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A kulturális hasadásokkal szétszabdalt Európa 
történeti sajátosságának tűnik, hogy a civilizá-
ciójáról gondolkodva szüntelen válságot ér-
zékel az eseményekben, s különösen a kultú-
ra áthagyományozásában és a kortárs nézetek 
identifikációját végző nevelésügyben. Magyar-
országon sincs ez másként: szervezeti és tar-
talmi viták követik egymást. Túl a hangos 
köz életen, a neveléstudomány is, melyet az 
összehasonlító neveléstudomány (és az össze-
hasonlító neveléstörténet, illetve – részben – a 
társadalomtudomány pedagogizá lástól el nem 
távolodott képviselői) a művelődéstörténettel 
szoros összefüggésben vizsgál, minduntalan 
jelzi a nevelésügy s a nevelésről referáló tudás 
krízisét (Sólyom et al., 2009). A válságjegyek-
re pedig hol a globalizációs fo lyamatokban, 
hol a nemzeti-térségi kultúra alakzataiban, 
hol a kettő elemeit összeilleszthe tetlennek 
mutató fejleményekben mutatnak rá.

A hazai közoktatás teljesítménye valóban 
az OECD országainak középmezőnyében 
ta  lálható. Abban egyetértenek a közoktatás 
fejlesztésében érdekelt hazai szakemberek, 
hogy a változtatások bevezetésére, eredmé-
nyek felmutatására csak tudományos munkál-
kodás nyomán kerülhet sor, amelyhez min-

járja körül, amelyről ma még alig vesz tudo-
mást a hazai iskoláztatás. Az iskolaügyet két 
évtizede foglalkoztatja a használható nyelv-
oktatás problematikája, amint arról Nikolov 
Marianne a nemzetközi és hazai nyelvoktatás 
kutatásának eredményeit áttekintve úgy ad 
számot, hogy kijelöli a fejlesztési lehetősége-
ket is. Kárpáti Andrea tanulmányának kiin-
dulási pontjában a XX. században szétfoszlott 
művészi világkép áll, amelynek következmé-
nye, hogy a vizuális kultúra oktatásának 
cél jává a környezettudatos gondolkodás válik, 
és a hatékony és élményszerű, élethosszig tar-
tó vizuális képességfejlesztés. A századunk 
nevelésügyéről elgondolkodó szerzők mind-
egyike fölveti a tanárképzést, a korszerű disz-
ciplináris tartalmak képzésben történő meg-
jelenését és a nemzeti fejlesztések kutatások 
révén történő alapozását. Az empirikus vizsgá-
latok eredményeinek következményeiről 
értekező Csapó Benő és a neveléstudomány 
történeti, illetve publikációs alakzatairól követ-
keztetéseket levonó Nagy Péter Tibor hely-
zetértékelése és következtetése is hasonló. 

A nemzetközi neveléstudományi kutatá-
sok hatására a tíz éve indult, s háromévenként 
megismételt PISA-vizsgálatok az OECD 
országai számára szolgáltatnak méréseken 
nyugvó adatokat a fiatalok alkalmazható 
tu dásáról s az oktatás eredményességéről 
(OECD, 2010a, b, c, d). Az eredményes ok-
tatás fejleszti a gazdaságot, a gazdasági ered-
mények előtt oktatási változások állnak. S az 
oktatás ugyan elsősorban a társadalom pilla-
natnyi jövőképe alapján szolgálja a tanulók 
képzését, egyúttal a leendő szülők fejlesztésé-
hez is hozzájárul. Csapó Benő és munkatár-
sai kiterjedt vizsgálatai szerint ugyanis az 
anyák minden iskolában töltött éve fél évvel 
emeli a gyermekeik értelmi fejlettségét közép-
iskolás korra. Ez a felismerés a magyar népes-

ség esetében azért nagy jelentőségű, mert a 
PISA-felmérések szerint azon régióhoz tarto-
zunk, amelyben az iskolai teljesítményt leg-
inkább a családi háttér nívója és jellege hatá-
rozza meg. Kiemelt fontosságú ennek mé-
lyebb megismerése a családok kulturális 
hátterét meghatározó világképek kutatásában 
s az ebből következő neveléstudományi 
konklúziók levonásában. Mindez néhány 
eleme annak az indoklásnak, hogy az okta-
tási rendszerünket a társadalmi igényünkhöz, 
s a gazdasági fejlődés reményében a nevelés-
tudomány kutatásaira alapozva rövid, közép- 
és hosszú távon, egyetlen modellben kiala-
kítva érdemes megtervezni és létrehozni. Az 
oktatásfejlesztés tudományos megalapozása 
a neveléstudomány legsürgősebb feladata, s 
ennek előfeltétele a társadalmi-gazdasági 
fejlődés és a releváns tanítás- és tanulás-kuta-
tás együttjárása, s a tudás és a gazdasági fejlő-
dés közötti összefüggések föltárása, leírása és 
nyilvánossá tétele. 

