
Varga László                                                                   A gyermeknevelés kérdései 

 

 5

Varga László 
 

A legokosabb befektetés a jövőbe: 

a gyermeknevelés 
 

A gyermeknevelés aktuális kérdései 
 

A gyermekek fejlődése, nevelése egy nemzet gyarapodásának, a gazdaság 
fejlődésének kritikus kérdése, mivel csak a boldog, kiegyensúlyozott és jó ké-
pességű gyermekek válhatnak alapjává egy prosperáló, hosszú távon fenntart-
ható társadalomnak.  Amikor okos módon befektetünk gyermekeinkbe és csa-
ládjainkba, a következő generáció azt biztosan visszafizeti. Amikor elmulasztjuk 
megadni gyermekeinknek, amire szükségük van ahhoz, hogy erős alapot építse-
nek az egészséges és produktív életükhöz, akkor saját jövőnket és biztonságun-
kat is kockára tesszük. A tudomány ma már sok – átgondolásra és továbbgon-
dolásra érdemes – eredményt feltárt és bemutatott ahhoz, hogy mi kisgyermek-
nevelők hogyan használjuk ki lehetőségeinket a leghatékonyabban egy szilárd, 
kiegyensúlyozott, fejlődő társadalom felépítéséhez.  

A gyermeknevelő szakember számára a gyermekkor – az ember, a kis-
gyermek, a gyermekkori fejlődés – jelentőségének, a felnőtt életre, az egész 
emberi életútra gyakorolt hatásának megismerése és megértése rendkívül fon-
tos.  Tisztában kell lenni a kisgyermekkori fejlődés legújabb tudományos eredmé-
nyeivel, a kisgyermekkori fejlődést és fejlesztést meghatározó faktorokkal, a 
korai agyfejlődés és az emberi fejlődés összefüggéseivel, az idegtudomány, a 
kisgyermekkori agykutatás legújabb megállapításaival. Életünk minősége a ma-
gunkhoz és a másokhoz fűződő viszonytól és környezetünkkel lévő kapcsola-
tunktól függ. Ezért nem kerülhetjük meg az érzelmi intelligencia kérdéskörét, 
hiszen a gyermekkor – a szociális kompetenciák és a kognitív képességek mel-
lett – az érzelmek megalapozásának rendkívül fontos időszaka. Az érzelmek, a 
szeretet és a gyermeki agyfejlődés közötti összefüggésekre és a kisgyermekkori 
stressz felnőtt életre gyakorolt hatására is felhívjuk az olvasó figyelmét. Jelen fe-
jezetünkben szó lesz korunk egyik rendkívül fontos pedagógiai irányzatáról, a 
konstruktivista pedagógiáról, mely a korábbi tanuláselméletekhez képest merő-
ben más és új téziseket fogalmaz meg. A gyermeknevelőnek tisztában kell lennie 
azzal a rendkívül izgalmas tanulási mechanizmussal, melyben a gyermek önmagát 
és önmaga tudásrendszerét felépíti, így fontos látni és ismerni a tanuló kisgyerme-
ket, a kisgyermekkori tanulás természetét és folyamatát, annak központi ideg-
rendszeri, érzelmi, szociális hátterét. A gyermekkor a tapasztalatszerzés, a cselek-
vőképesség és a kompetenciák megalapozásának időszaka, így a kisgyermekkori 
tanulás értelmezése és megismerése rendkívül fontos kérdés. A legszenzitívebb 
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életszakaszban fontos feladatunk, hogy segítsük a gyermekeket önmaguk meg-
alkotásában, és abban, hogy a világot a saját szemükön át láthassák.  A konst-
ruktivizmus nevelésfelfogása (Nahalka 2002) mellett szólunk a tanítás nélküli 
tanulás, az észrevétlen tudásszerzés kérdéseiről is. Beszélünk a kisgyermekkori 
alapszükségletekről, arról, hogy mire van szüksége egy kisgyermeknek és mit 
adunk, mi realizálódik. Minden otthon kezdődik – a család szerepe az egyéni 
életút megalapozásában megkérdőjelezhetetlen. Szólunk arról is, hogy a kis-
gyermekkori befektetés kétségkívül megtérül – ez a leghatékonyabb és legoko-
sabb politika. 

 
A konstruktivizmus tanulásfelfogása 

 
A tanulásról alkotott kép folyamatosan változik. Sokan még ma is a tanu-

lást az iskolához kapcsolják, pedig egész életünkben tanulunk. Nem kisebbítve 
az intézményes tanulás jelentőségét, kijelenthetjük, hogy felnőtt korunkra tudá-
sunk egy jelentős részét intézményen kívül szerezzük meg, ma már egyre több 
szó esik az otthonról hozott tudásról, az észrevétlen (rejtett) tudáselsajátításról 
és tanítás nélküli tanulásról. Megismerve a gyermekkori agykutatás és tanulás 
legújabb eredményeit, megállapíthatjuk, hogy életünk első éveiben – az intéz-
ményes tanulás előtti időszakban – sok minden eldől, ekkor alapozzuk meg a 
kisgyermek személyiségét, tudásrendszerét, a világhoz és benne az emberekhez 
fűződő viszonyát. Nem mindegy tehát, hogy mit adunk és mit nem adunk kis-
gyermekeinknek az élet első éveiben, hiszen a gyermekkori agy az első hat esz-
tendőben rendkívüli aktivitást mutat. Kár lenne és bűn lenne ezt a szenzitív 
időszakot semmibe venni. Egy bizonyos: a tanulás az ember legáltalánosabb és 
legbonyolultabb tevékenysége. A legáltalánosabb, hiszen születésünktől halá-
lunkig tanulunk; legbonyolultabb, hiszen az emberi agy működése még sok-sok 
titkot és megválaszolatlan kérdést rejteget. Az agykutatás már sok mindent fel-
tárt a tanulás élettani, neurológiai hátteréről, a memória keletkezéséről, de még 
mindig sok a fehér folt az agy működésében. Maga a tudás a tanulás eredmé-
nyeként az agyban létrejövő pszichikus képződmények rendszere – az agy terü-
leteit, fiziológiáját már egészen jól ismerjük, viszont annak terméke, maga a 
gondolat szellemi, így ma még nehezen vizsgáltató.  

