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Fodor László 
 

Öt emlékezetes pedagógiai gondolat 
 

1. Az ember sohasem teljes; létezése a valamivé válásban rejlik 

 

Johann Gottfried von Herder (1744–1803) német filozófus és író szemé-
lyiségpszichológiailag ma már tökéletesen igazolt állítása – megítélésem szerint 
– roppant értékes pedagógiai relevanciával rendelkezik. Annak ténye, hogy az 
ember egész életén alakul(hat), hogy képes a permanens tanulásra, illetve az 
állandó önművelésre alapozott fejlődésre, önnön személyiségének folytonos 
gazdagítására, bővítésére, integrálására és tökéletesítésére, az iskolai pedagógiai 
cél- és feladatrendszer átfogó újraértelmezését igényelte. Ugyanis a fenti kité-
telnek megfelelően a nevelésben, a személyiség fejlesztésének folyamatában ma 
már nem annyira egy-egy statikus, ideálisnak tekintett szint elérésére törek-
szünk, nem az egyes komponensek maximálisnak kikiáltott fokát óhajtjuk meg-
közelíteni, hanem inkább a fejlődés távlati feltételeinek kimunkálására, a szemé-
lyiség tanulási kapacitásainak, nyitottságának, receptivitásának és befogadó jel-
legének, valamint alkalmazkodó képességének megalapozására fektetjük a 
hangsúlyt. Pedagógusként az emberré formálás útján talán nem törekedhetünk 
soha valamilyen véges érettségi fok elérésére, nem irányulhatunk egy adott 
punctus terminus felé, valamilyen végső, lezáró szintet jelző célkitűzés megvalósí-
tására, csupán mindig valamely köztes állapot elérését tűzhetjük ki célul. A nö-
vendéket a folyamatos fejlődésre alkalmassá, az önképzés és önfejlesztés iránt 
fogékonnyá és arra hajlamossá kell tennünk, fokoznunk kell tudatosságát a fej-
lődés és a folyamatos önnevelés lehetőségeit illetően. 

Nem találunk okot annak tagadására, hogy alaphelyzetben az ember, létezé-
sének minden pillanatában, még (súlyos biológiai degenerációs folyamatoktól 
mentes) idősebb korában is, fejlődési folyamatának, személyisége alakulásának, 
előre mutató módosulásának valamely ideiglenes állomásán áll (de soha a végál-
lomásán), illetőleg a személyiség érettségének valamely szintjét (de soha annak 
legfelső fokát) érte el. A személyiségpszichológiai és -pedagógiai kutatások azt 
mutatták ki, hogy a személyiség csupán az egyes fejlődési időszakaszok síkján, 
csak bizonyos komponensek (például az értelmi képességek, az akarati vonások 
vagy az érzelmi átélések) esetében mutat erőteljesebb kontinuitást, vagyis idő-
beli állandóságot. Ez szerintem azt jelenti, hogy a személyiség, fejlődésének 
valamennyi pillanatában, mindig egyfajta félkész állapotban, sajátságos átmeneti 
és átalakulási szakaszban van, minduntalan valamilyen transzformáció trendje 
jellemzi. Éppen ezért nagyon nehéz próbálkozás lenne elképzelni egy teljesen 
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érett, egy totálisan kifejlett, minden összetevőjében maximálisan kibontakozott, 
tökéletes személyiséget (jóllehet nem egy ilyen vállalkozás ismeretes), hisz a 
komponensek elképesztően nagy száma, illetőleg az azok között fennálló kap-
csolatok sokszintűsége, dinamikája és komplexitása ezt igencsak megakadá-
lyozná. Ugyanakkor, a gyorsan változó életkörülmények és a környezeti feltéte-
lek, valamint az újabb és újabb gazdasági, szociális, kulturális és civilizációs fej-
lemények szinte folyamatosan módosítják az adott pillanatban eszményinek 
elgondolt személyiség-összetevőt (például a tudást), vagy az egész struktúrát, 
illetőleg az ideálisnak tekintett adaptív személyiségműködések jellegét, formáját 
és nívóját. 

