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Fodor László 
 

Gondolatok a nevelésről 
– avagy pedagógiai felvetések, megfontolások, eszmefuttatások,  

elképzelések, tézisek, feltételezések és aforizmák  

(folytatás) 

151. Ha tanári szerepünket, illetve mindennapi szakmai kötelességeinket és fel-
adatainkat egyszerű gyakorlati fogások és merev szokások révén, rutinosan, fá-
sultan, közömbösen, gépiesen vagy tisztviselőszerűen teljesítjük (azaz minimális 
pszichointellektuális feszültség, jó értelemben vett nyugtalanság és szakmai iz-
gatottság nélkül, tudatos erőfeszítések, lelkesedés, éninvolváltság, valamint a 
szakmaszeretet ösztönző hatásainak hiányában), tanítványaink számára nem le-
hetünk elégségesen hasznosak, személyiségük fejlődését megfelelő minőségben 
nem segíthetjük.  

152. A tanár nagy előnye azokkal a fokozottan attraktív, roppant könnyen és 
gyorsan elérhető, és szinte folyamatosan használható korszerű információforrá-
sokkal szemben, amelyekkel ma egyfajta versenyben áll (és amelyek teljesen 
aláásták ama időtlen idők óta kibontakozott státusát, hogy ő az ismereteknek az 
egyetlen és leggazdagabb forrása), a kapcsolatteremtő és -fenntartó, illetve ver-
bális és nemverbális kommunikációs készsége, a gyermekekhez fűződő empati-
kus viszonyulása és érzelmi kötődése, az azokkal kialakított és emocionális szá-
lakon futó, az összetartozás biztonságot nyújtó közös élményét mozgósító em-
berséges közvetlen személyközi kapcsolat kialakításának képessége. 

153. Minél gyengébb képességű egy tanuló, annál kompetensebb tanárra van 
szüksége. 

154. A nevelés művészete a konkrét nevelési gyakorlatban megnyilvánuló olyan 
meglátás- és megértésalapú humánus viszonyulási módoknak birtoklását, illető-
leg olyan érzékeny, ösztönös intuícióba és ihletettségbe gyökerező hatásgyakor-
ló technikáknak, módszereknek, valamint eljárásoknak az eredendő ismeretét és 
viszonylag könnyed gyakorlati alkalmazását jelenti, amelyeket nem (igazán) le-
het az egyetemen megtanulni, amennyiben azok alapvetően öröklött sajátossá-
gok, illetve  veleszületett adottságok, hajlamok és rátermettségek  talajából táp-
lálkoznak, és amiket ősi rétegekből eredő korrekt (rá- és meg)érzések, előérze-
tek, valamint sugallatok váltanak ki és vezérelnek.  
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155. Az egészséges gyermeki fejlődés elősegítésének szempontjából, a pedagó-
giailag oly annyira kívánatos tanár-szülő kapcsolat (egyébként mindkét fél hibá-
jából) minálunk ma nem igazán megfelelően strukturálódik, szociálpszichológi-
ai alapvetésben gyakorta elfajul, esetenként pedig mint a növendék tanulási ér-
dekeit képviselő kölcsönös elfogadás, segítségnyújtás és partnerség, továbbá 
mint hatásos párbeszéd vagy együttműködés egyszerűen nem létezik. 

156. Csakis akkor vagy jó tanár, ha ráhatásaid következtében tanítványaid vilá-
gosan ráeszmélnek arra, hogy amennyiben emberi lényként (emberiesen, em-
berségesen vagy emberhez méltóan) akarnak élni, emberségesnek (emberközeli-
nek, figyelmesnek, segítőkésznek, becsületesnek, jóindulatúnak, emberbarátinak, 
emberszeretőnek, jóakaratúnak, nemesnek, tisztességesnek, tiszta szívűnek, 
készségesnek, együtt érzőnek, udvariasnak, toleránsnak, megértőnek, empati-
kusnak és tapintatosnak) kell lenniük. 

157. Vajon miért kell mindig bevárniuk a hazai oktatásügyi hatóságoknak az 
intézményes oktatásból kimaradó vagy annak valamely alacsonyabb szintjéről 
lemorzsolódó (megfelelő műveltséghez, diplomához és képesítéshez nem jutó) 
tanulók túlzottan nagy (az utóbbi években 15–19% között ingadozó) arányából 
fakadó áldatlan negatív következményeket (munkanélküliség, bűnözés, sze-
génység,  marginalizálódás stb.) azért, hogy elégséges felelősséget érezzenek, és  
hathatósan (megfelelő intézkedésekkel) gondoskodni kezdjenek eme perspekti-
vikus fertőző fekély mérsékléséről, illetve ezen valóságos időzített szociális 
bomba hatástalanításáról. 