A nevelés egyes társadalmi szakaszaiban különböző tanulásfelfogások lát-
tak napvilágot, a középkor évszázadait elsősorban a jól körülhatárolt, pontosan 
definiált ismeretek átadása, közvetítése és számonkérése jellemezte. Ugyanakkor 
az empirizmus, a tapasztalati megismerésre épülő felfogás jelentős áttörést ered-
ményezett a tanulás értelmezésében, mely szerint az érzékszervek rendkívül je-
lentős szerepet töltenek be a tanulás folyamatában. Comenius is gyakran idézi a 
híres középkori mondást, miszerint semmi nincs az értelmünkben, ami korábban 
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nem lett volna az érzeteinkben, vagyis tudásunkat tapasztalatainkból merítjük. 
Ebből született meg Comenius szenzualista pedagógiája, melyben a szemlélte-
tésnek, az ingergazdag környezetnek rendkívül nagy jelentőséget tulajdonít. 
Egyébként a gyermekkori agykutatás mai eredményei ismételten alátámasztják a 
gyermeket ért korai ingerek, a tapasztalatokban gazdag környezet jelentőségét. 
Az empirizmusból nőtte ki magát az amerikai John Dewey (Dewey 1912) által 
részletesen kidolgozott pragmatista pedagógia, mely szerint a tanulás nem más, 
mint tapasztalás és cselekvés, a tanulási folyamat lényege a cselekvési szituáció, 
melyben a pedagógus támogató, facilitáló szerepet tölt be. Nem véletlen, hogy 
a XX. századi reformpedagógiai irányzatok (Németh és Ehrenhard 1999) szinte 
kivétel nélkül a tanítás helyett inkább a tanulásra, az ismeretátadás helyett a fel-
fedezésre, a cselekvésre, a gyermekek tevékenykedtetésére helyezik a fő hang-
súlyt. A pragmatista pedagógia az induktív megismerésre helyezi a hangsúlyt, 
sajátos módszere pedig a projektoktatás.  

A XX. század végén megjelent egyik legújabb tanuláselméleti paradigma a 
konstruktív pedagógia, mely a megismerési folyamat helyett inkább a tanuló gyer-
mekre, a gyermek belső világára koncentrál. A konstruktivista pedagógia ma-
gyarországi képviselője és terjesztője Nahalka István (Nahalka 2002). A konstruk-
tivista tanulásfelfogás szerint a tudás kész rendszerként nem vehető át a peda-
gógustól, a gyermek nem megszerzi, nem interiorizálja a tudást, hanem sokkal 
inkább létrehozza, megkonstruálja azt. Ezért ennek az irányzatnak a filozófiája, 
központi kategóriája az önmagát megteremtő ember (self-made man). A meg-
ismerési folyamatnál sokkal fontosabb lesz így az értelmező, alkotó, strukturáló 
gyermeki elme. A tanulás így az aktív, megismerő elmében zajlik, építve a 
gyermekben már meglévő tudásbázisra, a folyamatosan változó, bővülő agyi 
struktúráira, amit a szakirodalom a „mentális térkép” vagy „világmodell” kifeje-
zéssel definiál. Az újonnan megkonstruált ismeret, tapasztalat, képesség a 
gyermek által létrehozott struktúrába épül be, így a gyermek sajátjává válik, kü-
lönös színezettel és minőséggel. A folyamat fő irányítója maga a világot megta-
nuló, felfedező gyermek, az önmagát megteremtő gyermek (self-made child); a 
pedagógus, a nevelő ennek az építkezési folyamatnak egyik katalizátora, segítője, 
támogatója. A tudást nem a pedagógus hozza létre a gyermekben, hanem segíti 
a tanuló kisgyermek saját gondolati struktúráinak felépülését, vagyis optimális 
feltételeket teremt ahhoz, hogy ez a belső építkezés minél eredményesebb le-
gyen. Ez a szemléletmód fontos szerepet szán a pedagógusnak a gyermekek 
előzetes tudásának feltárásában és a segítő tanulási környezet kialakításában. 

