ciális létét alapvetőert befolyásoló iskolaügytől. Sokunkban alapos
lehet a gyanú: a Nemzeti alaptantem bevezetésének (a NAT-nak) kel
lett eljönnie ahhoz, hogy a közoktatás és a pedagógia témái a szel
lemi elit ügyévé is váljanak.

A magam részéről sietek leszögezni: tudomásul veszem a Nem
zeti alaptantervet, de nem lelkesedem érte. Felfogom indulatokat
gerjesztő hatását. Sőt, még azt is jósolom, hogy a hazai művelő

déstörténet- és neveléstörténet-írás korszakolására alkalmat kínáló
esemény lesz bevezetése. Csodát azonban nem várok. Meggyőző
déssel vallom: a közoktatás ügye - ami nem egyéb, mint a tömeg
oktatás ügye - egy tapodtat sem megy előbbremindaddig, amíg a
tantervi szabályozások kivitelezésében érintett pedagógusok (füg
getlenül attól, hogy önkormányzati, egyházi vagy magániskolában
oktatnak-e) pedagógiai kultúrájában döntő változás nem következik
be. Amíg a szülők jelenlegi iskoláról kialakított képe a holtpontról el
nem mozdul. Amíg a milliós nagyságrendet kitevő, iskolába kény
szerült gyerekek, serdülők és felnőtt fiatalok nem látják tisztán
"helyzeti kötöttségüket", tehát pedagógiai kiszolgáltatottságukat.
Amíg a költségvetésről döntést hozó politikusok rövidtávú gondol
kodásának káros következménye nem tudatosul a társadalom egészé
ben. Egyszóval, amíg nem tisztázódik, hogy az iskolában pazarlás
folyik az emberi erőforrással. Ebből következően a nemzet és az egyes
ember jövőlehetőségeivel is.

Nem tartom hibának persze, hogy a Vigilia Emberkép és közokta
tás címen véleménycserét, vitát kezdeményezett: mit tud, mit
gondol a közoktatásról, a NAT bevezetéséről, az iskolaügy nyo
morúságáról, a csodavárás képzetét sugalló újabb és újabb, beve
zetés előtt álló tantárgyakról (műveltségi, részműveltségi terüle
tekről) stb. Jómagam - aki nem vagyok NAT-szakértő, sem okta
táspolitikus, sem társadalomkutató, sem az oktatásügy kutatója,
hanem amolyan "gyalog" pedagógus, illetve a pedagógia "vala
hanyad rangú" kutatója -, e helyen nem az emberkép. nem az
iskolakép, nem a gyermekkép kérdéseiről kívánok vélekedni, ha
nem a 21. század legnagyobb dilemmájáról: az alkotás és a tömeg-
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oktatás lehetségességér61, az alkotó pedagógia és a kiiz-, illetve a tömeg
oktatás egymással alig összeegyeztethető - már-már egymást ki
záró - viszonyáról.

Elóföltevések Előföltevéseimet - álláspontom kifejtése előtt - nem hallgat-
hatom el. A) Az alkotás minden ember megkülönböztetett joga.
B) A tömegoktatás körülményei között folyó iskolai tevékenysé
gek nagy többsége ún. kényszertevékenység. c) A hazánkban és
világszerte művelt és felhalmozott pedagógiai tudás egyelőre sze
gényes ahhoz, hogy az egyes iskolákban, az egyes tanulók eseté
ben fölmerülő pedagógiai problémákat (legyenek azok a lemara
dás, az elidegenedés, avagy a tehetséggondozás és -fejlesztés té
mái) professzionális módon meg tudná fogalmazni és oldani. D) A
tömegoktatás (a közoktatásügy) s annak tartalmi szabályozása kiik
tathatatlan. A kérdés csupán az, hogy e szabályozás megkerülhe
tetlen repetícióra készteti-e a tömegoktatás szereplőit, avagy lehe
tőséget kínál a kreációra, az alternatívák közti választásra is. (Ez
utóbbi szempontból természetesen fontosnak tartom az 1998.
szeptember l-jén bevezetendő NAT puszta létét mint az alkotó
pedagógiai gondolkodás valamilyen szintű gerjesztőjét.)