Kutatás, tanárképzés, 
a szakmai kommunikáció folyóiratai

Csapó Benő a tudományos teljesítményeket, 
a hagyományos diszciplináris kereteket szét-
feszítő társadalomtudományi kutatásokat 
fölvázolva érvel a tudás társadalmi haszna 
mellett, rávilágítva arra, hogy a társadalom 
alapvető feladataként elfogadott iskoláztatás 
nem luxus, hanem ésszerű gazdasági befek-
tetés – ha a pedagógiai munkát kiterjedt, a 
tanítást és tanulást fókuszba állító kutatómun-
ka előzi meg, az egyéni és a közösségi teljesít-
mény tervezhető.

A nemzetközi példák alapján látható, 
hogy az oktatási rendszerek sikeres átalakításá-
hoz, a minőségi oktatás kialakításához hozzá-
járult annak felismerése, hogy mi az a sajátos 
tudás és képzettség, amelyre a társadalomnak 

denekelőtt kiterjedt oktatáskutatási fejleszté-
sek kellenek. Emiatt nem maradhat el a ku-
tatócsoportok támogatása, a tanárképzés és 
az oktatás tantervi-taneszközi hátterének át-
alakítása, s ugyancsak átgondolást igényel a 
tanítási módszerek eszköztára.

A hazai oktatáshoz és neveléshez kapcso-
lódó tudományos tevékenység fókuszpont-
jaiban álló kérdéseket bemutató, kutatásaik 
révén a neveléstudomány nemzetközileg szá-
mon tartott szakértőinek közleményei szere-
pelnek a tematikus összeállításban. A XXI. 
századi oktatásra milyen hatása lehet a leg-
újabb pszichológiának és idegtudománynak? 

– erre a kérdésre Csépe Valéria körvonalazza 
a választ. Érvelése szerint a pedagógiai pszi-
chológia és a pedagógiai idegtudomány ta-
nárképzésben való ismerete járulhat hozzá 
leg nagyobb mértékben a pedagógus haté-
kony munkájához. A finn tanárképzés sikere, 
amelyre ebben az összeállításban többen is 
hivatkoznak, éppen a korszerű pszichológiai 
ismeretek felhasználásán alapszik. Molnár 
Gyöngyvér a kulcsfontosságú készségek és 
képességek közé tartozó, a gazdasági életben 
fontos információs-kommunikációs techno-
lógiáknak a tanulásra és oktatásra való hatását 
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a jövője érdekében szüksége mutatkozik, mi-
ként lehet ezeket feltárni és mérni, majd 
pedig a pedagógiai kutatások eredményeit a 
tanárképzésben – egységes intézményi kere-
tek között – leghatékonyabban a gyakorlatba 
átültetni, másrészt elhanyagolhatatlan a meg-
jelenő tudás tudományos minősítése. A ku-
tatás és innováció összekapcsolására nagy 
kiterjedésű nemzeti programok születtek, s 
ezek tapasztalatai ismeretében a magyarorszá-
gi fejlesztések előtt is megnyílhat az út (Csa-
pó, 2008).

A paradigmaváltáshoz, amelyet a nemze-
tek fölötti neveléstudomány képviselői épp-
úgy szorgalmaznak, mint a nemzeti sajátos-
ságokat megjelenítő pedagógiák művelői, 
munícióval szolgál a számos kultúra-, tudo-
mány- és oktatáspolitikai szándékot megje-
leníteni kész intézmény, a gyakorlat s annak 