A konstruktivizmus megalapozója, Jean Piaget svájci pszichológus szerint a 
megismerés a való világ viszonyainak cselekvés segítségével történő belsővé 
válása, a tudás pedig aktív tevékenység eredményeképpen a környezetre reagáló 
rendszer. Piaget szerint (Piaget 1970) a tudás az agy konstrukciós működésének 
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eredménye, a belső világ, vagyis a kognitív rendszer és a külső világ, a tapaszta-
latok kölcsönhatása, egymásra hatása. Piaget hatására a tanítvány, Seymour 
Papert tovább finomította (Papert 1988) a konstruktivizmus felfogását, misze-
rint a gyermekek saját gondolati struktúráik építői, továbbá el kell ismerni a ta-
nítás nélküli tanulást. Papert szerint a kisgyermekek megismerési, tapasztalat-
szerzési motivációja leggyakrabban természetes, önkéntelenül érdeklődnek a 
környezetük iránt, melynek állandó vizsgálata, megfigyelése jellemzi őket. Az 
„észrevétlen” tanulás-tudásszerzés felfedező és érzékelő dominanciájú, gyakran 
nonverbális és teljes mértékben a kisgyermek által vezérelt. A konstruktív tanu-
lásértelmezés szerint a gyermekek tudásukat a nekik megfelelően kialakított 
környezetben, a saját problémájukkal foglalkozva, aktív, alkotó, felfedező tevé-
kenység során szerzik meg. Minden tanuló akkor kapja meg a továbblépéshez 
szükséges ismeretet – építőanyagot –, amikor arra munkájában szüksége van. 
Így a legnagyobb esély arra, hogy az új információ a kognitív struktúrába be-
épül, és valódi tudássá válik. A tanulás, mint tudásépítés (konstrukció) mindig a 
felnőttek által jól megszervezett, segített és a gyermekek által irányított és 
elfogadott módon, hiteles problémahelyzetek megoldása közben zajlik. A 
gyermek saját tudását nem kész rendszerként veszi át, azt aktív konstrukcióval 
saját maga hozza létre. A folyamat főszereplője tehát a tanuló kisgyermek, a pe-
dagógusi segítség az ő szükségletéhez alkalmazkodik. A nevelő helyét és 
szerepét vizsgálva a konstruktív pedagógiában, a Montessori-féle mottó jut 
eszünkbe: segíts nekem, hogy magam csinálhassam. A hagyományos, rendszer-
követő tanítás-tanulási paradigmáról elmondhatjuk, hogy olcsóbb, jól kidolgo-
zott, kézben tarthatóbb, előbb elérhető a (vélt) tudás. A konstruktivista tanulás-
tanítás költségesebb, a nevelő részéről komolyabb felkészülést igényel, később 
érhető el a (valódi) tudás, ugyanakkor ez a tanulásértelmezés még minden rész-
letében nem teljesen kidolgozott. 

 
A kompetenciák megalapozásának időszaka 

 

Az élethez szükséges kompetenciák megalapozásának időszaka (Demeter 
2006) vitathatatlanul a gyermekkor. Ekkor rakjuk le az érzelmi, az értelmi és a 
szociális képességeink alapjait. A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, 
ügyességet fejez ki. A kompetencia olyan általános képesség-rendszer, amely 
tudáson, tapasztalaton, értékeken alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás 
során fejleszt ki magában. A kompetencia fogalma pedagógiai-pszichológiai 
megközelítésből nem más, mint a „mit” (teoretikus tudás) egyszerű tudásán túl 
a „hogyan” tudását (procedurális tudás) is magába foglaló operatív intelligencia. 
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A kompetencia akcióra vonatkozik, a környezet megváltoztatására csakúgy, 
mint a környezethez való alkalmazkodásra. 

A kompetencia alapú oktatás célja az, hogy a gyermekek a mindennapi 
életben hasznosítható tudással rendelkezzenek – nem lemondva az ismeretek 
elsajátításáról, vagyis: ismeretekbe ágyazott képességfejlesztésről van szó. Az 
alapkompetenciák három dimenzióját különbözetjük meg. Beszélünk intraper-
szonális (személyen belüli) kompetenciákról, ezek a személyes kompetenciák, 
olyan érzelmi, értelmi és szociális alapok, melyek segítségével megtanulunk ön-
magunkkal békében, szeretetben, harmóniában együtt élni: önismeret, önbizalom, 
önkontroll, énkép, önfegyelem, önbecsülés, önelfogadás. A másik nagy terület az 
interperszonális kompetenciák csoportja, elsajátításukkal megtanulunk másokkal 
együtt élni: kommunikáció, másság elfogadása, empátia, tolerancia, elfogadás és 
befogadás, együttműködés, szeretet. A harmadik nagy kompetenciacsoport pe-
dig az emberi élet egyik legbonyolultabb és legáltalánosabb tevékenysége, maga 
a tanulás – ennek segítségével megtanuljuk megismerni a világot.  

Érdemes a kompetenciák öt összetevőjét is felsorolni:  
 ismeretek, a tudás; 
 készségek, jártasságok, képességek; 
 önértékelés, szociális szerepek, személyes értékek; 
 személyiségvonások; 
 motivációk. 

A kompetencia alapú oktatás lényege, hogy a pedagógiai folyamat kö-
zéppontjában nem a tanítás, hanem a tanulás aktív folyamata áll, a fejlesztendő 
kulcskompetenciák között szerepel a tanulni tudás képességének fejlesztése. 
Meg kell tanítanunk a gyermekeket a kételkedésre, a kritikai gondolkodásra, 
hogy tudjanak a sorok mögött is olvasni. Hangsúlyozottabbá válik a tudatos 
egyéni fejlesztési folyamat a tevékenységterv elkészítésével, ami a tanuló 
gyermek tudásából, képességeiből, érzelmi intelligenciájából és szociális 
helyzetéből indul ki. A kompetencia alapú nevelés-oktatás erősen épít a hozott 
tudásra, az intézmény keretein kívül megszerezhető ismeretekre. A fejlesztendő 
kulcskompetenciák az életben való boldogulást teszik lehetővé, ezért különféle 
környezetben egyaránt fejleszthetőek. Az intézményen kívüli tanulási 
lehetőségek élményszerű megélése kiváló lehetőséget ad az élethosszig tartó 
tanulás megalapozására.  