Ikotó pedagógia Előföltevéseim "megvallása" után föltehető a kérdés: abszurd-e
az ötlet - netán puszta ábrándozás - a tömegoktatás körülmé
nyei között alkotó pedagógiáról, alkotásra neoelésrbl mint lehetőségről

beszélni. A kérdés puszta föltevése nyilván azért fogalmazódha
tott meg bennem, mert kutatói praxisom és a pedagógiai gyakor
latban való napi aktív közreműködésem annak az alternatívának
a kimondására inspirál, hogy vagy az alkotás ügyét rendezzük a tö
megoktatás keretei között, vagy - Ivan Illich-csel sok tekintetben
egyetértve - iskolátlanítsuk a társadalmat. Mivel ez utóbbi sokak
számára a 21. század első negyedéig foglalkoztatáspolitikai meg
fontolások és kényszerek miatt kivitelezhetetlennek tűnik, kísérle
tet kell tennünk a tömegoktatás adottságai között az alkotó pedagógiai
gondolkodás meghonosítására az iskolák napi praxisában, a kisisko
lás korúaktól az egyetemi fiatalokig bezáróan, a kistelepülések is
koláitól a nagyvárosi elitiskolákig, az átmenetileg rosszul teljesítő

(hátrányos helyzetűnek minősített), iskolai kudarcokkal terhes
életutat maguknak mondható tanulók, illetve a jól szocializált, si
keres iskolai karriert befutó tanulók körében egyaránt. Tudatában
vagyok annak, hogy a kérdések puszta fölvetése soktényezős

problémahalmaz számbavételét és végiggondolását, -elernzését
igényli az oktatásügyi költséggazdálkodástól, az egyetemeken
életre hívandó pedagógiai karokig bezárólag.

A témakör kifejtése monográfiát igényeine. E rövid hozzászólás
keretében csupán néhány olyan sarokpont kijelölésére vállalkoz
hatom, amelyek a problémakör kezelésének ún. emberi oldalával
- kitüntetetten a pedagóguskép kérdéskörével, továbbá az iskolai
tanulás humanizálásának és racionalizálásának témáival - függnek
össze. S természetesen ezek mentén annak a pedagógiai tudásnak a
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Tanulácentrikus
pedagógia

Alkotásra nevelés

Személyes nevelés

radikális felülbírálatával, amely rejtett vagy explicit tudásként át
hatja az iskolai kultúraközvetítés, az iskolai szervezetre történő

szocializálás, valamint alkotónak és szelleminek egyelőre alig ne
vezhető iskolai praxis világát. Amikor a továbbiakban "alkotó pe
dagógiáról" beszélek, azon pedagógiai praxist éppúgy értek, mint a
pedagógiai praxisra vonatkoztatott, a pedagógiai gyakorlatról
szóló eredeti kérdésfeltevéseken alapuló - s arra ugyancsak ere
deti (az eddigiektől paradigmatikusan eltérő) - válaszlehetősége

ket megfogalmazó tudásegyüttest. A kommunikációs zavarokat el
kerülendő: a továbbiakban mindig jelezni fogom, hogy az alkotó
pedagógia szókapcsolatot a praxis vagy a tudásegyüttes jelölésére
használom.

Ahhoz, hogy - mind a praxisra, mind a tudásegyüttesre vonat
koztatott - alkotó pedagógiáról beszélhessünk a tömegoktatás kö
rülményei között, legelsőként le kell szögeznünk, hogy az iskola
világának minden szintjén a tanuló személy, a tanulóember kell, hogy
a középpontba kerüljön az eddigi pedagóguscentrikus észjárással
és praxissal szemben. Ez nem a tanító ember, a pedagógus leérté
kelését jelenti. Ellenkezőleg. Annak sürgetését, hogy minden peda
gógus foglalja el az élethossziglan tanuló ember pozícióját. Az állami
lag szervezett társadalom jelenkori kihívásai erre predesztinálnak.
A kötelező iskolázás s ezzel összefüggésben az állandóan MvüUj tu
dáskényszere nem hagyja érintetlenül a pedagógia világának egyet
len résztvevőjét sem. A tudás és a 21. század munkakultúrájának
kívánalmai a folytonos tanulást társadalmi és szubjektív szükségletté
teszik. A mindennapi életvilág és az információs társadalom már
"itt léte", továbbá a már hivatkozott munkakultúra radikális átala
kulása a problémamegoldó képesség radikális fejlesztését sürgeti. Ez
pedig csak a tanulni tudás révén lehetséges. Lévén az alkotó jellegű

eredeti probléma a nem tudásunk tudatosulása.
A fent említett körülményekre való tekintettel a pedagógus ed

digi szerepe kikerülhetetlenül módosulni fog. Egyfelől interaktív
viszonyba lép a tanító a tanítottal, másfelől pedig különös fontos
ságot nyer az alkotás, az alkotni tudás, illetve az alkotásra valófelké
szítés a kisiskolás kortól az egyeternig bezárólag. Közismert az
óvodások és a kisiskolások alkotásra való nyitottsága, de az a
szomorú tény is, hogy a kötelező iskolázás viszonyai között
mindez háttérbe szorul, elsorvad, leépül, hogy aztán az egyetem
az alkotásra való hajlamot újraélesztgesse az ambiciózusabb fiata
lok körében.