– többé-kevésbé feltárt – ellentmondásai, ter-
mészetesen a gyakorlati pedagógusi szakmát 
képviselők s a hozzájuk kapcsolódó multi- 
(számosak szerint transz-) diszciplína művelői-
nek tevékenysége (Kozma, 2004; Kárpáti et 
al., 2008). Nincs olyan társtudomány, amely 
ne érzékelné a nevelésügy külső és belső 
konfliktusait, s olyan sincs, amely ne alakíta-
ná ki abban a maga álláspontját. A pedagó-
gián kívüli tudományok közül az evolúciós 
tudományok (etológia, humánökológia, evo-
lúciós pszichológia) azok, amelyeket a peda-
gógia leginkább magába fogad (Csányi, 2011). 
A társdiszciplínák legtöbbjét a neveléstudo-
mány részterületeit kutatók közvetítik (nyelv-
pedagógia, vizuális pedagógia, nevelésszoci-
ológia, antropológia). Az oktatásügy egészét 
és egyes szféráit szem előtt tartók a világképi, 
emberképi, műveltségképi, intézményi szem-
pontokat, a formális és a nem formális tudás-
hoz járuló eljárásokat, a gazdálkodási jellem-
zőket érvényesítik.

Az oktatásról szóló tudomány áttekinthe-
tőbb, ha néhány aspektusát, a tudomány 
alapvető műveléséhez szükséges kritériumok 
közül a művelők, a kutatóhelyek és a szakmai 
kommunikáció néhány jegyét állítjuk előtér-
be, s ezek révén a sajátosságok is inkább elő-
tűnnek. Másrészt hasznot ígér az utóbbi év-
tized professzionalizációt érintő kutatásai 
kapcsán születő elemzések bevonása, melyek 
szerint a különböző szakmai csoportok pro-
fesszionalizációjában közös elemek vannak, 
melyek alkalmat adnak az összevetésre. Így 
vizsgálhatóvá vált a szakmailag összetartó kö-
zösségek tagjainak végzettsége/minősítettsége, 
szakmai szerveződése, szakkommunikációs 
sajátossága vagy kommunikációs algoritmu-
sa is (Bíró, 2009; Nagy, 2011).

A Nagy Péter Tibor által használt fogalom-
mal, az educademik kifejezéssel, az oktatás-
nevelés kérdéseivel tudományos igénnyel 
foglalkozók vannak megjelölve, függetlenül 
attól, hogy a művelt szakterületre az oktatás-
ügyön kívülről, részben kívülről vagy az ok-
tatásügyből, netán az oktatásügybe vezető 
képzések révén közvetlenül, illetve kerülő 
úton jutottak. Az oktatásügy tudományos 
hátterét képező közösség nem kizárólag neve-
léstudósokból áll. A kutatók egyik része (pél-
dául a felsőoktatás-kutatásban) nem bölcsész 
és nem is társadalomtudós. Vannak, akik 
erőteljesen praxisorientáltak, és leginkább a 
tudományos eredmények innovátorai, illetve 
a magtudomány felé a tanítás újabb igényei-
nek jelzői. Számosan tevékenykednek olya-
nok, akik nem a nevelés- (és sport-) tudomány-
ban szerezték meg a minősítésüket, de az 
oktatás- és képzéskutatás résztvevői. 

Az sem hanyagolható el, hogy az educade-
mik közösség főállású kutatói, függetlenül 
attól, hogy esetleg nevelés- (és sport-) tudo-
mányi minősítéssel rendelkeznek, nagyobb-

részt nem pedagógiai alapvégzettségűek. 
Több ségükben ilyenek az oktatáskutatók, 
akiknek a saját – a pedagógiával ellentétben 
nagyobb presztízzsel rendelkező – szaktudo-
mányi hátterük révén hatékonyabb az érdek-
érvényesítő lehetőségük. S ott vannak a saját 
szaktudományi (például: élettudományi, ter-
mészettudományi, műszaki) hátterüket kép-
viselő, az odatartozónak elgondolt területe-
ken munkálkodó, tantárgypedagógiai tudás-
sal rendelkező kutatók is. 