A pedagógusi sztenderdek, nevelői kompetenciák közül elsőként a gyer-
mekek szeretetét, a gyermekhez való simulás elvét kell megemlítenünk, szeretet 
nélkül nem működik a gyermeknevelés. Meg kell ismerni az emberi fejlődést, a 
tanuló gyermek sajátosságait, a gyermekkori tanulás törvényszerűségeit, a téma 
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legfrissebb tudományos eredményeit, megállapításait. Tisztában kell lennünk 
azzal is, hogy minden gyermek egy sajátos kultúra hordozója, állandóan tanu-
lunk egymástól, a kisgyermekkori tanulás mindig tevékenységbe ágyazottan tör-
ténik. Rendkívül fontos a gyermekneveléssel kapcsolatos szakirodalmak, orszá-
gos és helyi dokumentumok ismerete. Nem hagyható figyelmen kívül a nevelő-
munka adaptálása a gyermek egyéni szükségleteihez, kívánatos többféle tanulási 
stratégia alkalmazása, fontosak a motivációs és tanulásszervezési képességek, a 
jó kommunikációs képesség, a tervezési képesség, a szilárd szakmai elkötele-
zettség, a felelősség, az alázat, a példamutatás és az együttműködési képesség.  

A gyermeknevelő legyen tisztában a gyermekek fejlődésének és tanulásá-
nak sajátosságaival, legyen képes olyan tanulási feltételeket teremteni, amelyek 
elősegítik a gyermekek intellektuális, szociális és személyes fejlődését. A gyer-
meknevelőnek tisztában kell lennie a tanulás mibenlétével – a gyermekek ho-
gyan konstruálják meg tudásukat, hogyan szerzik meg készségeiket, képességei-
ket és fejlesztik gondolkodásmódjukat. Továbbá tudnia kell azt is, hogy a 
gyermekek fizikai, szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlettsége kölcsönösen 
hat a tanulásra. Jó, ha a nevelő még tisztában van a kisgyermek elvárható fej-
lettségével és az egyéni különbségek mértékével, továbbá elismeri és értékeli az 
egyéni különbségeket minden területen, megbecsüli minden egyes gyermek sa-
játos képességeit, adottságait, eltökélt a gyermekek hozzáértésének és önértéke-
lésének fejlesztése iránt, továbbá kész a gyermekek erősségeit a fejlődés alapjai-
ként, hibáikat lehetőségként kezelni. 

Íme a pedagógusok elvárható tulajdonságainak egy lehetséges rangsora: 
1. gyermekszeretet; 
2. együttműködési készség; 
3. tűrőképesség; 
4. szilárd értékrend; 
5. önismeret; 
6. határozottság; 
7. kiemelkedő szaktudás; 
8. saját pedagógusi koncepció;  
9. tekintély; 
10. humorérzék; 
11. jó fellépés; 
12. érdekérvényesítési készség; 
13. közmegbecsülés; 
14. megfelelő összeköttetések; 
15. menedzseri képességek. 
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A gyermek szükségletei 

 
Ha széles perspektívából tekintünk a kisgyermekre, akkor elmondhatjuk, 

hogy a mai gyermekek a holnap polgárai, dolgozói és szülői, a jövő társadalmá-
nak és a gazdaság fejlődésének megalapozói. Nem szabad elfelejteni, hogy a 
család, a bölcsőde, az óvoda alapozza meg a nemzeti, szellemi és anyagi növe-
kedést. A gyermekkori szükségletek (Tausz 2006) megfogalmazása kardinális 
kérdés, a hangsúly mindig a gyermekek boldogságára, biztonságára, fejlődésére, 
egyéni eredményességére és tevékenykedtetésére helyeződjön. Csökkenjen az 
intézményekben a szelekció és szegregáció, mérséklődjenek a gyermekek kö-
zötti egyenlőtlenségek, ugyanakkor növekedjen az intézményt használók és sze-
replők elégedettségei szintje. Rendkívül fontos a támogató szülői környezet 
megnyerése az intézményes nevelésnek. Kulcskérdés a kötött vagy kötetlen, 
szervezett vagy spontán pedagógiai fejlesztés és a fejlődés megtámogatása, a 
folyamatos szakmai megújulás, új módszertani anyagok kidolgozása. Hiteles és 
folyamatos szakmai párbeszéd nélkül nem lehet közelíteni a XXI. századi neve-
lés követelményeihez. A jelenlegi társadalom akkor biztosítja jövőjét, ha min-
den gyermek számára az egészséges, felelősségteljes és produktív élet megala-
pozásához szükséges feltételeket megteremti. Csak professzionális kisgyermek-
nevelés képes támogatni a célok teljesülését. 

Először is az alapvető fiziológiás feltételeket kell biztosítani: fedél, éle-
lem, ruházat, mérgező anyagoktól mentes környezet. Nagyon fontos a gyermek 
fejlettségének megfelelő tapasztalatokat, ingereket biztosító tárgyi környezet, és 
nem utolsósorban a szeretetteljes, pozitív, biztonságot jelentő, támogatást nyújtó, 
stabil kapcsolatrendszer. Ha gyermekkorban tartósan nem elégülnek ki a szük-
ségletek, hosszú ideig hiányoznak a kora gyermekkori fejlődést támogató felté-
telek, akkor komoly és gyakran visszafordíthatatlan folyamatokkal kell szembe-
néznünk, ugyanis a tartós, toxikus stressz káros hormonális és idegrendszeri 
változásokat eredményez, és megváltoztatja az agy szerkezetét. A toxikus 
stressz az első években károsíthatja a fejlődő agyi struktúrát, és tanulási és vi-
selkedési problémákat okozhat, illetve megnöveli a fizikai és mentális betegsé-
gek kockázatát. A toxikus stressz forrásai között lehet a súlyos szegénység, sú-
lyos szülői mentális egészségkárosodás, a gyermek nem megfelelő gondozása, 
erőszaknak kitevése, a stabil, gondoskodó, szeretetteljes kapcsolatok hiánya a 
gyermek életében.  