158. Kétségtelen, hogy napjaink egyetemi hallgatója  (mint a digitális kor szü-
löttje) az általunk alkalmazott tanítási stratégiák, a javasolt metodikai megköze-
lítések, a prezentációs eszközök és módok, valamint a felhasznált tanulási szitu-
ációk minél nagyobb változatosságát és folyamatos fejlesztését várja el.  

159. Aligha kétséges, hogy napjainkban az iskolapedagógiai kutatások előtt álló 
egyik legizgalmasabb és legaktuálisabb kihívás arra vonatkozik, hogy miként 
lehet az oktatásban, illetve az iskolai gyermeki tanulás elősegítésében a tudás-
hoz való hozzájutás korszerű információs és kommunikációs technológiai esz-
közeihez alkalmazkodni, hogyan lehet az azokban megmutatkozó széles ívű 
pedagógiai lehetőségeket minél hatékonyabban kiaknázni. 

160. Minél erősebbé válnak pedagógiai alapvetésű szavaid, annál gyengébbek 
lesznek tetteid. 

161. Az interneten többnyire egyszerű információkat, és nem valódi ismerete-
ket találsz. 
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162. Napjainkban teljesen anakronikussá vált a tanulók oly módú értékelése, 
mely kizárólag azt óhajtja megítélni, hogy azok milyen mértékben képesek az 
elsajátított ismereteket emlékezetükben tárolni és hosszabb távon megőrizni (és 
nem azt például, hogy az egyes információk értékét hogyan tudják megragadni, 
hogy lehetőségükben áll-e azokat önállóan változatos helyzetekben alkalmazni, 
vagy a különböző ismeretek közötti kapcsolatokat és összefüggéseket megálla-
pítani, hogy képesek-e kódokat dekódolni és szimbólumokat megérteni, fogal-
maikat rendszerré alakítani, az új tudáselemeket a régebbiek állományába integ-
rálni stb.). 

163. Mint tanár ma már nem vagy a tudás egyetemes birtokosa, és fő feladatod 
sem a tudás puszta átnyújtása. Mindenekelőtt a személyiség fejlődését előmoz-
dító gyermeki iskolai tanulás megszervezésének (facilitálásának, bátorításának, 
fenntartásának, felülvigyázásának, értékelésének és ösztönzésének), illetve az 
optimális tanulást előidéző didaktikai helyzetek kigondolásának, megtervezésé-
nek és konkrét megalkotásának felelőssége hárul rád. 

164. A tudományos információk exponenciális ütemben történő felhalmozódá-
sának korában és az internet által kiszélesített emlékezetünk körülményei kö-
zött az iskolai oktatásnak paradoxonos módon egyre kisebb hangsúlyt kell fek-
tetnie az információk megtanítására, és ekképp a tanulók elméjét – azt mintegy 
felszabadítva – alapvetően az innovatív intuíció és az alkotó gondolkodás szol-
gálatába kell állítania.   

165. A nevelésben gyakorta azt tudod a legnehezebben eldönteni, hogy mikor 
cselekedj a pillanatnyi helyzet parancsára, mikor kövesd szíved erős sugallatát, 
és mikor járj el kizárólag az aktuális pedagógiai előírások szellemében. 

166. Noha a népesség globális tudása az utóbbi évtizedekben az oktatás révén 
jelentős mértékben növekedett, az egyes ember általános műveltsége távolról 
sem fokozódott. 

167. Az oktatás minden szintjén számolni kellene azzal, hogy manapság a leg-
több munkahelyen a fiatal szakembertől mindenekelőtt procedurális és eszköz 
jellegű tudást, tettrekészséget és cselekvőképességet, innovatív intuíciót, kreatív 
beállítódást, rendszeres és produktív gondolkodást, érdeklődés alapú tanulási 
képességet, operacionális önállóságot, valamint a szakmai kompetenciák ön-
menedzselésének, üzemeltetésének és folyamatos fejlesztésének képességét vár-
ják el.   

168. Nem volt ellenemre soha, hogy egy-egy helyzet megítélésében vagy egyes 
jelenségek értelmezésében a hallgatók véleményével osztozzam. 
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169. Alaphelyzetben a tanár számára a tanuló gyermek már önmagában is olyan 
inger, mely feszíti intellektuális nyugtalanságát, gerjeszti didaktikai kedvét és 
erejét, erjeszti és termékennyé teszi oktatási energiáit. 

