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Katedra 

Pedagógiai-pszichológiai kisszótár 

III. rész 
 
Rovatunkban hat részből álló sorozatot indítunk általános pedagógiai és nevelés-

lélektani fogalmak tömör meghatározására. A fogalmak ismerete mind a diákoknak, mind 
a tanároknak hasznára válhat, de azoknak is, akik csupán az általános műveltségüket óhajt-
ják gyarapítani. Az aktív oktatási folyamatban résztvevő diákoknak a metakognitív tanu-
láshoz nyújt segítséget, a tanároknak várhatóan a fokozati vizsgájuk előkészítéséhez, 
ugyanis a kisszótár a véglegesítő és a II. fokozati vizsga programjának alapfogalmait is 
nagy mértékben felöleli. Az egyes címeket nem kimerítő módon tárgyaljuk, és más meg-
közelítések is létezhetnek, a vizsgákhoz csak kiinduló alapot nyújthatnak. 

 
1. Magatartás. Szándékosságot tartalmazó viselkedés (l. ott). A mindennapi valóság 

visszaadására a magatartás fogalma jobb a viselkedés fogalmánál. A személyek a 
szociális kapcsolat során leginkább a másik résztvevő intencionalitásához viszo-
nyulva alakítják ki magatartásukat, kölcsönösen orientálódnak egymáshoz, értelme-
zik egymás cselekvéseit. 

2. Mérés. Maximális pontosságra törekvő értékelés. A tanulói teljesítmények szám-
szerűsítése feltételezi a funkcionális mérőeszközt és a hatékony mértékegységet.  

3. Metakognitív tanulás. A procedurális tanulási folyamat tudatosításával megvaló-
suló magasabb szintű tanulási folyamat. 

4. Motiváció. A cselekvés belső indító oka. A motiválás a motiváció pedagógiai esz-
közökkel történő felkeltése. Az ember legmagasabb rendű motívuma az önmegva-
lósítás (Maslow). A motiváció olyan indítékok együttese, amelyek a tanulót ráveszik 
a tanulásra, a tanulási kedvet, elhatározást fenntartják. 

5. Motiváció – szerepe az iskolai tanulásban. A motiváció az oktatási folyamat el-
ső mozzanata, amely nélkül az oktatás nem hatékony. 

6. Művelődés. A kulturális javak bizonyos köréhez történő odafordulás, valamely ér-
ték vagy értékrend következetes és történeti meghatározása, az ahhoz való tartozás. 

7. Műveltség. Az egyénnek az általános műveltség – szűk értelemben az irodalom, 
zene, képzőművészet, tágabb értelemben a természettudományos műveltség –, il-
letve a szakműveltség területével kapcsolatos ismeretei és viselkedésmintái. 

8. Nevelés – célja. Reprodukálni, átörökíteni generációról generációra a társadalmat 
és a kultúrát. Ebben a folyamatban részt vesz a család, iskola, egyház stb. Kultúrán 
kívül nem létezik szellemi tevékenység. Minden kulturális intézmény az emberi in-
telligencia révén kel életre.  

9. A nevelési célok. Szűk érvényességgel rendelkeznek, és rövid idejű a hatásuk, 
azonnali hatályuk van (leckére, tanítási mozzanatra vonatkoznak). Pontos megfo-
galmazásban vetítik elő a tanítási mozzanat végére várható eredményeket. Ezeknek 
az eredményeknek a természete és tartalma alapján a nevelési célok három típusát 
különböztetjük meg: kognitív, érzelmi-motivációs és viselkedésbeli. A nevelési esz-
mény konkretizálása e célokban valósul meg.  

10. Nevelés – értelmezései. Nevelésként értelmezhetők azok a cselekvések, amelyek 
által az emberek megkísérlik befolyásolni mások személyiségének fejlődését. A ne-
velés a cselekvők szimbolikus interakciója, szimbolikusan közvetített kommunika-
tív cselekvés; a nevelési szituációban résztvevők megegyezésén alapuló társadalmi 
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cselekvése. A nevelés a kultúra közegében történik, a kultúra része, a kultúrát is 
meg kell tanulni. 

11. Nevelés – felnőtteké. A felgyorsult társadalmi változások által a felnőtt egyének-
től megkövetelt folyamatos továbbképzés, átképzés (permanens nevelés, élethosz-
sziglani tanulás, life long learning), illetőleg a formális nevelésből valamilyen oknál 
fogva kimaradt felnőtt egyének nevelése.  

12. Nevelés – fogalma. Nevelésnek azokat a célirányos cselekvéseket, szándékolt és 
megtervezett intézkedéseket tekinthetjük, amelyen keresztül a felnőttek megkísérlik 
a beavatkozást a gyermeki fejlődés folyamatába, olyan tanulási folyamatokat támo-
gatva és elindítva, amelyek kívánatosnak tekintett diszpozíciókhoz és viselkedésmódok-
hoz vezetnek. 

13. Nevelés – formái (lásd: formális-, nem formális-, informális nevelés)
14. Nevelés – formális. A személyiség intézményesített és tervszerű fejlesztése. Tár-

sadalmilag meghatározott. Előnye az egyén formatív értékelhetősége és az intellek-
tuális munkára nevelés. Hátránya a programorientált kompetenciafejlesztés, a tanu-
ló személyi szabadságának behatárolása (ami érdektelenséghez, unalomhoz vezet-
het). 

15. Nevelés – informális. Szervezett interakciók a mindennapi (szelektálatlan, feldol-
gozatlan) információk szintjén (médiumok, barátok stb.). 