Vitathatatlan tény, hogy boldog, egészséges lelkű, kiegyensúlyozott, a világ 
dolgai iránt nyitott, eleven eszű, kezdeményező gyermekeket kell nevelni, aki ké-
sőbb a társadalom intelligens, fogékony, problémamegoldásra képes, kreatív 
tagjává válhat. Az intézmény nyitott és rugalmas rendszere mindig igazodjon a 
gyermek egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, fejlődési 
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üteméhez. A játék a legfontosabb, legfejlesztőbb tevékenység, melynek min-
dennap, visszatérő módon, hosszantartóan, zavartalanul kell kielégülnie. A 
gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság életben tartása és kielégítése, a krea-
tivitás előtérbe helyezése, a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása rendkívül 
fontos tényezők. Nem feledkezhetünk meg az egyéni, differenciált bánásmód-
ról sem, mely elengedhetetlenül szükséges a minden gyermeket megillető sze-
mélyes, bensőséges kapcsolat kialakításához. A kisgyermek a szűkebb és tágabb 
környezetében az emberi érintkezés alapvető szokásait is elsajátítja.  

Az érzelmek (Goleman 1997) áthatóan és rendkívül befolyásolóan vannak 
jelen a gyermekkori személyiségfejlődésben. Az érzelmi intelligencia (EQ) a szív 
látása. Ha társat, barátot keresünk, ha gyermekünket tartjuk kezünkben, egy kido-
bott állatot befogadunk, vagy virágot szedünk a mezőn, ha helyünket és utunkat 
keressük az életben, akkor mindezt az érzelmi intelligencia erejével tesszük. A kö-
rülöttünk lévő világ jelenleg még jobban értékeli az értelem fényét, az IQ-t, mint 
a szív látását, az EQ-t. Sokáig úgy tartották, hogy a magas IQ megjósolja a sikert, 
úgy a tanulmányokban, mint a munkavégzésben egyaránt. A legutóbbi felméré-
sek alapján az IQ a legjobb esetben is csak ötödét teszi ki a sikeres életvitelt befo-
lyásoló tényezőknek. A fennmaradó jelentős rész más erőkre vezethető vissza. A 
fejlett érzelmi képességű embereknek jóval nagyobb az esélye a sikeres, meg-
elégedett életre, mert elsajátították azokat a lelki szokásokat, amelyekkel a telje-
sítőképességüket képesek növelni. Csíkszentmihályi Mihály szerint (Csíkszent-
mihályi 2010) minél fiatalabbak a gyermekek, annál inkább jelent a tanulás szá-
mukra örömteli állapotot, és minél idősebbek, annál kevésbé képesek flow, az-
az optimális élmény átélésére a tanulás során. Egy vizsgálat kimutatta, hogy az 
iskolában töltött idő harmadára jellemző a tanulásra késztető pozitív állapot, 
optimális működési szint, a flow, miközben sajnálatosan magas a szorongás, az 
unalom és az apátia aránya a mai magyar közoktatás intézményeiben. A magas 
követelmények miatti szorongás aránya alig fele az alulterhelés következtében 
fellépő unalom és apátia együttes arányának. A flow állapot magas szintű mo-
tivációt, kihívásokra való készenléti állapotot jelent, és a feladatok elvégzésére 
való megfelelő szintű alkalmasságot, képességet, kompetenciát. Ha bármelyik 
hiányzik, a tanulás nem lesz örömteli, élvezetes.  

A kora gyermekkori, egészséges fejlődést biztosító programok szüksé-
gessége és megtérülése vitathatatlan. A gyermek életének első éveiben fejlődé-
sének szinte minden lehetséges aspektusa szempontjából döntő fontosságú az 
ingergazdag környezet, és a szeretetteljes, stabil, biztonságos és kielégítő kap-
csolat a gyermek és a családtagok, valamint a gyermeket gondozó személyek 
között. A nem megfelelő minőségű gyermekgondozás és -nevelés bizonyítottan 
kijavíthatatlan és életre szóló károkat okoz.  
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Az gyermekkori agykutatás eredményei 