170. Nem fér kétség ahhoz, hogy napjaink számos időszerű és sajátságos  prob-
lémája, s az azokból származó kihívások – interkulturalizmus, ökológiai prob-
lémák, felgyorsult társadalmi és gazdasági fejlődés, fokozott információs és 
kommunikációs technológiai evolúció, szélsebes tudományos haladás és infor-
máció-felhalmozódás, népességgyarapodás, energiaszűkösség, termelési fenntart-
hatóság, meggyengült társadalmi felelősség, hanyatló szolidaritás, létbizonytalan-
ság, szegénység, közegészségügyi gondok súlyosbodása, gazdasági válság stb. – az 
aktuális felsőoktatási paradigmák, illetve az egyetemi szakképzési modellek gyö-
keres megváltoztatását követelik, és arra késztetnek, hogy mélységeiben újrafo-
galmazzuk oktatási és képzési céljainkat, hogy átszervezzük módszereinket, és 
hogy újradefiniáljuk a tanár szakmai pozícióját és helyzetét. 

171. Pedagógusként kimondott szavaid egyike sem semleges. 

172. Az igazság kimondásáért a növendék nem büntethető. 

173. Részemről, én csakis a tudomány iránti érzéssel és érdeklődéssel eltelt, a 
szabadságért rajongó, józan gondolkodású, az oktatás ügyében hívő, az igazsá-
got kimondó, érzületeiben stabil, lelki zűrzavaroktól, rezignáltságtól, indulatos-
ságtól, reménytelenségtől, mélabúságtól, elfogultságtól és előítéletektől mentes, 
rossz ösztöneinek szabad utat soha nem engedő, a személyiség fejlődésének 
törvényszerűségeivel számoló, a tanulás legfontosabb pszichológiai sajátossága-
it, mindenekelőtt a tanulók tanulási motivációjának kérdését behatóan ismerő 
tanárnak előlegeznék bizalmat. 

174. Ha a társadalom humanizáltságának foka folyamatosan nem növekszik, 
egyáltalán nem várhatjuk el, hogy a közoktatás minősége számottevően javul-
jon. Ha a közoktatás minősége folyamatosan nem javul, egyáltalán nem várhat-
juk el, hogy a társadalom humanizáltságának foka számottevően emelkedjen. 

175. Mint tanár, légy inkább tudós, mint ideológus.   

176. Attól tartok, hogy a kompetenciák fejlesztésére fektetett fokozott (egyfajta 
divatosságba hajló) hangsúly némiképpen háttérbe fogja szorítani a reflektivitás, 
az elmélkedés és a belső megjelenítés ösztönzésének, illetve az önálló kritikai, 
logikus és kreatív gondolkodás alakításának pedagógiai feladatát. 

177. Az új információs és kommunikációs technológiákban nem az iskola ve-
télytársát kell látni, hanem a pedagógiai folyamat fejlesztésének potenciális 
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alapelemeit, a jelenlegi, nem egyszer elavult és hatástalan, rossz hagyományokba 
gyökerező oktatási praxis megújításának csodálatos lehetőségét. 

178. Minél távolabb áll az oktatáskutató az iskolai vagy egyetemi oktatás konk-
rét gyakorlatától, annál kisebb esélye lesz minőségjavító innovációkat, illetve 
fejlődést gerjesztő változtatásokat kidolgozni.  

179. Tanárként beszéded legyen logikailag helyes és tartalmilag hiteles (igaz), 
magatartásod morálisan szép és emberileg helyénvaló, tetteid pedig legyenek 
szociálisan értékesek és hasznosak. 

180. Minél elmélyültebben perszonalizálódik a párbeszédes kommunikáció ré-
vén a megtanulásra felajánlott ismeretanyag, a tanulók annál sikeresebben fog-
ják azt elsajátítani. 

181. A nevelésben egy pillanatra sem téveszthető szem elől, hogy noha a gyer-
mek alapvetően a jövő embere, mégis a közvetlen jelenben élő személy. 

182. Addig, ameddig még ma is viszonylag sokan gondolkodnak nosztalgiával 
az ismeretek egyszerű átadásáról, a verbális közlésen alapuló oktatási módról, 
még sokat fog váratni magára az a pedagógiai helyzet, melyben a tanulás végső 
célja nem a megszerzendő tudás formájában lesz megfogalmazva, hanem a 
gyakorlat terén megmutatható, konkrét tevékenységek síkján bizonyítható 
kompetenciák formájában. 

183. Számos jel igazolja, hogy minél alacsonyabb valakinek az általános nevelt-
ségi/iskolázottsági szintje, annál kevesebbet fog kérdezni és kételkedni, annál 
jobban fogja félteni a rossz és hibás hagyományok pusztulását, annál erőtelje-
sebben fog radikális eszmék irányába hajlani, lelkületében annál sikeresebben 
fog kibontakozni az intolerancia, a gyűlölködés és az ál nacionalizmus, annál 
nagyobb meggyőződéssel fogja hinni, hogy ő mindent tud, annál könnyebben 
fog a fanatizmus irányába fordulni, hisz annál kiszolgáltatottabb a propaganda-
szerű mesterkélt üzeneteknek, azaz  annál befolyásolhatóbb és manipulálha-
tóbb. 