A fentiek kapcsán észre kell venni azt is, hogy az általános pedagógiai op-
timizmus egyik aktuális síkja (és számos mai embermagyarázati elgondolás lé-
nyege) éppen azt tükrözi, hogy a személyiség épségét, szerkezeti integráltságát, 
egészségét és egészlegességét, alapvető működéseinek pontosságát, adaptív ha-
tékonyságát és adekvátságát bizonyos mértékben mindig optimalizálni lehet, a 
megváltozott szociális követelményeknek és az egyre magasabb szintű életkö-
rülményeknek megfelelően szüntelenül tökéletesíteni lehet. Ebből fakadóan az 
is kifogások nélkül elfogadható feltevés, hogy az ember egész életén át képes 
(nyilván egészségének, neveltségének, szakmájának, szociális státusának és 
számos más tényezőnek a függvényében) személyisége legtöbb összetevő ele-
mének önszabályozásos aktiválására, előremutató módosítására, fejlesztésére. 
Az ember ugyanis több-kevesebb világossággal rá tud látni saját folyamataira, 
funkcióira vagy működéseire, azok hiányosságaira, legyen szó itt nagy horderejű 
életfunkciókról, fő kognitív működésekről, vagy pedig lényeges lelki folyama-
tokról. Fejlődésének útján jó lehetőséget nyer arra is, hogy bizonyos mértékben 
megnyilvánulásait akaratlagosan befolyásolja, szándékosan irányítsa, azok funk-
cionális egyensúlyát céltudatosan biztosítsa, önnön belső miliőjét szervezze, 
építse, folyamatosan újrarendezze és fejlessze. Az ember erejében áll például 
képességeinek állandó finomítása, moralitásának folytonos konszolidálása, szo-
kásainak megállás nélküli újrastrukturálása, tudásának szakadatlan gyarapítása 
vagy jellemének szüntelen megerősítése. Ez azzal is magyarázható, hogy az 
emberi személyiség (megfelelő körülmények és elégséges képzettség feltételei 
között) saját tapasztalataiból minduntalan táplálkozni képes, fejlődésének fel-
tételeit pedig fel tudja kutatni. Ugyanakkor működésének motívumait és ténye-
zőit önszabályozó módon önállóan és folyamatosan keresni tudja, tudatosságát, 
nyitottságának éberségét, dinamizmusát, növekedésének késztetettségét valami-
lyen szinten fenn tudja tartani. A tanulás csodálatos lehetőségének alapján a 
személyiség képes a nevelői vagy fejlesztő tényezők hatásainak hasznosítására, a 
fejlődés szempontjából előnyös tartalmi elemek felhasználására, a destruktív 
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behatások kikerülésére vagy egyfajta semlegesítésére. Ekképp a személyiségnek 
módjában áll, hogy egyedi lényegét, fejlettségének, érettségének és értékének 
szintjét élete végéig emelje. Nyilván egészen más kérdés, hogy ezt a lehetőséget 
számos ember – a legváltozatosabb okokból kifolyólag – nem aknázza ki meg-
felelő mértékben. Továbbá az is igaz, hogy e lehetőség mértéke egyes emberek 
esetében többnyire biológiai vagy szociális tényezőkből fakadóan csökkentett 
mértékű, netán az életkor előre haladásával (öregedéssel) hanyatló tendenciájú. 

Nem fér kétség tehát ahhoz, hogy az emberi személyiség olyan nyílt rend-
szerű szerveződés, amely folyamatos teleologikus fejlődéssel jellemezhető. A 
külső hatások következtében a belső struktúrák folyamatos átalakulása, a kom-
ponensek dinamikus újraszerveződése, egyes összetevő elemek módosulása és 
egymáshoz való kapcsolódási formáik megújulása a személyiség alapvető jel-
lemzője. Általánosan is azt lehet mondani, hogy a fejlődés – mint lényeges élet-
jelenség – külső és belső hatások által fenntartott explicit vagy implicit tanulás 
eredményeképpen folyamatosan, megállást nem ismerve zajlik a személyiség 
változatos szintjein (s nyilván a maga egészében) lassúbb vagy fokozottabb 
ütemben. A fejlődés testet ölthet új személyiségbeli tulajdonságok kialakulásá-
ban, a személyiség szervezettségének növekedésében, irányultságának ponto-
sodásában, a differenciáltság és integráltság fokozódásában vagy az autonómia 
megerősödésében. Szinte megkérdőjelezhetetlen, hogy mindig újabb és újabb 
dolgokat lehet megtanulni, illetve a régebbieket mindig magasabb és hatéko-
nyabb szinteken lehet művelni vagy működtetni. Ezek szerint Herder elgondo-
lása izgalmasnak tűnik, hogy vajon a személyiség fejlődése meddig tart, a kü-
lönböző komponensek kiteljesedésének lehetőségei meddig mutatnak előre, a 
genetikai és környezeti tényezők függvényében melyek a tulajdonságok maxi-
málisan elérhető fejlettségi szintjei. Azonban, ha elfogadjuk, hogy az emberi 
tanulási képesség lehetőségei gyakorlatilag határtalanok, akkor a személyiség 
fejlődésének potenciális esélyei is a messzi végtelenbe nyúlnak.  