A szakmai folyóiratok a neveléstudomány 
más-más szocializációjú, eltérő paradigmát 
képviselő szerzői által, s a különböző, részben 
egymást átfedő orientáció és témaérzékenység 
révén eltérő neveléstudományi modellt kép-
viselnek. A német, a francia, illetve az angol-
szász modell (s azok időszakonként változó 
keveredése) jellemzi a lapok által képviselt 
tö rekvéseket. Az öt minősített, a tudományos 
közléstől elvárt procedúrát kép viselő, az utób-
bi években a kulturális-oktatási kormányzat-
tól alapvetően nem támogatott neveléstudo-
mányi periodika közül az MTA fenntartásá-
ban szerveződő Magyar Pedagógia angolszász 
irányultságú, kettőt a kutatók tu dományos 
hátterének, illetve a multidiszcipli náris szem-
léletnek megfelelve szerkesztenek (Educatio, 
Iskolakultúra), míg kettő a képzés, illetve a 
mód szertan hangsúlyos reprezentálását vállal-
ja (Pedagógusképzés, Új Pedagógiai Szemle).

A tudomány intézményesülésében az ok-
tatással foglalkozó tudomány szakembergár-
dája sokféle eredetének számos következmé-
nye van. Az oktatással foglalkozó tudomá-
nyosság fogalmi rendszere inhomogén. Pél-
dája ennek, hogy az MTA (csaknem ezerfős, 
tudományos fokozattal rendelkező tagságú) 
II. Filozófiai és Történeti Tudományok Osz-
tálya alá tartozó nyolc tudományterület egyi-
ke a neveléstudomány, ugyanakkor a tárgy-
kört érintő albizottsága a nevében a pedagó-
giát jeleníti meg. A nemzetközi közlési nor-
mát következetesen érvényesítő, évenként a 
legkisebb terjedelemben megjelenő, lényegé-
ben az akadémiai normák képviseletét ellátó 
Magyar Pedagógia az, amely a legtöbbet tesz 
a fogalmi alapok homogenizálásáért.

Miként is lehet a magyar közoktatást 
jövőorientálttá tenni? – teszik fel a kérdést, s 
járulnak hozzá a válaszhoz a szerzők a maguk 
tudományterületét képviselve. Válaszaikban 
egyként a tanári szakma és a neveléstudomány 
presztízsének kialakítását, a tanári szakmákra  
való felkészítés színvonalának emelését, a 
kutatások elmélyítését, a szakmai kommuniká-
ció erősítését és a mértéket adó közvélemény 
tájékoztatását nevezik meg.

Kulcsszavak: oktatásfejlesztés, oktatási rendsze-
rek teljesítménye, neveléstudomány, magyar 
közoktatás, gazdasági fejlődés, felsőoktatás

irodalom
Biró Zsuzsanna Hanna (2009): A magyar neveléstu-

dományi kommunikáció jellemzői (1997–2006), 
Összehasonlító tudományszociológiai elemzés, avagy 
kísérlet egy nemzetközi kutatás adaptációjára. Ma-
gyar Pedagógia. 1, 49–76. http://bit.ly/ndZVlV

Csapó Benő (2008): A tanulás és tanítás tudományos 
megalapozása. In: Fazekas Károly – Köllő J. –Varga 
J. (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújítá-
sáért. Ecostat, Budapest, 217–233. • http://bit.ly/
k7SkA7

Csányi Vilmos (2011): Társadalom és ember. Universitas 
Pannonica–Gondolat, Budapest

Kárpáti Andrea – Molnár Gy. – Tóth P. – Főző A. (eds.) 
(2008): A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvki-
adó, Budapest • http://bit.ly/qyLdrz

Kozma Tamás (2004): Quo vadis, paedagogia? Egy 
tu dományos közösség önmeghatározási kísérletei. 
Magyar Tudomány. 164, 11, 1217–1224. • http://bit.
ly/pm7tpF

Nagy Péter Tibor (2011): A professzionalizációs folya-

Géczi János • Bevezető



Magyar Tudomány • 2011/9

1028 1029

a jövője érdekében szüksége mutatkozik, mi-
ként lehet ezeket feltárni és mérni, majd 
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valóság vagy álom? 
A PSZICHOLóGIA ÉS AZ IDEGTUDOMáNy 