184. Noha a tekintélyelvűség pedagógiai attitűdjének mértéke iskoláinkban so-
kat csökkent az utóbbi évtizedekben, tekintélyalapúsággá teljesen átalakulni 
sajnos még mindig nem tudott. 

185. Egyszerűen elképzelhetetlen, hogy az oktatásszervezési és fejlődéspszicho-
lógiai törvényektől eltekintő, a tanulás legfontosabb pszichológiai sajátosságait, 
mindenekelőtt a tanulók tanulási motivációjának kérdését szem elől tévesztő 
tanár eredményes oktatási folyamatot valósítson meg. 
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186. Hosszú távon sikeresen tanítani csakis úgy tudunk, ha minden nap újrata-
nuljuk didaktikai módszereinket és technikáinkat, ha napi gyakorisággal felújít-
juk és erősítjük oktatási képességeinket. 

187. Lépten-nyomon tanúi lehetünk annak a ténynek, hogy az erkölcsi norma 
ismerete távolról sem elégséges a morális magatartás testet öltéséhez (jóllehet 
fölöttébb szükséges). Ugyanis a tudásnak a szociális magatartásra gyakorolt ha-
tása az érzelmekhez, attitűdökhöz, meggyőződésekhez, valamint az olyan jel-
lemvonásokhoz viszonyítva, mint amilyen a felelősség, a becsületesség, az ille-
delmesség, a kötelességérzés vagy az elkötelezettség, jóval gyengébb. 

188. Amikor tanítványaidról beszélsz, önmagadról is sokat elmondasz.  

189. Súlyos hibát vét, aki tanári tekintélyével visszaél, de talán még annál is 
rosszabb, ha a tekintélyt nélkülözi. 

190. A megszerzett tudás kizárólag a moralitás függvényében erősíti a személyi-
séget. 

191. A gyermek bántalmazását észérvekkel soha nem lehet alátámasztani. 

192. Az iskola egy relatíve új, azonban fokozatosan egyre jelentősebbé váló ne-
velési feladata a növendékek annak tekintetében történő felkészítése, hogy le-
gyenek képesek kivédeni a média manipulatív hatásait, hogy tudjanak ellenállni 
a mesterkélt befolyásolási szándékainak. 

193. A hazai oktatáskutatás máris jelentős lemaradást akkumulált, ami annak 
tisztázását tekinti, hogy milyen funkciókat tölthetnek be a tabletek és az okos 
telefonok az oktatásban. 

194. A tanárok nyitottsága, a tanulói kísérletezések és találgatások iránti tole-
ranciája, a sablonostól, a megszokottól és a merev szokásostól való eltérések 
megértése, a tanulói produktumok értékelésében megmutatkozó rugalmassága, 
az új megoldások, a témától eltávolodó szempontok, ötletek és modellek kere-
sésének támogatása, az egyéni próbálkozások, hipotézisállítások, érvényesség-
megállapítások, felmérések, felülvizsgálatok, okfeltárások és bizonyítások favo-
rizálása, a tesztelések, egyeztetések, egybevetések, összehasonlítások, mérések, 
párhuzamba állítások,  boncolgatások, diagnosztizálások és megvitatások ösz-
tönzése, az eredeti elképzelések és önálló meglátások bátorítása, a meghökken-
tő változtatások és a frappáns kombinációk végrehajtásával szemben megelőle-
gezett bizalma mind-mind olyan körülmény, amely a kreativitás magasabb 
szintjének és megfelelő erejének kialakulását hathatósan ösztönzi. 
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195. Szakszerű felnőtti segítség nélkül még a legkiválóbb tanulók sem tudnak 
megfelelő hasznot húzni az internetből. 

196. Többek között mire lenne szükség? A programok felújítására, az alapisme-
retekre való fókuszálás megerősítésére, a tanévszerkezet és az iskolázási idő 
ütemezésének felfrissítésére, a humánműveltség újra-megerősítésére, a tudo-
mányos műveltség és a digitális tudás fokozott fejlesztésére, az iskolai tankönyv 
újfajta szerkezeti és tartalmi megközelítésére, az iskolai sikeresség újra-
meghatározására, az iskola szerepének tisztázására a kommunikációs és infor-
mációs technológiai forradalom vonatkozásában, a tanfelügyelőségek szerepé-
nek átdefiniálására, a konzervatív tendenciák lazítására, a rossz hagyományok 
lebontására. 

197. A gyermek bántalmazása értelmét veszíti és teljesen abszurd jelleget ölt, ha 
a felnőttet megérinti a gyermek boldogsága, ha szívén hordozza annak testi-
lelki jóllétét. 