Ebből fakadóan egyáltalán nem vonható kétségbe, hogy személyes evolúci-
ójában az ember – mint személyiség – sohasem juthat el a maximális fejlettség, 
az emberi lényeg teljes körű kialakultságának, az alapvető emberi tulajdonságok 
totális tökéletességének a fokára. Az élet során elvileg állandóan lehetőség van 
arra, hogy az ember saját személyiségének tekintetében folyamatosan egy még 
magasabb szintre emelkedjen. Ebből csakis azt a konklúziót vonhatjuk le, hogy 
az ember élete végéig tökéletesedhető lény. Ez az innovatív gondolat alapozza 
meg a permanens nevelés szükségességét, vagyis az egész életen át tartó tanu-
lás, a szakadatlan önképzés és önművelés napjainkban egyre fontosabbá váló 
pedagógiai paradigmáját.  
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2. Önmagában véve a gyermek nem egy tökéletlen lény, nem egy hiá-

nyos felnőtt, hanem autonómiával rendelkező egyén 

 
Ez a megfontolás Eduard Claparède (1873–1940) hírneves svájci orvos, 

reformpedagógus és pszichológus (a nevelés funkcionális elméletének megalko-
tója, a kísérleti pedagógia áramlatának és a gyermektanulmány mozgalmának 
kiemelkedő képviselője), 1931-ben kiadott Funkcionális nevelés című könyvében 
található. A kifejezésre juttatott gondolat gyökerei nyilván Rousseau-hoz nyúl-
nak vissza, hisz ő már leszögezte volt, hogy a gyermek és a felnőtt közötti kü-
lönbségek jelentősége nem a mennyiségi, hanem a minőségi szempont függvé-
nyében körvonalazódik. Közismerten azt vallotta, hogy a gyermek mindig, fej-
lődésének valamennyi szakaszában, életének minden pillanatában rendelkezik 
egy sajátos érettséggel (tehát fejlődési fázisától függetlenül valaminek a megta-
nulására mindig alkalmas) és egy elfogadható viszonylagos tökéletességgel, hisz 
a természet kezébe adta mindazt, ami a fennmaradásához szükséges, nevezete-
sen a szükségleteket és vágyakat, valamint azok kielégítéséhez elegendő ösztö-
nöket és képességeket. Egy másik szempontból azonban a fenti észrevétel 
szerves következménye annak a nagy léptékű törekvésnek, amely a XIX. század 
végén és a XX. század elején bontakozott ki, és amely a gyermek minél sikere-
sebb nevelését elősegítő tanulmányozását önálló pszichológiai tudományág, az 
úgynevezett pedológia (gyermektanulmány) síkján akarta megvalósítani. Jelen 
elemzésem tárgyát képező gondolat, illetve annak ténye, hogy a gyermek nem 
félig kész vagy tökéletlen felnőtt, hanem saját élettel és specifikus szükségletek-
kel rendelkező önálló lény, az úgyszintén Claparède által kidolgozott, funkcioná-
lis autonómia törvényéből fakad, amely azt tételezi, hogy fejlődésének miden pilla-
natában az emberi lény úgynevezett funkcionális egységet alkot, amennyiben 
reagáló, illetve adaptív kapacitásai mindig konkrét szükségleteihez mértek. Ez a 
törvény, illetve annak (egyébként szinte mindenki által elfogadott) ténye, hogy a 
gyermek (életkorától függetlenül) egy teljes lény, és nem egy kicsinyített vagy 
félig kész (azaz tökéletlen) felnőtt (jóllehet ő még kicsi), hogy a gyermekkornak 
önmagában vett célja van, a neveléselméletek és az intézményes pedagógiai fo-
lyamatok számottevő újraértékelését határozta meg. Ugyanakkor arra is felhívta 
a figyelmet, hogy a gyermeki mentalitás, a jellegzetes gyermeki mentális struktú-
rák megközelítésére csak egy speciális felnőtti gondolkodásmód alkalmas, hogy 
a gyermek pszichológiai és biológiai hiányossága nem jelenti a reagáló lehetősé-
gek és képességek hiányát. Bizonyosságot nyert az a tény is, hogy a gyermek 
csupán strukturális, azaz minőségi szempontból különbözik a felnőttől, hisz 
funkcionálisan ahhoz hasonlóan autonóm lény. Aktusai, reakciói vagy aktivitásai – 
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akárcsak a felnőtt esetében – a szükségletek, az érdekek és az érdeklődések tör-
vényei által meghatározottak. Ebben az irányban pedagógiai szempontból min-
denekelőtt az az elgondolás lényeges, miszerint a gyermek mint sui generis (egye-
di, sajátos természetű és önálló) lény szükségleteinek éppen a megfelelő aktivi-
tásaival, voltaképpen önnön fejlődésének adekvát ütemét, irányát és jellegét 
határozza meg. Ehhez az elvitathatatlan realitáshoz kellene az iskolai oktatás-
nak minél sikeresebben igazodnia, például az egyéni bánásmód, illetve a sze-
mélyre szabottság révén, és annak elősegítésével, hogy a fejlődésben levő 
gyermek gyermekként, gyermekkorát boldogan élve növekedjen, és lelki lénye-
gének megfelelő formatív szituációkban és aktivitásokban részt vállalva érje el a 
felnőttre jellemző szinteket. 
 