 
A tudósok korábban azt hitték, hogy az emberi agy fejlődése lineáris. Ma 

már kijelenthetjük, hogy az agy fejlődésében szenzitív periódusok vannak, és a 
kisgyermekkor a legszenzitívebb szakasz a központi idegrendszer fejlődése 
szempontjából. Megszületéskor szinte az összes idegsejt jelen van az agyban, ez 
körülbelül 100 milliárd idegsejtet jelent. Az újszülött agyának súlya csupán ne-
gyede egy felnőttéhez képest, a hálózat folyamatosan épül, az idegsejtek 
velősödnek. A kisgyermekkori agy hálózatának burjánzását jól mutatja azon 
adat, amely szerint születéskor egy idegsejtnek átlagban 2500 kapcsolata 
(szinapszisa) van, majd a második év végére kb. 15 000!  Tehát a szinaptikus 
hálózat az első két évben rendkívüli fejlődést mutat. Az agykutatók szerint 
(Ádám 2004) az agy szerkezetének kiépülését, a hálózatot leginkább a szeretet 
és az ingergazdag környezet, a tapasztalat stimulálja. Az egy időben ingerületbe 
jövő sejtek nyúlványokat (dendrit, az elme „mágikus fái”) növesztenek egymás 
felé – így a hálózat folyamatosan formálódik. Minden alkalommal, amikor 
végigfut az információ az idesejtek között, a kémiai és elektromos hatások 
megerősítik a sejtek közötti kapcsolatot – a hálózat érik. Ezért van szükség az 
ingergazdag környezetre, a gyermekkel való folyamatos foglalkozásra. A nem 
használt, felesleges szinapszisok a harmadik életév után folyamatosan pusztul-
nak, az agyi hálózat stabilizálódik. Az agy struktúrájának teljes felépülése hosz-
szú távú folyamat, amely a születést megelőzően kezdődik el, és folytatódik a 
felnőttkorig. Azt már tudjuk, hogy az első életévek a legaktívabb időszakok a 
neurális kapcsolatok megalapozásában – 700 új kapcsolat jön létre minden 
másodpercben az élet első három évében.  

A gyermekekkel foglalkozók érezzék munkájuk felelősségét, hiszen az 
agyi struktúra fejlődésének minősége szilárd vagy éppen törékeny alapot képez 
a jövőbeli képességek és viselkedés számára (Kluge 2003). Az agy hierarchikus 
módon épül fel, alulról felfelé építkezve, és az idő előrehaladtával, egyre össze-
tettebb agyi struktúrák, hálózatok és képességek épülnek az egyszerűbb hálóza-
tokra és képességekre. A szerető gondoskodás, a megfelelő táplálás és az élmé-
nyek kölcsönösen alakítják a fejlődő agy hálózati rendszerét. A gyermekek 
gyakran kínálnak fel alkalmakat, hogy kapcsolatot létesítsenek az őket körülve-
vő felnőttekkel, akik muszáj, hogy reagáljanak a gyermekekre. A meghívás és 
reagálás folyamata fundamentális az agyi hálózat fejlődése szempontjából, külö-
nösen az első években. Érdemes ismét kihangsúlyozni, hogy a kisgyermek kog-
nitív, érzelmi és szociális képességei szétbogozhatatlanul összefüggenek egy-
mással; mind testi, mind lelki egészségük rendkívüli módon függenek egymás-
tól egész életük során, tehát az egyik területet sem lehet megcélozni anélkül, 
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hogy a többire ne legyen hatással. Sajnos az agyi plaszticitás és a viselkedés 
megváltoztatásának képessége csökken az idő előrehaladtával. Az agy figyelem-
re méltóan alkalmazkodóképes az egész élet során, megfelelő időben jól alakí-
tani sokkal hatékonyabb és kevésbé költséges a társadalom és az egyén számára 
egyaránt.  

Lássa be minden szülő és gyermeknevelő, lássa be az egész társadalom: 
az első életévekben átélt traumákat, lelki sebeket soha nem lehet gyógyítani, az 
akkor meg nem adott szeretetet, az akkor elszenvedett hiányokat később nem 
lehet pótolni. 

 
A boldog gyermek  

 
Régóta foglalkoztatja a kutatókat (Goleman 1997) a boldogság kulcsa, az 

öröm forrása, eredete, a boldogság érzésének gyökerei, hatása az emberi élet 
különböző területeire, továbbá a boldogság összefüggése az emberi életúttal, 
annak eredményességével. Az vitathatatlan, hogy az érzelmeknek jelentős köze 
van ahhoz, hogy mennyire leszünk sikeresek az életben.  

Jelen tanulmányunkban a kisgyermekkori boldogság kérdéseit tisztázzuk, 
arra a kérdésre próbálunk választ adni, hogy mitől boldog egy kisgyermek.  

Mi teszi a gyermekeket boldoggá? Egy új játék, egy tábla csokoládé? 
Ezek a dolgok egy röpke mosolyt varázsolnak sok gyermek arcára, de valószí-
nűleg nem ezek a dolgok a legfontosabbak számukra. A legtöbb kutatás megcá-
folja azt az általános vélekedést, hogy a gazdagság, a pénz boldoggá teszi az 
embereket. A vizsgálatokba bevont boldogtalan emberek jövedelme jelentősen 
felülmúlja a szegénységi szintet, az életszínvonal, a kereset növekedése nem 
vezet a boldogság megfelelő növekedéséhez, a tartós boldogsághoz. Mindazo-
náltal a vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a jövedelmek nagy növekedéseinek 
ellenére öt évtized óta a boldogság szintje sokat nem változott.  