198. Meglepő módon az iskolai tanulásszervezés történelmi fejlődése gyakorla-
tilag csak két jelentős szakaszt ismer. Az első, egy Comenius előtti időket fel-
ölelő kibontakozási fázis, amikor is a tanulás megszervezése teljesen alkalom-
szerű volt, szinte kizárólag esetleges, véletlenszerű, illetve eseti formákban zaj-
lott le, nélkülözve a tanulásra vonatkozó tudományos (pszichológiai, pedagógiai 
vagy metodikai) megfontolásokat. A második szakasz a Comenius utáni, egé-
szen napjainkig tartó időperiódusra terjed ki, amikor is a tanulásnak fokozato-
san és egyre nagyobb mértékben tervszerű, szisztematikus, szervezett és teljes 
körűségre törekvő jelleget biztosítanak, és az idők során folyamatosan kimun-
kált, egyre elmélyültebb tanuláselméletek kitételeinek figyelembevételével szer-
vezik meg.   

199. A pedagógia egyfajta átka, hogy olykor igencsak jól összeálló, nagyon hatá-
sosnak mutatkozó és széles körű érdeklődésnek örvendő elméleti megközelíté-
seket (pl. egyes tanuláselméleteket vagy személyiségfelfogásokat) nagyon kö-
rülményesen vagy egyáltalán nem lehet a nevelési-oktatási gyakorlat terén al-
kalmazni. 

200.  Célszerű olykor a növendéket megjutalmazni azért is, amit nem tett, vagy 
ahogyan nem cselekedett. 

201. A pedagógus gyermekszeretete nemcsak a tanuló gyermek személye iránt 
megnyilvánuló felelősségét, tiszteletét és kötelességérzését táplálja, hanem szin-
te azonos mértékben az önmagáért, önnön személyiségéért, nevelési célzattal 
kifejtett cselekvéseiért, tetteiért, valamint egész életmódjáért érzettet is fokozot-
tan gerjeszti.  
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202. Vajon hogyan képes ma valaki szemrebbenés nélkül azt vallani, hogy fo-
lyamatosan úgy taníthatunk, mint régen, hogy az enciklopédizmus korában ki-
munkált és az oktatás mai logikájának ellentmondó módszereket és eszközöket  
kényelmesen manapság is használhatjuk, hogy az időközben elavult elvekre, 
normákra és szabályokra továbbra is problémamentesen alapozhatunk, hogy az 
ősrégi,és időközben porleptévé vált, illetve a folyamatosan megújuló környezeti 
körülmények közepette egyenesen rossznak bizonyult közoktatási hagyomá-
nyokról még sem érdemes lemondani, hogy a múltban alkalmazott pedagógiai 
gondolkodási modellekkel, az idejétmúlt kognitív sémákkal vagy a jelenlegi szo-
ciális, kulturális és gazdasági helyzetben már nem hatásos pedagógiai probléma-
megoldó és döntési mintázatokkal ma is azonos módon, s úgymond gond nél-
kül és kockázatmentesen operálhatunk. 

203. Ha napjainkban pályakereső fiatal vagy, akinek élete során mindenekelőtt 
pénzre lenne szüksége, de aki ugyanakkor közmegbecsülésre és erkölcsi elisme-
résre is fokozottan vágyakozna, ne a pedagógusképző intézetbe iratkozz be. 

204. A pedagógus mindaddig nem lesz a mérnökhöz, az orvoshoz vagy a köz-
gazdászhoz hasonló szakértő, a szakmai feladatvégzésének síkján mindaddig 
nem lesz képes megfelelő professzionalizmusról tanúbizonyságot tenni (impli-
cite az oktatásbeli alkalomszerűségek és esetlegességek mértékét csökkenteni), 
míg a képzési folyamatban a pedagógiai és pszichológiai felkészítés mai elégte-
lenségei, melléfogásai, fennakadásai, illetőleg mindenfajta hiányosságai és prob-
lémái nem találnak messzemenően hatékonyabb megoldást.  

205. Nem fér kétség ahhoz, hogy a szervezett nevelés és oktatás síkján a tudo-
mányos forradalmat a pszichológia bontakoztatta ki. A pedagógiai valóságnak 
pszichológiai perspektívából történő megközelítése napjainkban is a legelterjed-
tebb, a legelfogadottabb és a leghitelesebbnek tűnő mód, ugyanis az nyújtja a 
legkidolgozottabb ember- és gyermekképet, a legkomplexebb személyiségelmé-
letet, valamint a legalkalmazhatóbb fejlődés- és fejlesztéskoncepciót.  

206. Minél jelentősebb a pedagógus pszichológiai érzéke és tudása, annál foko-
zottabb a tanuló gyermekek iránt megmutatkozó érzékenysége, fogékonysága, 
tapintatossága, toleranciája és empatikussága, következésszerűen annál nagyobb 
annak az esélye, hogy a gyermeki sajátosságokból kiindulva, azokra mintegy 
alapvetően támaszkodva gyermekközpontú pedagógiai tevékenységeket szer-
vezzen meg.  