3. A 21. század analfabétája nem az lesz, aki nem tud írni és olvasni, ha-

nem az, aki nem tud tanulni, felejteni és újratanulni 

 

Alvin Toffler (sz. 1928) világhírű amerikai társadalomtudós és futurológus 
(többek között a „Jövő-sokk”, a „Hatalomváltás” és „A harmadik hullám” cí-
mű nagysikerű könyvek szerzője) e szellemes tételéből pedagógiai alapvetésben 
szerintem napjainkban mindenekelőtt azt lehet kiérteni, hogy korunk alapvető 
jellemzőinek körülményei között az iskola egyik központi jelentőségű, szinte 
minden mást megelőző feladata éppen a tanulás (technikáinak, módszereinek, 
eljárásainak, feltételeinek) tanítása, a tanulási képesség fejlesztése, a tanulással 
szembeni pozitív attitűdök és motivációk alakítása, a diákoknak az egész életen 
át tartó tanulásra (implicit módon a folyamatos önfejlesztés képességére) való 
felkészítése. E faladat esetében voltaképpen arról van szó, hogy a gyorsan vál-
tozó (fejlődő) társadalmi-gazdasági életben, a felfokozódott ütemben gyarapo-
dó tudományos és technikai információk, a folytonosan modernizálódó gazda-
sági (főleg ipari) folyamatok, az időnként felforrongó politikai fejlemények és a 
multiplikálódó kulturális események körülményeinek közepette az eredményes 
szociális és szakmai beilleszkedést nem annyira a faktikus vagy lexikális ismere-
tek, az adat és tényszerű (ma szinte azonnal, egyszerű gombnyomás révén elér-
hető) információk, mint inkább az intellektuális készségek és képességek, vala-
mint az azokat mozgósító és a magatartást is fenntartó személyiségbeli kompo-
nensek (jellemvonások, erkölcsi meggyőződések, akarati jegyek, érzelmi sajátos-
ságok stb.) határozzák meg. Az amerikai szerző jó pár évtizeddel ezelőtt képes 
volt világosan előrelátni, hogy az információssá, illetve tudásra épülővé váló 
társadalom szükségszerűen a tanulni tudásra, illetve az emberek folyamatosan 
működni képes hatékony tanulási képességére kell hogy alapozzon. A tanulni 
tudás voltaképpen sikeres és produktív tanulási képességgel való rendelkezést 
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jelent. Az idevágó oktatáselméleti, tanuláspszichológiai és tanuláspedagógiai 
kutatások egyértelműen bizonyították, hogy az iskolás növendékek tanulási ké-
pessége megfelelő pedagógiai ráhatások segítségével, ugyanakkor szükséges di-
daktikai feltételek biztosításával jelentős mértékben fejleszthető. E pontban 
érdekes didaktikai helyzet ölt testet, hiszen az egyéni tanulási képesség egyrészt 
az iskolai tanulási teljesítmények minőségének alaptényezője, másrészt pedig az 
oktatási folyamat központi fontosságú célkitűzése is. A tanulási képesség fej-
lesztéses fokozása többek között a tanulás pszichológiai feltételeinek (motivá-
ció, érdeklődés, emlékezet, gondolkodás, figyelem, képzelet, szorgalom, felelős-
ség, énbevetés stb.) megteremtését, specifikus tanulási szokások, eljárások, 
technikák és módszerek fejlesztését, valamint a kutatási, tájékozódási, feltárási, 
kísérletezési és vizsgálódási, eljárási módok kialakítását foglalja magában. 

