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Nem véletlen, hanem nagyon tuda-
tos törekvés eredménye, hogy az
Európai Unió távlati fejlesztési

koncepcióját tárgyaló dokumentumokban
„stratégiai szerepet kap a humán tényezõ,
az emberi erõforrás, s az ehhez természe-
tes módon kapcsolódó iskola, a nevelés és
képzés.” Az Európai Unió közössége,
hogy „humán oldalról biztosított legyen az
unió gazdasági fejlõdése és versenyképes-
sége, valamint a soknemzetiségû szövet-
ség társadalmi életének zavartalansága,
rendje, biztonsága, kulturális színvonala”,
megfogalmazta azokat a nevelési értéke-
ket, melyek nélkülözhetetlen jellemzõi a
közösség emberképének. (Bábosik, 2004) 

A szükségletelméleti koncepción alapu-
ló konstruktív életvezetés feltételrendszere
az az alapérték, amely a nevelési folyamat
irányításának, szervezésének azt az egyen-
súlyteremtési megvalósítását kínálja, mely
a közösségfejlesztés és egyénfejlesztés
harmóniáját biztosítja. Az a vita, hogy a
nevelés individuális vagy közösségfejlesz-
tõ funkciója érvényesüljön-e a két világhá-
ború közötti idõszakban már nyugvópont-
ra jutott azzal, hogy bármelyik egyoldalú
célkitûzés megvalósítására való törekvés
káros következménnyel jár a személyiség-
fejlesztésben. A 20. század második felé-
ben napvilágot látott szélsõséges nevelési
elméleti koncepciók és az azt követõ gya-
korlat feltétlenül indokolja a nevelési alap-
elv újrafogalmazását. 

A neveléstudomány, mint minden tudo-
mány, nem nélkülözheti az alapvetõ téte-
lek újragondolását, újrafogalmazását, az
értékek újrateremtését. 

Minden generáció számára újból és új-
ból probléma a normativítás, a kívülrõl
irányított hatásrendszer megvalósítása. A
probléma forrása nem külsõ irányításból

eredeztethetõ, hanem a közvetítendõ tar-
talomból, ezért a tartalmakat újra kell te-
remteni. A generációk feladata éppen ez
az újrateremtés, mely elfogadhatóvá teszi
azokat az értékeket, amelyek az ember-
mivoltjához évezredek óta hozzátartoz-
nak, s azokat, melyek az adott kor kihívá-
saiban való eligazodásban segítenek. Té-
vesek azok a prekoncepciók, amelyek ön-
magukban a normativítást, a kívülrõl irá-
nyított hatásrendszert teszik felelõssé a
helytelen pedagógiai gyakorlatért. A ne-
velés lényege éppen maga az értékközve-
títés, mely megismert gyakorlat, elsajátí-
tott értékrendszer alapján válik majd tuda-
tos magatartássá az egyénben az egyén és
az õt körülvevõ környezet jobbítására, s
nem kárára.

Bábosik István Neveléselmélete éppen
ezért hiánypótló. A hazai neveléstudo-
mány kiváló teoretikusa egyedülálló neve-
léselméleti rendszert alkotott, kiérlelten
közvetíti a modern pedagógia feladatát: a
nevelés nélkülözhetetlen tudatos tevé-
kenység, mely feltételezi a célok, eszmé-
nyek megfogalmazását; a személyiségfej-
lesztés megvalósításához vezetõ utat és
tartalmakat. Mindez egy sajátos, újszerû
koncepcióval valósul meg a kötetben. 

Bábosik István a munkáját két fõ részre
tagolta: a Neveléselmélet kézikönyvre és a
Neveléselméleti báziskötetre. A két fõ rész
tartalmilag és szerkezetileg szervesen kap-
csolódik egymáshoz úgy, hogy a báziskö-
tet tematikus egységei dokumentumok
elemzésével, empirikus vizsgálatok, kuta-
tási eredmények bemutatásával az elmélet
gyakorlati megvalósítási lehetõségeit, út-
jait teszik teljesebbé. A kötetben kiválóan
érvényesül a szerzõ szándéka, miszerint a
báziskötetben foglaltak a neveléselmélet
egyes részterületeit részletezõbben tárják

A 21. század neveléselmélete
Sok téves prekoncepció él a gyakorlatban, miszerint a tudás

megszerzése önmagában elégséges az életvezetéshez, s mindenki
maga dönti el, hogyan akar élni. Ez igaz, de nem nélkülözhető az
alapvető normák, értékek elsajátítása ahhoz, hogy a közösségek

fejlesztési elképzelései realizálódhassanak. 
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fel, s így az olvasó számára lehetõséget kí-
nálnak egy-egy problémakör gyakorlati
érvényesülési formáinak mélyebb megis-
merésére, tanulmányozására.