A fentebb vázolt alkotásra való felkészítés igénye persze pusz
ta jelszóvá válhat, amennyiben az iskola agyonszervezett világá
ban az alkotásiehetőségekkel született személy mint individuum,
mint személyesség eltűnik, s csupán .Jeckefelmondó automata
ként" tétéleződik. Ez az anomália nyilván úgy kerülhető meg, ha
olyan "pedagógiai technológia" válik uralkodóvá egy-egy iskola
napi praxisában, amely felkészült arra, hogy minden egyes tanu-
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lót alkotásra képessé tehető embernek ismer el, és - a repetitív jelle
gű tanulás mellett és/vagy helyett - az alkotás tanulását is prog
ramjába illeszti.

A kultúra didaktizálása Az alkotó pedagógia mint praxis szükségképpen felveti a kul-
túra didaktizálásának kényes - olykor már patológiás - témakö
rét. A kultúra didaktizálásán értem a kutatással, alkotással feltárt
filozófiai, művészeti és tudományos eredmények tantervekbe, tan
könyvekbe, egyéb taneszközökbe történő "gyömöszölését" úgy,
hogy elfelejtődik a kultúra - benne a művészet a tudomány csi
nálásának - eredetisége, szervezetisége, történetisége. A félreér
tések elkerülése végett megjegyzem: a didaktizációt épp a tömeg
oktatás kényszere idézte elő. De szükségképpeni-e napjainkban,
hogy ez a "didaktikus teher" szinte száműzze az iskolák praxisá
ból az episztemológiai, ontológiai, metafizikai, esztétikai, etikai,
tudománytani, kreatológiai gondolkodást? Nem tagadva tehát a
didaktika létjogosultságát - de követelve annak megújulását az
információs társadalom viszonyai között -, fölteszem a kérdést:
mi szükséges ahhoz például, hogy az iskola ne csupán a "tudo
mány-fogyasztás", hanem a tudományos alkotás terepe is lehes
sen? A válasz kézenfekvő, s viszonylag könnyen megadható. Tan
tárgyakban gondolkodó tanárok helyett filozófiailag művelt, alkotó
pedagógusok képzése, továbbképzése; a tankönyvszagú világ he
lyett iskolai forrásközpontok kialakítása; életkorilag szervezett osztá
lyok helyett olyan alkotásorientált tanulói szervezetek életre hívása,
ahol a tanulás tudatosítása, metakognitív szemlélete éppúgy "tan
anyag", mint az alkotástechnikák, avagy a kutatásmetodika. A
helyzet paradoxona, hogy ez nem is kerülne olyan sokba, mint
azt többen vélik. S ha ehhez hozzáteszem, hogy ennek feltételei
több magyar iskolában adottak és kipróbáltak, nem lehet illúzió a
tömegoktatás körülményei között az alkotói létre történő felkészítés,
az arra történő szocializálás.

Való igaz, ehhez teljességgel újra kell gondolni a pedagóguskép
zés és -továbbképzés ügyét; az iskolai épületek térszerkezetét; biztosí
tani kell az információforrások gazdag választékát; a túlszabályozott
közoktatásügy deregulációját; a tanulói és a szülőí jogok mellett a
gyermek- és családpedagógiai tudni- és tanulnivalók népszerűsítését;

az iskolai munka egészében a magát kizárólagos tudásforrásnak
tekintő, jutalmazó, büntető és értékelő hatalommal felruházott pe
dagógusszerep visszaszorítását; az alkotásra felkészíthető, a peda
gógia világáról véleményt formáló gyerekek, serdülők és felnőtt

fiatalok szabadságiehetőségeinek biztosítását az iskola világán belül
is. Tudom, e folyamat negyedszázadot is igénybe vehet, amíg el
fogadottá válik a tömegoktatás körülményei között, de egyéb kiút
aligha lehetséges a 21. században az iskolarendszer számára a túl
éléshez. Számomra a kérdés, mint már azt fentebb is megfogal
maztam, ennyi: vagy alkotásra nevelés, vagy iskolátlanítás?!
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