Köztudott, hogy a hagyományos oktatás (melynek keretében a tanár alap-
vetően az információforrás szerepét tölti be) rendszerint kész ismereteket, az 
emberiség történelmi fejlődésének során, az emberi megismerés által előtérbe 
hozott (és tankönyvekben prezentált) tudományos igazságokat származtat át a 
tanulóknak. Azok egyszerűen befogadják (vagy megtagadják) és elfogadják 
(vagy elutasítják) a tanárok által javasolt tájékoztatásokat. Ezek az információk 
azonban ma könnyűszerrel, illetve egyre korszerűbb információs és kommuni-
kációs technológiai eszközök segítségével nagyon jó, esetenként az iskolainál 
jobb minőségben beszerezhetők, számos iskolán kívüli információtárakból, a 
legváltozatosabb adatforrásokból és -bázisokból (lexikonok, enciklopédiák szó-
tárak, atlaszok, gyűjtemények stb.), főleg az internet segítségével. Napjainkban 
tehát nem is az lenne a legfontosabb, hogy az iskolában a gyermek könnyen és 
gyorsan adatok birtokába jusson, hanem az, hogy tanulja meg az információk 
megszerzésének, feltárásának, keresésének, feldolgozásának, értelmezésének, 
szelektálásának, rendezésének, alkalmazásának, hasznosításának, egyszóval ak-
tív és kreatív kezelésének alapvető és hatékony módozatait, voltaképpen az 
internethasználat alapvető módszereit és elveit. Ezeket kizárólag olyan oktatási 
stratégiák segítségével lehet megvalósítani, melyek előtérbe helyezik a tanulói 
aktivitást és aktivizmust, a kognitív erőfeszítések kifejtését, problémák megfo-
galmazását, kognitív konfliktusok előidézését, tanulmányozási, felfedezési és 
vizsgálódási aktivitások elvégzését, kutatási, megismerési és közvetlen tapaszta-
latszerzési szituációk alkalmazását. Csak látszólag tűnik képtelenségnek az a 
szituáció, melyben az iskolának az egyre gyorsabban halmozódó tudományos 
információ korában, éppen az úgynevezett információs társadalom körülmé-
nyei között, a legváltozatosabb ismeretek könnyű, szinte gombnyomással tör-
ténő azonnali elérhetőségének korszakában egyre visszafogottabb hangsúlyt 
kell fektetnie az egyes információk tanítására (az adat- és tényszerű ismeretek 
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oktatására), és elsődlegesen a tanuláshoz szükséges kognitív funkciók és 
nonkognitív sajátosságok fejlesztésére kell fókuszálnia. Ugyanis egyre gyakrab-
ban megtörténik, hogy az iskolában megtanított/megtanult ismeretek (szoká-
sok, készségek, kompetenciák stb.) viszonylag rövid idő alatt devalválódnak, 
szellemi tőke jellegüket vagy érvényességüket jelentős mértékben elveszítik, 
hisz újabb és jóval relevánsabb információk láttak folyamatosan napvilágot. 
Ilyen körülmények között a régebbi ismeretektől meg kell szabadulni, illetve az 
emlékezet tudástárából el kell távolítani, mondhatni tudatosan el kell felejteni – 
és helyettük az újabb (alkalmazhatóbb, hasznosíthatóbb) ismereteket (szokáso-
kat, készségeket, kompetenciákat stb.) kell megtanulni. Előreláthatóan ez a 
helyzet egyre gyakrabban fog testet ölteni, a szükséges felejtést és az újratanu-
lást részint a ciklusosság, részint pedig a folyamatosság fogja jellemezni. Toffler 
szerint az iskolai tanulásnak, a tanulási képesség fejlesztésének (ugyanakkor a 
tudás tanulás általi periodikus felfrissítési lehetőségeinek) perspektívájában, egy-
részt személyes jellegű, közvetlen tapasztalatokon és konkrét cselekvéseken, 
másrészt a társakkal való együttműködésen, valamint pedig a modern informá-
ciós eszközök eredményes alkalmazásán kell alapulnia. Az új eszközök, minde-
nekelőtt a számítógép vonatkozásában idekívánkozik Teller Ede (hírneves ma-
gyar származású amerikai fizikus) megkapó megfogalmazása is, miszerint a 
XXI. század analfabétája az lesz, aki nem tanulta meg a számítógép használatá-
nak technikáit és módszereit. A tanulási képesség fejlesztésének a fenti hármas 
elágazású módozat alapján egyfelől biztosítani lehet a tanulók aktív és cselekvő 
részvételét a saját tanulási, implicite az önnön fejlődési folyamatok alakulásá-
ban, vagyis a tanulási képesség aktiválását, másfelől pedig olyan tulajdonságokat 
is lehet alakítani (felelősségtudat, együttműködés, kötelességérzés, szorgalmas-
ság, elkötelezettség stb.), amelyek a tanulásban köztudottan fontos ösztönző és 
fenntartó személyiségtényezőket alkotnak. 