207. Egyrészt a szeretetből fakadó biztonság élménye, másrészt a biztonságból 
táplálkozó szeretet szinte végtelen erőforrásokkal rendelkező érzése képezi an-
nak elsődleges garanciáját, hogy a növendék életének adott állomásán önmagává 
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válhasson, hogy lappangó és latens fejlődési lehetőségeit valóra válthassa, hogy 
önnön emberi lényegét kibontakoztathassa, és egyediségét eredményesen meg-
valósíthassa, végül hogy éppen az lehessen, aki lehet, azzá és olyanná váljon, 
akivé és amilyenné válhat.  

208. Pedagógiai tevékenységünkben pillanatra sem tekinthetünk el attól, hogy a 
gyermekkori fejlődés síkján az önmegvalósítás kezdeti és hiányozhatatlan elő-
feltétele, a személyiség (nyilván belső körülményektől is függő) kiteljesülésének 
legmélyebben fekvő és megfellebbezhetetlenül szükséges gyökere, a biztonság 
élményének teljes körű és hiánytalan megélése.  

209. Minél alacsonyabb szintű és lazább a pedagógus moralitása, a gyermeki vi-
selkedés viszonylatában, annál több nevelési követelményt és tiltást fog statuálni. 

210. Nevelési intézkedéseiddel mindig a gyermek érdekeit szolgáld, annak javát 
és egészséges testi-lelki fejlődését tűzd ki célul, ne saját nyugalmadat és kom-
fortérzésedet próbáld biztosítani. 

211. Pedagógusként köteles vagy nevelési hatásaid lehetséges következményeit 
gyermekre szabottan mindig minél pontosabban előrelátni. 

212. Mint pedagógus szakmai személyiségedet nem leszel képes fejleszteni, ok-
tatási gyakorlatodat a hatékonyságnövelés céljával nem tudod széleskörűen 
megújítani, ha folyamatosan nem bővíted pszichológiai tudásodat, ha ciklikusan 
nem frissíted fel módszertani tapasztalataidat, ha időnként nem korrigálod pe-
dagógiai ismereteidet, szemléletedet és gondolkodásodat.   

213. A pedagógusi pálya lényegéhez mindenekelőtt az emberek közötti érintke-
zéses jellegű személyes kapcsolat tartozik, hiszen a valódi nevelés és oktatás 
mindig közvetlen és kölcsönhatásos konkrét személyközi viszonyok között, a 
kölcsönös függés, a társas egymásra hatás és az érzelmi viszonyulások síkján 
játszódik le. 

214. Soha ne vedd el gyermekednek a kíváncsisága kielégítésében, a problémák 
keresésében, a titkok kutatásában, a rejtélyek megfejtésében, a nehézségek le-
küzdésében, a versenyek megnyerésében, az önálló feladatvégzésben, egyes cse-
lekvéses célok elérésében, a játszásba való bevonódásban, a lendületes tényke-
désekben és a mozgásos, gyakorlati tevékenységekben lelt örömét. 

215. Az iskolán kívüli nevelési programok, a személyes megtapasztalás és az 
együttműködés örömét előtérbe állító egyesületi vagy alapítványi formatív fog-
lalkozási tervek, a társadalmi jelenségekkel, mindenekelőtt az emberi létjelensé-
gek és életvitel, valamint a munka világával szoros kapcsolatban álló, gyakorta 
szociális beállítottságú nevelési-oktatási projektek mértékénél talán semmi más 
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nem jelzi hűebben és pontosabban, hogy a helyi közösségek tudatában a gyer-
mekek és fiatalok  oktatása mennyire fontos helyet foglal el, illetőleg hogy az  
milyen szinten van jelen. 

216. Kizárólag a szeretet felemelő és boldogító érzelme, s az ahhoz szorosan 
kapcsolódó biztonság éltető és erősítő élménye képes megalapozni a gyermek 
lelki gazdagságát és kiegyensúlyozottságát, szellemi nyugodtságát és harmóniá-
ját, lelki fejlődésének ritmusos folyamatát, valamint életének megfelelő rendjét. 

217. A gyermekkorú bűnöző inkább gyermek, mint bűnöző. 

218. Az iskola a gyermek számára nemcsak akkor válhat veszélyes hellyé, ami-
kor a tanárok – horribile dictu – gonoszságokat, gyermekellenes dolgokat, jog-
sérelmeket követnek el, hanem akkor is, amikor nem tudják elégséges mérték-
ben, hogy szakmai téren mikor mit is kellene tenniük, hogyan is kellene eljárni-
uk. 

219. Mindaddig, ameddig a pedagógusi pálya szakmaszerűségének mértéke nem 
fokozódik, az elhivatott pedagógus időnként erős lelkiismereti aggályokkal fog 
szembesülni. 