A jó emberi kapcsolatok nélkülözhetetlenek a tartós boldogsághoz. A 
gyermekek minőségi kapcsolatai a szülőkkel egyfajta kezdőpont a boldogság-
hoz. A kutatók megfigyelték, hogy a szülő és a kisgyermek elválásának és ismé-
telt találkozásának sorozata alatt érdemes megfigyelni a kisgyermekek reakcióit 
szüleivel szemben. A biztos kapcsolatú kisgyermekek tiltakoznak, amikor a szü-
lő távozik, de gyorsan megvigasztalódnak, amikor visszatérnek, ugyanakkor a 
bizonytalan kapcsolatú kisgyermekek a visszatérés után tovább kerülik a szülőt 
vagy eltaszítják őket. A stabil kapcsolatú kisgyermekeknek a későbbiekben is 
sokkal több lesz a pozitív élményük, beleértve a barátságokat, a kortárskapcso-
latokat, ugyanakkor jóval kevesebb lesz a problémás kapcsolatuk.  
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A boldogsággal kapcsolatos kutatások azt is feltárták, hogy a gyermek-
kori érzelmek igen jelentős mértékben befolyásolják az idegsejtek és az agyi há-
lózat fejlődését. Richard Davidson professzor (Davidson and Fox 1984), az 
érzelmek agyi alapjainak kiváló szakértője kimutatta, hogy azok az emberek, 
akiknek az agya aktívabb a bal oldali homloklebeny területén, hajlamosabbak 
arra, hogy pozitívabbak legyenek, társaságkedvelőbbek, és többet mosolyognak; 
ezzel szemben azok az emberek, akiknek a jobb oldali lebenye az aktívabb, haj-
lamosabbak a befelé fordulásra, szorongóbbak, gátlásosabbak, és kevesebbet 
mosolyognak. Davidson professzor és a munkatársa, Nathan Fox professzor 
(Fox and Davidson 1984) szerint az agyi tevékenység és az érzelmek közötti 
kapcsolat már az újszülötteknél is kimutatható. Újszülötteknek édes vagy sava-
nyú ízeket adtak, hogy pozitív, ill. negatív érzéseket váltsanak ki, majd EEG 
segítségével az agyi aktivitásukat mérték. Az újszülöttek nagyobb bal oldali agyi 
aktiválást mutattak, és mosolyogtak az édes íznél, míg a savanyúnál fintorogtak, 
és nagyobb volt a jobb oldal aktivitása.  

Mi tesz tehát boldoggá egy gyermeket? Hosszútávon a biztos szülői kap-
csolatrendszer adja az alapot, rövidtávon egy új játék is nyújt mosolyt. 

A gyermekkorral foglalkozó szakemberek gyakran vitáznak arról, vajon a 
gyermekek képesek-e autentikus, értékelhető és feldolgozható adatokat szolgál-
tatni saját világukról, érzéseikről és gondolataikról. Megítélésünk szerint a 
gyermekekről, a gyermeklétről, a gyermekkorról gondolkodni, polemizálni és 
írni csak a gyermekekkel együtt érdemes. A gyermekek bevonása a róluk szóló 
kutatásokba a kutatók kötelessége. A gyermekek hangjánál nincs hitelesebb for-
rás, a gyermekkorkutatás nem teljes, ha ők nem szólalnak meg. Itt az ideje, 
hogy ne mi, felnőttek mondjuk meg, hogy a gyermekek hogyan látják az őket 
körülvevő környezetet, hogyan érzik és hogyan pozícionálják magukat a kortár-
sak és a felnőttek világában. A kutató kötelessége a megfelelő kutatási módsze-
rek kiválasztása, a gyermekek hangjának feltárása és hiteles közvetítése.  

A „The Children’s Society” 2006-ban végzett egy rendkívül széles körű 
kutatást (www.childrenssociety.org.uk), sok-sok felnőtt, számos intézmény és 
több mint tízezer gyermek bevonásával. A vizsgálat arra kereste a választ, hogy 
mitől jó a gyermekkor, milyen tényezők befolyásolják a boldog gyermekkort. 
Mielőtt bemutatjuk a kutatás eredményeit, röviden ismerjük meg a kutatások-
ban résztvevő szakértők véleményét arról, hogy a mai gyermekek életére mi a 
jellemző általánosságban. 

 
 A mai gyermekek élete jelentősen eltér a mai szülők gyermekkorá-

tól. 
 Az új, technológia által irányított világban a mai gyermekek más-

képp hallgatnak zenét, szereznek információt, másképp játszanak és 
kommunikálnak, mint szüleik.  
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 Gyermekeinknek ma jobb lehetőségeik vannak, de nagyobb a nyo-
más, több az elvárás velük szemben. 

 Ma már jóval kevesebb a beteg gyermekek száma. 
 Még mindig sok gyermek él szegénységben. 
 Egyre magasabb a felbomló családok száma. 
 Egyre több anya kénytelen munkát vállalni. 

 
A vizsgálat eredményeit áttekintve, a szakértők hét olyan tényezőt nevez-

nek meg, melyek megteremthetik, biztosíthatják a most felnövő generációk bol-
dog, felhőtlen gyermekkorát.   

A gyermekeknek jó családra van szükségük ahhoz, hogy boldog gyer-
mekkoruk legyen. A szerető, kedves, segítő, támogató és gondoskodó család a 
legfontosabb alap. A jó család nem sajnálja az időt az együttlétre. A vita, a ve-
szekedés félelmet kelt a kisgyermekben, egyértelműen romboló hatású. 

A jó barátok, a kortárskapcsolatok boldoggá teszik a gyermekeket. A barát 
mindig meghallgat és segít, bizalommal lehet hozzá fordulni. A gyermekek úgy 
nyilatkoztak, hogy a barátválasztásban szabadságra, a játékban időre van szüksé-
gük. Viszont a kortársak részéről a gyermekek elítélik a bántalmazást és az erő-
szakot. A barát az élet nagy ajándéka, egy barát elvesztése nagyon fájdalmas.   

A közös játék, az együttműködés, a közös tevékenységek is a boldog 
gyermekkor építőkövei.  Az értelmesen eltöltött szabadidő rendkívül fontos ta-
nulási forma. Nagyon fontos, hogy sokféle lehetőséget biztosítsunk kisgyerme-
keinknek a játékra, a mozgásra és a társas tevékenységekre.  