 
 

4. Az a tanár, akit egy számítógéppel fel lehet cserélni, meg is érdemli, 

hogy felcseréljék 

 

Meglátásom szerint ezzel a gondolatával David Thornburg – elismert kor-
társ amerikai jövőkutató, oktatási tanácsadó, trendszakértő és író – megcáfolja 
azokat az elképzeléseket, melyek szerint a jövő iskolája egy olyan hely lesz, ahol 
minden tanuló számítógép előtt ül. Itt már nem lesz szükség sem könyvekre és 
füzetekre, sem tanszerekre és eszközökre, sem pedig (mai értelemben vett) ta-
nárokra. Az amerikai szerző gondolatából én mindenekelőtt azt hámozom ki, 
hogy a jó képességű és hatékony tanárt egyszersmind nem lehet felcserélni a 
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számítógéppel (még akkor sem, ha annak kapacitásai messzemenően meghalad-
ják a tanár képességeit), hisz az oktatás mindig a konkrét személyközi kapcsolat 
színterén, a tanár és a diákok között húzódó emocionalitással feltöltődött 
komplex és közvetlen emberi viszonyulások síkján zajlik le a legsikeresebben. 
Az eredményes nevelés szükséges és közismert előfeltétele, hogy a gyermekek 
és a pedagógusok a különböző pedagógiai tevékenységek folyamatában minél 
többször és minél elmélyültebben érintkezzen egymással, minél huzamosabb 
ideig legyenek együtt, és közöttük érzelmi színezetű erős személyközi viszony 
alakuljon ki. E helyen általánosan is azt fogalmazhatom meg, hogy alaphelyzet-
ben, a nevelő és nevelt közötti affektivitásba gyökerező személyes viszony a 
nevelői hatások belsővé válásának egyik alapvető favorizáló tényezőjét képezi. 
Egyes szerzők azonban abból indulnak ki, hogy a számítógép szinte az összes 
többi hagyományos vagy modern oktatástechnikai eszközt helyettesíteni tudja 
(hisz számos korábbi audiovizuális eszköz megannyi lehetőségét integráltan 
foglalja magában), és hogy funkcionalitása, teljesítőképessége, hatékonysága és 
hatásszférája azokénál jóval szélesebb körű, ezért arra következtetnek, hogy az 
elkövetkezőkben a számítógép még a tanár oktatási feladatait is át tudja vállalni. 
Aligha vonhatja kétségbe valaki, hogy napjainkban, e roppant magas komplexi-
tású, kivételesen széles ívű didaktikai lehetőségeket is magában foglaló, gyors 
ütemben fejlődő információs és kommunikációs eszköz az oktatás számára 
egyfelől új kihívásokat támaszt, másfelől pedig eddig nem is gyanított, egyszer-
smind elképzelhetetlen dimenziókat nyitott. Mint ismeretes, segítségével na-
gyon változatos adatokat, szövegeket, grafikákat, animációkat, szimulációkat, 
illusztrációkat, demonstrációkat, álló- és mozgófényképeket, kísérleteket, vala-
mint sokrétű hanganyagot lehet igencsak szemléletes, látványos és érdeklődést 
felkeltő módon, nagy mennyiségben, kifogástalan minőségben és esztétikusan 
megjeleníteni. A számítógép az oktatási folyamatban az éppen szükséges in-
formációk gyors felkutatásának, kiválogatásának, megszerzésének, feldolgozá-
sának, rögzítésének, asszimilálásának, tárolásának, hasznosításának és továbbí-
tásának alapeszköze. Éppen ezért a tanítási-tanulási folyamatokban való alkal-
mazása már a kezdetekben nagy reményeket keltett, ami nemcsak az iskolai ta-
nulás sikerességének növelését, de az egész iskolai pedagógiai munka korszerű-
sítését, valamint a közoktatás megszervezésének jövőjét illeti. Ugyanakkor az 
internetnek – mint világméretű számítógép-hálózatnak – az elterjedése egészen 
új és mérhetetlen dimenziókat nyitott az információszerzés terén, hisz az általa 
elérhető információforrások száma ma gyakorlatilag végtelen, következéskép-