220. A pedagógusi szó nem száll el mindig. 

221. Sajnálatos hazai tény, hogy a sikeres helyi pedagógiai innovációkat széle-
sebb körökben rendszerint kellőképpen nem értékesítik, regionális, országos 
vagy nemzetközi téren azokat elégséges mértékben nem kommunikálják, a ku-
tató és újító pedagógusokat pedig egyszerűen nem részesítik elismerésben. 

222. Oktatási paradoxon: míg a tanár mindenekelőtt az előadásra, a bemutatás-
ra és az átnyújtásra törekszik, addig a tanuló elsősorban a közvetlen megtapasz-
talásra, a személyes vizsgálódásra és a felfedezésre mutat hajlandóságot. 

223. Akárcsak réges-régen, a személyes példa ma is százszor erősebb, mint a 
kimondott szó. 

224. Sokszor az iskolában (valamilyen elégtelen feltételek közepette) megtanult 
rossz dolgok (előítéletek és sztereotípiák, helytelen készségek vagy szokások, 
valamivel vagy valakivel szembeni elfogultságok, negatív attitűdök vagy ellen-
szenvérzések stb.) sokkal jobban ellenállnak a felejtésnek, mint a megszerzett 
értékes ismeretek. 

225. Az érettségi vizsga mai (átkozottul rossz) rendszere többek között annak 
látszatát kelti, mintha az egyes információk elsajátítása az egész oktatás egyetlen 
célja lenne. 
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226. Végső soron nincs olyan gyermek, aki ne rendelkezne speciális nevelési 
igényekkel. 

227. A pedagógusi szó legyen mindig szép és igaz. 

228. Kizárólag egy jogállam iskolája válhat jogalapú, humánus és demokratikus 
oktatási környezetté. 

229. Mint pedagógus az iskolába járó tanulóban elsősorban nem diákot, hanem 
gyermeket látok, a gyermekben pedig mindenekelőtt valamilyen szintre kifejlő-
dött személyiséggel rendelkező embert.  

230. Az iskola nem tekinthet el a szűkebb-tágabb környezetében élő, kiváló 
teljesítményű, kiemelkedő kompetenciáik alapján közismert és nagy tekintély-
nek örvendő személyiségekben, az úgynevezett forrás-személyekben – befolyá-
sos tudósokban, színészekben, írókban, orvosokban, politikusokban stb. – rejlő 
potenciális formatív hatások kiaknázásától. 

231. Az empátiára, illetve érzelmi megértésre alkalmas, együtt- és részvétérzésre 
képes, valamint aggodalom és szánalom megélésére hajlamos egyén számára az 
erőszak értelmét veszíti. 

232. Mit kell tenned minden egyes oktatási szituációban? Mindössze a figyelmet 
fenntartani, az eredendő kíváncsiságot aktiválni, az érdeklődést felkelteni, a 
megismerési motivációt fejleszteni, a konfliktusokat kezelni vagy megoldani, a 
fegyelmet biztosítani, a célokat tudatosítani, a gyermekeket figyelni és megis-
merni, a tudás és a személyiségjegyek kibontakozását lépésről lépésre nyomon 
követni, a viselkedést szabályozni, a tanulók érzelmi problémáit gondozni, a ta-
nulókat a tanulási szituációkba való involválódásra biztatni és aktivizálni, a ta-
nulási eredményeket értékelni, illetőleg minél többször érdemben megerősíteni, 
a nem fontos információkat elhagyni, a lényeges és specifikus elemekre figyelni, 
azokat kiemelni és többször is aláhúzni (a figyelem irányításának és az emléke-
zetben való jobb tárolásának céljával), a kulcsszavak módszerét alkalmazni, az 
élőbeszédet képi elemekkel szinkronba hozni, a tartalmakat szekvenciákra (egy-
ségekre) osztani (a munkamemória túlterhelésének elkerülése végett), frappáns 
példákat bemutatni, a készségek fejlődését legjobban elősegítő gyakorlatokat el-
végeztetni, a tanulási nehézségeket egyénre szabottan oldani, a megértést előse-
gíteni, a teljesítményeket individualizáltan optimalizálni, a megtanult elemeket 
rögzíteni, a már kialakult tudást rendszerezni, a tanár-diák viszonyt egészsége-
sen művelni.  
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233. Csakis a másoktól nyert és mások iránt érzett szeretet által nyújtott felsza-
badultsági és erőforrást jelentő megelégedettségi érzés képes biztosítani azokat 
a szellemi energiákat és azokat a fizikális erőket, amelyek révén aktív szerepet 
tudunk vállalni úgy önmagunk belső világában való eligazodásunkban, mint 
ahogyan a külső környezeti feltételekhez való alkalmazkodásunkban is, belső 
béke állapotunk és külső személyes miliőnkkel való egyensúlyunk elérésében, 
végső soron önnön emberi lényegünk és személyiségünk tökéletesítésében.  