16. Nevelés – informális és formális nevelés viszonya. Az informális nevelés (mé-
dia, reklám stb.) általában sokkal nagyobb hányadot képvisel az egyének életében, 
mint a formális. Nagy veszélyeket rejt, a formális nevelésből kimaradtak számára 
(„kulturális autizmushoz” vezethet). 

17. Nevelés – nem formális. Az oktatási intézményen kívül megvalósuló (de azért 
még intézményesített és strukturált) nevelés. A gyermekek igényeihez rugalmasab-
ban alkalmazkodik. A rejtett tanterv területéhez tartozik. 

18. Nevelés – nevelési feladatok. Közepes érvényességű és hatóerejű nevelési célok. 
19. Nevelés – funkciói. A funkciók a következő célok megvalósítása érdekében hat-

nak: az információk, értékek kiválasztása, feldolgozása és továbbítása a társada-
lomtól az egyed felé; az ember bio-pszichológia potenciáljának fejlesztése; Más 
szerzők a következő funkciókat tartják fontosnak: kognitív funkció; axiológiai 
funkció (kulturális alkotóképesség); társadalmi-gazdasági funkció (az anyagi ter-
melésre felkészíteni). 

20. Nevelés – pszichoszociális vonatkozásai. A nevelési folyamatban a személyiség 
fejlődésének biológiai, társadalmi és pszichikai tényezők általi meghatározottsága. 

21. Nevelés. A személyiség kialakításának szervezett, rendszerezett és folyamatos 
formája. 

22. Nevelés – szerepei. A nevelés alapvető szerepe az egyén szocializációs folyamatá-
nak az elősegítése. Biztosítja  a nemzedékek folytonosságát, az értékek átszármazta-
tását nemzedékről-nemzedékre. 

23. Nevelés – történeti folyamat. A nevelés koronként és társadalmanként változik, 
tehát történeti kategória. Változik a célja, a tartalma, az intézményrendszere, vál-
toznak a módszerei is. 

24. Nevelés – fejlődési irányai (lásd: a nevelési folyamat, informális és formális nevelés viszo-
nya, önnevelés, felnőttek nevelése)

25. Nevelési v. oktatási eszmény. Egy adott időszakban a társadalom követelményeit 
és óhajait fogalmazza meg nagy általánosságban az elképzelt és kialakításra váró 
személyiségformával kapcsolatban. Hosszú idejű érvényességgel rendelkezik, és az 
oktatási rendszer egésze munkálkodik a megvalósításán. Társadalmi, pszichológiai 
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és pedagógiai vonatkozást érint abból a szempontból, hogy mivé kell válnia az 
egyénnek a társadalom fejlődési irányával kapcsolatban, az elvárt személyiségtípus-
sal kapcsolatban, valamint a pedagógiai cselekvés reális lehetőségeivel kapcsolat-
ban. Az oktatási eszmény Romániában jelenleg: „Az egyén szabad, teljes körű és 
harmonikus fejlődése autonóm és alkotó személyiség kialakítása érdekében”. 

26. Nevelési folyamat.  Az ember pozitív értelemben bekövetkező, hosszas érvényes-
ségű, célszerűen megfogalmazott változása, amely egyidejűleg két szinten valósul 
meg: pszichológiai (egyéni változás a kultúrának nevelési kölcsönhatásban történő
egyéni elsajátítása) és szociális (szocializációs, társadalmilag megkívánt viselkedések, 
attitűdök, magatartások elsajátítása) szinten. A nevelés kétpólusú emberi és társa-
dalmi folyamat, nevelő és nevelt közötti célszerű interakció a kifejlett, autonóm és 
felelősségteljes személyiség kialakítása érdekében. 

27. Neveléslélektan – tárgya, szerepe. A neveléslélektan (pedagógiai-pszichológia) 
tárgya a pszichológia törvényszerűségeinek alkalmazása a nevelés és oktatás terén. 
Témái közül megemlíthető: a pedagógiai hatás bipoláris jellege, az önismeret, az 
identitás, az énkép alakulása a közvetlen környezet (az anya szerepe a pozitív, illet-
ve a negatív énkép alakulásában) és a tágabb környezet hatására, az önismeret és a 
társismeret kapcsolatai, az empátia, a személyészlelés ferdeségeinek hatása a taná-
roknak a tanulók iránti attitűdjében stb. 

28. Norma – viselkedés szabályai. A norma – szabály, a társadalom (v. csoport) által 
kiakított szabályrendszer, amely meghatározza a megengedett, illetve a tiltott visel-
kedéstípusokat, és amelynek megsértését a társadalom (v. csoport) szankcionálja 
(társadalmi kontroll). Az íratlan erkölcsi normák a jó és a rossz, az etikai szabályok 
az illik, nem illik fogalmaival, a törvényekben rögzített jogi normák pedig a kötele-
ző törvényi előírásokkal kapcsolatosak. 

 
Kovács Zoltán 

 

Ha valaki első kézből szeretne információkat kapni egy programozási nyelvről, jó, 
ha azt a tervezőjétől, vagy a fejlesztőjétől kapja meg. 

A http://www.research.att.com/~bs/C++.html honlapon maga Bjarne Stroustrup, a 
C++ nyelv tervezője írja le tapasztalatait, meglátásait a C++ nyelvvel kapcsolatosan. 

A honlapon a számos technikai kérdés mellet, Bjarne Stroustrup életútját is végig-
követhetjük, számos érdekes kérdés segítségével fény derül arra is, hogy nem ő mondta 
az IEEE interjúban azt, hogy a C++ nyelvet azért fejlesztette, hogy az átláthatatlan és 
többértelmű kód miatt nagyobb legyen a programozók fizetése. 

Érdemes végignézni a honlapot, főleg a FAQ gyakori kérdésekből sok érdekességet 
tudhatunk meg. 

 