pen az információk gyors és olcsó beszerzésének vagy cseréjének lehetőségei 
hihetetlenül multiplikálódtak.  
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A számítógépnek az iskolai oktatási folyamat megszervezésére és me-
nedzsmentjére, valamint a tanításmódszertanra és a tanulásirányításra gyakorolt 
roppant sokrétű hatásait a didaktikai és tantárgy-pedagógiai szakértők még nap-
jainkban is folyamatosan kutatják. Ugyanis a számítógép didaktikai célokkal 
történő alkalmazásának még mindig újabb és újabb, egyre hatékonyabb, az is-
kolai oktató-nevelő tevékenységek jellegét számottevően módosító lehetőségeit 
lehet felszínre hozni. Azt azonban nagy bizonyossággal feltételezhetem, hogy a 
számítógép még kivételes, minden más didaktikai eszközt meghaladó oktatási-
tanulási lehetőségei révén sem lesz képes egyhamar felcserélni a gyakorló peda-
gógust, nem fog hatalmában állni annak az összes szerepét vállalni, nem lesz 
képes megsemmisíteni a klasszikus tanítási órát, mint az oktatási folyamat alap-
vető szervezeti formáját, jóllehet a leckék teljesen újszerű lezajlási formáját, 
rendhagyó történésbeli szerkezetét és felépítését teszi lehetővé, illetve határoz-
za meg. Hétköznapi tapasztalati tény, hogy a számítógép nem alkalmas egy 
rendszerszerű egységes és szerves tudás kialakítására, jóllehet a számítógéppel 
támogatott oktatás számos új pedagógiai orientációt keltett életre. Az úgyneve-
zett e-learning (elektronikus tanulás), az online és webalapú tanulás formái 
ugyan jelentékenyen megváltoztatták a hagyományos tanár-diák személyes 
(személyközi) kapcsolatot, és dominánsan a tanuló és a gép interaktív kommu-
nikációs (párbeszédes) és tanulási interakcióján alapulnak, de a tanár tudáskép-
ző szerepét egyáltalán nem lazították. Úgy vélem tehát, hogy a számítógépben 
rejlő hihetetlen mértékű (még napjainkban sem teljesen felleltározott) pedagó-
giai potencialitások ellenére, nincs semmilyen alapja annak a pedagógusi féle-
lemnek vagy annak a futurológiai elképzelésnek, amely a tanárnak a számítógép 
általi háttérbe szorítására vagy éppenséggel annak helyettesítésére vonatkozik. 
Az viszont evidenciának tűnik, hogy a számítógép a gyakorló tanár szerep- és 
feladatkörét időnként gyökeresen újra fogja szervezni, számos újabb vetülettel 
szinte folyamatosan gazdagítani fogja. Ma már senki nem tagadhatja, hogy a 
számítógép és a számítástechnika bevezetése, és nyilván megfelelő szakérte-
lemmel történő használata számottevően eredményesebbé teheti az iskolai ok-
tatási folyamatot. Ehhez azonban arra van szükség, hogy a pedagógusok is egy-
felől rendelkezzenek kiváló szakmai tudással, megfelelő oktatástechnikai kép-
zettséggel, másfelől pedig szerepüket az elkövetkezőkben ne annyira informá-
cióforrásként, mint inkább az információszerzés és -feldolgozás 
facilitátoraként, a tudás megalapozásának mediátoraként fogják fel és éljék meg. 
Az amerikai szerző gondolatának szellemében, némileg élcelődve megállapítha-
tom, hogy azt a pedagógust, aki e viszonylag újszerű követelményt nem képes 
érvényesíteni, teljesen megérdemelten lehet a számítógéppel helyettesíteni. 
Természetesen, a számítógépnek az oktatás terén való alkalmazásában  szinte 
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kizárólag az az út mutatkozik járható útnak, amely egyesíti, összehangolja és 
szervesen integrálja a számítógépnek mint gépi eszköznek a funkcióit a peda-
gógus didaktikai szerepköreivel. 
 