234. Egy pedagógus nem létezhet, nem lehet meg, személyiségében nem épül-
het és szakmailag nem érhet be pedagógusi társaság nélkül. 

235. Olykor az iskolában a közösségi összetartozás biztosításának céljával a nö-
vendékeknek átörökített azonos gyökerű és nagyjából hasonló mértékű művelt-
ség, a későbbiekben – nyilván az asszimiláció és internalizáció jellegének, vala-
mint az egyéni belső feldolgozás milyenségének függvényében – többnyire el-
különíti egymástól az embereket. 

236. Pedagógusként légy elkötelezett híve a lélektannak. 

237. Minél kisebb gyermekeket bíznak rád a nevelés céljával, elvárt (és szüksé-
ges) képzettséged, illetve pedagógiai kompetenciád annál magasabb szintű, 
szakmai felelősséged annál nagyobb, munkád fontossága az egészséges fejlődés 
viszonylatában annál fokozottabb, elismerésre és megbecsültségre pedig annál 
tágabb ívű jogod van. 

238. A növendékekre nézve talán nincsen szerencsésebb pedagógiai helyzet, 
mint amikor a pedagógus zavaroktól mentes szellemisége és érett személyisége 
(a magatartás, a megnyilvánuló attitűdök, a kifejtett elképzelések, a gondolko-
dási stílus stb. révén) éppen azt tükrözi, illetve pontosan azt mintázza és azt 
sugallja, ami a pedagógiai folyamat céljait képezi, illetve az, ami annak célrend-
szeréhez szorosan kapcsolódik. 

239. Nem nehéz észrevenni, hogy egyes iskolai tantárgyakat az egyetemesség 
jellege, valamint az örök időkre szólás és a szakralitás ismérve övezi. 

240. Mondj le annak illúziójáról, hogy osztályodban a tanulásra mindig minden 
tanuló elégségesen eleve motivált. 

241. Nem lehet az oktatást ténylegesen megújítani, nem sikerül az egyes rossz 
szokásoktól vagy elavult hagyományoktól megszabadulni a gyakorló pedagógu-
soknak a legváltozatosabb módszerekkel történő felkészítése, átképzése, aktivi-
zálása, motiválása, mozgósítása vagy érdekeltté tevése nélkül. 
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242. A hazai érettségi paradoxona (abszurditása): az érettségi román vagy ma-
gyar irodalom vizsgáján  a vizsgázó gyakorta arra kényszerül, hogy olyan alkotá-
sokról írjon vagy beszéljen (érdemben), amelyeket figyelmesen soha nem olva-
sott. 

243. A növendékek viszonylatában barátságosnak kell lenned, azonban a szó 
szoros értelmében vett barátjuk nem lehetsz. 

244. Nem vagyok ellene, ha egy tanárnak a tanítás rögeszméje, mániája vagy 
szenvedélyes hobbija. 

245. Nem lenne célszerűtlen, ha a pályakezdő tanár ünnepélyesen ígéretet tenne 
és felelősségteljesen megfogadná, hogy testi és szellemi energiáit nem kímélve, 
szabad akaratából fakadóan, a pedagógusi szerephez méltóan, teljes szakmai 
kompetenciáját a rá bízott növendékek céltudatos nevelésének szolgálatába 
fogja állítani, nemre, származásra, vallásra, nemzetiségre, nyelvre vagy testi-lelki 
állapotra való tekintet nélkül. 

246. Hiába tanul erkölcstant az iskolában, ha a társadalom immorális. 

247. A legmodernebb információs és kommunikációs eszközökben rejlő (ma-
gányos) játéklehetőségek expanziójának mértékével, gyermekeink kortársaikkal 
való szabadon választott (szocializáló) társas (kooperatív, közös-együttes, azaz 
egymással való) játszási lehetőségei csökkennek. 

248. Az emberi lényeg tökéletes kibontakozása, a személyiség fejlődése, gazda-
godása, illetve időnkénti megújulása pszichológiai szempontból szinte elkép-
zelhetetlen a szeretet elnyerésének, a szeretve levés állapotának és dinamizáló 
élményének hiányában, a szeretetmegélés által biztosított pszichikus energiák, 
valamint a biztonságélmény révén feltörő szellemi erőforrások nélkül.  

249. Régen rossz, ha az oktatás folyamatában a tanuló azt érzi, hogy nem ő, 
hanem az adott tananyag a legfontosabb. 

250. Az iskolában sajnos soha sehol nem lehetett mindazt megtanulni, ami az 
emberi lét okaival, céljaival és értelmével kapcsolatos, ami kimutatná, hogy 
honnan jövünk, mik/kik vagyunk és hová megyünk, illetve azt, ami vektoriáli-
san elősegítené a boldog élet kibontakozását. 
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