Bábosik István egyértelmûen megfogal-
mazza, hogy a nevelés elmélete nem nél-
külözheti az emberkép és az értékek szak-
tudományos konkrétságát, mely megszün-
tetve a bizonytalanságot a gyakorlat szá-
mára jól értelmezhetõ támpontokat adhat.

A pedagógia fejlõdéstörténetében fon-
tos tény, hogy a neveléstudós újrafogal-
mazza: vannak idõtálló nevelési célok és
értékek, melyeket a neveléstudománynak
öntörvényûen kell
kialakítania a neve-
lés jelenkori és törté-
neti gyakorlati té-
nyeinek, összefüggé-
seinek elemzésébõl
kiindulva. 

A közvetítendõ ér-
ték alapvetõ kritériu-
maként Bábosik Ist-
ván azt jelöli meg,
hogy az érték rendel-
kezzék közösségfej-
lesztõ és individuális
fejlesztõ funkcióval
is, vagyis az egyén
fejlesztésével párhu-
zamosan járuljon hoz-
zá az emberi közössé-
gek fejlõdéséhez is. 

A mai kor nevelési, pedagógiai értéke: a
konstruktív életvezetés. Konstruktív élet-
vezetés az, amely szociálisan értékes és
egyénileg is eredményes. Tehát a nevelés
az alapvetõ értékek létrehozására és köz-
vetítésére irányuló folyamat, s ezzel a tár-
sadalmi gyakorlat egyik fontos értékte-
remtõ tevékenységformája. Megvalósulá-
sa a történelmi korokban más és más úton,
több esetben egyoldalúan történt.

A konstruktív életvezetés egyensúlyt
biztosító funkciója az érték kritériumában
rejlik, vagyis az érték mindkét komponen-
sének egyidejû kifejlesztésére van szük-
ség. Ez a két komponens: a közösségfej-
lesztõ vagy morális komponens és az ön-
fejlesztõ vagy az életvezetés sikerét bizto-

sító összetevõ. Bármelyik komponens ki-
fejlesztésének elmaradása negatívan hat
mind a társadalmi folyamatokra, mind az
egyén sorsának alakulására.

E tény újrafogalmazása és a neveléstu-
dományban, az Európai Unióban, az új tár-
sadalmi-gazdasági szituációban való értel-
mezése a könyv egyik legnagyobb érde-
me. Érdemes lenne a problémakör elméle-
ti kérdéseit, gyakorlati megvalósítási for-
máit továbbképzések alkalmával megvi-
tatni a báziskötet idevonatkozó tanulmá-
nyainak ismeretével együtt.

Van-e az Európai Uniónak már kialakult
emberképe, ismertek-
e annak fõbb voná-
sai? Bábosik István a
határozott igen vá-
laszhoz felsorakoztat-
ja a tagállamok okta-
tási programjaiban
megfogalmazott szo-
cioaffektív elemeket,
a kiemelt célokat, el-
veket, s végül az em-
berkép alapvetõ jel-
lemzõit a moralitás és
a szociális életképes-
ség egységében ra-
gadja meg. 

A morális maga-
tartás kialakítását
szolgáló alapvetõ te-
vékenységformák – a

munka, az értékvédõ, a segítõkész, a tole-
ráns és fegyelmezett magatartás – olyan
nevelési alapértékek, melyeket kivétel nél-
kül preferálnak az Európai Unióban meg-
fogalmazott dokumentumok, melyek értel-
mezése, megvalósítása nélkül nincs társa-
dalmi integrálódás, nincs emberhez méltó
élet vagy életvezetés.

Az önfejlesztõ magatartásformák meg-
erõsítését szolgáló intellektuális-mûvelõ-
dési tevékenység, a tanulás szeretete, az új
ismeret iránti motiváltság szükségszerûen
hívták életre az élethosszig tartó tanulás
követelményét.

Újszerû megfogalmazás az esztétikai te-
vékenység funkcióját tekintve, hogy az tu-
lajdonképpen a konstruktív életvezetés si-

Az iskola a nevelési feladatok
megvalósítását állítja előtérbe,

háttérbe szorítva a túlméretezett
ismerethalmazok közvetítését.