HATÁSA A 21. SzÁzADI OKTATÁSRA
Csépe Valéria
az MTA levelező tagja,

Magyar Tudományos Akadémia
csepe.valeria@office.mta.hu, csepe@cogpsyphy.hu

Újra és újra kihívások előtt állnak a fejlett világ 
azon országai, amelyek az oktatás élvonalához 
szeretnének felzárkózni. A helyzetértékelést 
nagyban segítik a különböző felmérések, még 
akkor is, ha ezek nem kizárólagos és nem 
közvetlen mutatói a tanári munkának. Más 
adatokra kell hát támaszkodnunk akkor, ha 
a jelen helyzet elemzését követő megoldási 
javaslatokban a hogyan? a kérdés. Az erre adott 
válasz sokféle, ám a szakmai megoldásoknak 
és megújulási javaslatoknak egyre lényege-
sebb kérdésévé kell, váljon az, hogy miként 
és mire készítik fel az egyetemek és főiskolák 
a leendő pedagógusokat. Pedagógust, a szó 
eredeti értelmében (paidagogosz [görög] = 
gyer mekvezető), azaz olyan szakembert, aki 
a gyerekeket képességeik és a kitűzött célok 
között összhangot teremtve tudja vezetni, az-
az a képességekre, az alakuló készségekre, tu -
dásra és kompetenciákra támaszkodva tud ja 
nevelni, oktatni, kiművelni, mégpedig attól 
kezdve, hogy belépnek az iskolába. 

A magyar közoktatás megújulását szem 
előtt tartó szervezeti és tartalmi viták, elem-
zések és ajánlások (lásd Zöld könyv, 2008; 
Szárny és teher, 2009) sokfélék és sokrétűek. 
A kulcskérdés azonban mégis az, hogy miként 

lehet egyensúlyt teremteni az oktatási és ne-
velési feladatok között, miként ad az oktatás 
a mindenkori változásokhoz gyors és sikeres 
alkalmazkodást biztosító tudást, a gyakorlat-
ban az eredeti tanulási helyzettől független 
feladatok megoldásához könnyedén, rugal-
masan használható készségeket (kompeten-
ciát), s biztos alapokon nyugvó műveltséget 
és emberséget. 

A feladat igencsak nehéz, hiszen az okta-
tás két főszereplője, a tanár és a diák nem 
csupán a tudásátadás és tudásalkalmazás al-
goritmizálható tartalmi követelményei szerint 
működik együtt, hanem mindezt meghatá-
rozza személyiségük, megismerő funkcióik, 
érzelmeik, motivációik, a társas és társadalmi 
hatások rendszere. A felsoroltak között termé-
szetesen egyetlen olyan sincs, amellyel a 21. 
században ne foglalkozna a pszichológia és 
mindazok a társtudományok, amelyek hatá-
sára ma a pszichológia egyes területei – ilyen 
a címben feltüntetett idegtudomány is – a 
természettudományok követelményei szerint 
alakulnak.

Jelen tanulmányban természetesen lehe-
tetlen az oktatás minden olyan területére ki-
térni, amelyben a pszichológiának szerepe és 
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az a képességekre, az alakuló készségekre, tu -
dásra és kompetenciákra támaszkodva tud ja 
nevelni, oktatni, kiművelni, mégpedig attól 
kezdve, hogy belépnek az iskolába. 

A magyar közoktatás megújulását szem 
előtt tartó szervezeti és tartalmi viták, elem-
zések és ajánlások (lásd Zöld könyv, 2008; 
Szárny és teher, 2009) sokfélék és sokrétűek. 
A kulcskérdés azonban mégis az, hogy miként 

lehet egyensúlyt teremteni az oktatási és ne-
velési feladatok között, miként ad az oktatás 
a mindenkori változásokhoz gyors és sikeres 
alkalmazkodást biztosító tudást, a gyakorlat-
ban az eredeti tanulási helyzettől független 
feladatok megoldásához könnyedén, rugal-
masan használható készségeket (kompeten-
ciát), s biztos alapokon nyugvó műveltséget 
és emberséget. 

A feladat igencsak nehéz, hiszen az okta-
tás két főszereplője, a tanár és a diák nem 
csupán a tudásátadás és tudásalkalmazás al-
goritmizálható tartalmi követelményei szerint 
működik együtt, hanem mindezt meghatá-
rozza személyiségük, megismerő funkcióik, 
érzelmeik, motivációik, a társas és társadalmi 
hatások rendszere. A felsoroltak között termé-
szetesen egyetlen olyan sincs, amellyel a 21. 
században ne foglalkozna a pszichológia és 
mindazok a társtudományok, amelyek hatá-
sára ma a pszichológia egyes területei – ilyen 
a címben feltüntetett idegtudomány is – a 
természettudományok követelményei szerint 
alakulnak.

Jelen tanulmányban természetesen lehe-
tetlen az oktatás minden olyan területére ki-
térni, amelyben a pszichológiának szerepe és 