5. Education is everything 

 

Úgy vélem kevés szerzőnek sikerült szemléletesebben, tömörebben és be-
szédesebben kifejeznie a nevelés kivételes individuális és társadalmi fontossá-
gát, illetve az intézményes nevelésben és oktatásban rejlő, sikeresebb alkalmaz-
kodást, jobb életminőséget és reménytelibb jövőt meghatározó erőforrások ha-
tósugarát és léptékét, mint Aaron Sorkin (sz. 1961) népszerű amerikai dráma-
írónak (forgatókönyvírónak, rendezőnek és tévéproducernek). Meg vagyok 
győződve, hogy ma már nem találni olyan szerzőt, mint ahogyan olyan emberi 
társadalmat vagy államot sem, amely ne ismerné el, esetenként pedig ne hirdet-
né, illetve hivatalos dokumentumokban explicit módon ne deklarálná a fiatal 
nemzedékek nevelésének, pláne iskolai oktatásának szinte minden mást megha-
ladó jelentőségét. Ennek ellenére sok helyen a köznevelés egész rendszere nem 
egy eredményességet romboló szervezeti és módszertani hiányosságokkal, gya-
korta számottevő finanszírozási, következésszerűen anyagi nehézségekkel, vál-
tozatos curriculáris visszásságokkal, súlyos menedzsmenti melléfogásokkal, va-
lamint az emberi erőforrásokra (voltaképpen a pedagógusok képzettségére, ok-
tatási és nevelési tevékenységük szakmaszerűségére) vonatkozó elégtelenségek-
kel, sőt nemegyszer abszurditásokkal szembesül. Ebben az irányban a romániai 
közoktatás pillanatnyi helyzete is eklatáns példát nyújt, hisz a hivatalosságok 
magasztos és lelkes nyilatkozataival ellentétes – például egyebek között az isko-
lák anyagi nehézségeit, az érettségi vizsga disszonanciáit, a pedagógusok kép-
zettségbeli elégtelenségeit, a helyettesítő, többnyire képesítés nélküli tanárok 
túlzottan nagy számát, az alkalmazott hatások és a terjesztett értékek körüli za-
varokat vagy a pedagógusi bérek megengedhetetlenül alacsony szintjét tükröző 
– helyzetkép tárul elénk. A fenti, némiképpen radikálisnak, de azért teljesen el-
fogadhatónak tűnő lenyűgöző megállapítás szellemében ezennel én mindenek-
előtt a következő gondolatokat tudtam megfogalmazni: 

o A köznevelés finanszírozásának minden más szociális tevékenységi terü-
letnél magasabb színvonalat kellene elérnie. 

o A pedagógusi pálya társadalmi tekintélyét állami eszközökkel, illetőleg 
kormányzati rendelkezésekkel, ugyanakkor nyilván kimagasló javadalma-
zás biztosításával, szociális fontosságának szüntelen népszerűsítésével, az 
üres állások betöltésére kiírt szakmai versenyvizsgák hitelességének és 
objektivitásának növelésével megállás nélkül támogatni kellene. 
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o A tanárképzés minőségét, a legújabb nemzetközi trendek és kutatási 
eredmények bevezetésével, a képzési struktúrák és a szervezeti formák 
időnkénti újragondolásával, a megszerezhető diploma (a pedagógusi pá-
lya gyakorlására feljogosító bizonyítvány) értékének fokozásával folyama-
tosan optimalizálni kellene. 

o A magasabb neveltségi szinteknek, illetőleg az iskolázottság felsőbb fo-
kainak és mértékének pozitív társadalmi megítélését és jelentőségét per-
manens módon fokozni kellene. 

o A hivatalos, illetve intézményes és hivatásos tudományos kutatási színte-
reken (neveléstudományi kutatóközpontokban, egyetemi tanszékeken, 
pedagógiai intézetekben stb.) zajló pedagógiai, didaktikai, neveléselméle-
ti, tantárgy-pedagógia, tanulás-lélektani, személyiségpedagógiai, fejlődés- 
és neveléspszichológiai vizsgálódásokra az eddigieknél hatványozottab-
ban nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, a feltárt és hitelesnek ítélt ered-
ményeket minél hamarabb gyakorlatba kellene ültetni. 

o Az oktatási-nevelési tevékenységek infrastrukturális alapjait, tárgyi-anyagi 
bázisát, illetve eszközbeli, berendezésbeli és felszerelésekre vonatkozó 
feltételeit, mint ahogyan metodikai módozatait, szervezeti és menedzs-
menti formáit is az elkövetkezőkben elkötelezettebben kellene moderni-
zálni. 

A Sorkin-féle gondolat által kiváltott rövid eszmefuttatásomat azzal a meg-
jegyzéssel zárnám, hogy amennyiben a „nevelés minden”, nem tűnhet túlzás-
nak, hogy számára, az eredményes működés távlatában, a társadalomnak (a 
kormányzatnak) minden szükségest meg kell adnia. Mindazokat a személyi té-
nyezőket, valamint azokat az infrastrukturális, tárgyi és anyagi feltételeket ga-
rantálnia kell, amelyek egy kiváló minőség elérésének vonatkozásában a fiatal 
nemzedékek oktatása és nevelése megkövetel. A köznevelési rendszer elvárt 
sikerű működésének alapvető feltételeit, elsődleges szubjektív és objektív té-
nyezőit mindig és minden körülmények között elodázhatatlanul a lehető leg-
jobb minőségben biztosítania kell. 

 
 

 