Lehetővé válik a konstruktív élet-
vezetéshez szükséges eredmé-

nyes minőségi pedagógiai mun-
ka – a szociális szokásrendszer,
az életvezetési terv, a konstruk-

tív meggyőződésrendszer – kifej-
lesztése a gyermekek érdeklődé-
se, szükségletei alapján megter-
vezett tevékenységrendszer kí-

nálatával.
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kere. Sikertényezõ az egészséges életmód
normáit követõ magatartás is, melynek
eredménye maga az egészség. Elgondol-
kodtató a szerzõ figyelmeztetése, misze-
rint az egészség fenntartását szolgáló tel-
jesítménycentrikus, kudarcélménnyel ter-
helt mozgásos programok többet ártanak,
mint használnak. Helyettük a teljesítõké-
pességhez igazodó, játékos, mozgásos
programok, produktív tevékenységfor-
mák, akciók szervezése indokolt. Mind-
ezek egyenes következménye, hogy „egy
nevelõ-oktató intézmény pedagógiai ha-
tásfoka egyesen arányos tevékenységi kí-
nálatának szélességével.” 

Bábosik István szükségletelméleten ala-
puló nevelési koncepciója magas szinten
szintetizálja a nevelés célját, alapelveit,
feladatait, megvalósítási módjait. Fontos
kiemelnem, hogy a szerzõ az egyén fejlõ-
dése folyamán jelentkezõ változó szükség-
leteik alapján veszi sorba a nevelés tör-
vényszerûségeit, nevezetesen a tevékeny-
ség tekintélyi szabályozásának szükséges-
ségét, majd az azt felváltó szociális szabá-
lyozás szerepét az autonóm szabályozású
konstruktív életvezetés kialakításában. 

Nagyon lényeges a modern pedagógiá-
ban a nevelési interakciók nélkülözhetet-
len körének – követelés, ellenõrzés, érté-
kelés, segítségadás, mintakövetés, felvilá-
gosítás – meghatározása, illetve azok for-
rásának, a nevelési tényezõknek a feltárá-
sa. A nevelési tényezõk szerepe Bábosik
koncepciójában új szemléletet kíván. Új
értelmet kap a nevelõ hatások szervezése,
a tanulói aktivitás külsõ regulálásának
megvalósítása.

A Neveléselmélet kézikönyv a fentiek-
nek megfelelõen rendszerbe foglalja az
optimális nevelõiskola jellemzõit. Értékel-
ve a normatív és értékrelativista nevelési
modellek fõ vonásai, fontos ténymegálla-
pítás, hogy a nevelési célok a különbözõ
nevelési koncepciók ellenére mindig

konstruktívak, amennyiben megfelelnek
az érték kritériumának. Az optimális isko-
lamodellben a célfelfogás normatív, de
komplex jellegû. 

A neveléscentrikus iskolamodell a kon-
struktív életvezetés kialakítását szolgálva
olyan személyiségképet preferál, amely-
ben a motivációs személyiségelemek –
szokások, magatartásminták, meggyõzõ-
dések – dominálnak, a személyiségértel-
mezés regulatív.

Az iskola a nevelési feladatok megvaló-
sítását állítja elõtérbe, háttérbe szorítva a
túlméretezett ismerethalmazok közvetíté-
sét. Lehetõvé válik a konstruktív életveze-
téshez szükséges eredményes minõségi pe-
dagógiai munka – a szociális szokásrend-
szer, az életvezetési terv, a konstruktív meg-
gyõzõdésrendszer – kifejlesztése a gyerme-
kek érdeklõdése, szükségletei alapján meg-
tervezett tevékenységrendszer kínálatával. 

Az optimális nevelõ iskola tevékeny-
ségszervezése kooperatív, ahol a motiválás
minden tevékenységre kiterjed, nem korlá-
tozódik az intellektuális tevékenységre. A
tananyag gyakorlatorientált, a pedagógus
modellközvetítõ, együttmûködõ, támoga-
tó, orientáló szerepet tölt be.

A „kézikönyvhöz” csatlakozó báziskötet
kiváló válogatás a hazai és nemzetközi szak-
irodalom legjelesebb kutatóitól az egyes el-
méleti kérdések további elemzéséhez. 

Jó szívvel ajánlom a könyvet a közokta-
tás és felsõoktatás szakemberei, tudomá-
nyos mûhelyei számára is, hogy minél töb-
ben gondoljuk újra felelõsségünket abban,
hogy a társadalom életének rendje, bizton-
sága, kulturális színvonala csak értékköz-
vetítéssel lehetséges. 

Bábosik István (2004): Neveléselmélet. Osiris Kiadó,
Budapest.
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