A gyermekeknek mintákra és értékekre van szükségük. Nagyon fontos az 
odafigyelés, a meghallgatás, a szabad véleménynyilvánítás, a döntéshozatalba 
való bevonás, a tisztelet és a becsület. A negatív attitűd, a rossz felnőtt példa, a 
lelki és fizikai bántalmazás, az előítélet rendkívül káros a kisgyermek számára.  

A jó intézmények is hozzájárulnak gyermekeink boldogságához, melyek-
ben újabb és újabb dolgokat tanul a gyermek. Új barátok, társak, szabadság, 
szabad játék, biztonság, segítő, támogató és ösztönző nevelők – ezek a jó intéz-
mény jellemzői. 

A boldogság egy igen fontos feltétele a testi és lelki egészség megléte. Az 
egészség hiánya a gyermekkori boldogság egyik fő akadálya. A megkérdezett 
gyermekek számára a legfontosabb tényezők: a vidámság, az élet élvezete, az 
öröm, a mozgás, a jó ételek, az alvás. Ami viszont aggodalommal tölti el őket: a 
stressz, az aggódás, a gondok, a kényszer, a bántalmazás, a túl magas elvárások. 

Nem elhanyagolható tényező a családok anyagi helyzete sem. A szegény 
családok gyermekei sokkal gyengébben teljesítenek a tanulási szituációkban. A 
nem megfelelő táplálkozás, a létbizonytalanság, a kilátástalanság megnöveli a 
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krónikus stressz szintjét, ami a kisgyermek testi és lelki fejlődésében komoly za-
varokat, sőt hosszú távon helyrehozhatatlan kimaradásokat eredményez. Min-
den egyes gyermeknek biztosítani kellene az esélyeket a biztos kezdethez. 

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy gyermekeink számára legfonto-
sabb a szeretet, az ingergazdag környezet és a támogató kapcsolatrendszer. A 
szeretet a kisgyermekkori növekedés és a fejlődés táptalaja. Mindenki – a gyer-
meknevelés bármely területén is munkálkodva – járuljon hozzá egy egyetemle-
gesen boldog gyermekkor megteremtéséhez.  

 
Tanulságok 

 
A kisgyermekkor, gyermekkor, az emberi élet első éveinek értelmezésé-

ben és megértésében az utóbbi években paradigmatikus változások következtek 
be. A legújabb hazai és külföldi kutatásokból a gyermekkor egész egyéni élet-
utat alapjaiban meghatározó jelentősége olvasható ki. Korábban a felnőttkor 
„előszobájának” tekintették a gyermekkort, melynek során a kisgyermek felké-
szül a felnőtt életre, szocializálódik, a felnőttek aktív közreműködésével elsajá-
títja a felnőttségre jellemző és azoktól elvárt kompetenciákat. Ebből követke-
zően a gyermekséget nem önmagában, önmagához képest értelmezték és érté-
kelték, hanem a felnőttek viszonylatában. Így a korábbi elméleti megközelítések 
a gyermekkort inkább a hiányállapot, az átmeneti állapot, a felkészülés, az in-
kompetencia, a „még nem kész ember” oldaláról definiálták. Elismerve és 
részben elfogadva az emberi életút szakaszainak egymásutániságát, kapcsolódá-
sait, továbbá az egyes életszakaszok alapvető jellemzőit és funkcióit, egy merő-
ben új pedagógiai megközelítés bemutatására vállalkoztunk jelen fejezetünkben.  

Igyekeztünk a neveléstudomány mellett az emberrel, az ember fejlődésé-
vel és fejlesztésével foglalkozó egyéb tudományok eredményeit is bemutatni, 
törekedve az interdiszciplinaritás elvére, a komplexitásra és az összefüggések 
meglátására. A kisgyermek, az ember kérdésköre túl bonyolult ahhoz, hogy csu-
pán a pedagógiai oldaláról közelítsünk. A fejlődő gyermek kontextusában fel-
adatunk a tudományok közötti folyamatos párbeszéd támogatása, a különböző 
álláspontok hiteles bemutatása és tárgyilagos értékelése.  

Reményeink szerint az is kiderült az olvasó számára, hogy a gyermekkor, a 
gyermekkori fejlődés és fejlesztés még soha nem volt ennyire az emberrel foglal-
kozó tudományok, különösen a neveléstudomány fókuszában. A legújabb nem-
zetközi és hazai kutatási eredmények arról számolnak be, hogy az emberi életút 
első éveinek nem csupán előkészítő, felkészítő, bevezető funkciója van. A valamire 
való felkészülés, az átmenet, a nem-teljesség paradigmáiból kilépve ki kell jelen-
tenünk, hogy a kisgyermek nem csupán a felnőtt viszonylatában értelmezendő, 
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hanem önmagában, gyermeki mivoltában, saját állapotában, értékeiben, létezé-
sében és kapcsolatrendszerében. Vitathatatlan tény, hogy az ingergazdag, sti-
muláló környezet, a boldog gyermekkor, a feltétel nélküli elfogadás és a min-
dent átható szülői, nevelői szeretet képezik a kisgyermeknevelés alapjait. Hosz-
szú távon tehát csak a családot, a szülői és kisgyermeknevelői munkát alapvető 
értéknek tekintő társadalom lehet versenyképes, amely lelkileg, testileg egészsé-
ges generációkat képes felnevelni. A minden szempontból elsőbbséget élvező 
professzionális kisgyermeknevelés tehát nem csupán pedagógiai, hanem nem-
zetgazdasági kérdés is.  

A legújabb gyermekkori kutatások irodalmát áttekintve, néhány fontos 
következtetést a kisgyermeknevelők számára biztosan megfogalmazhatunk. A 
kora gyermekkori tanulás – a tenger mozgását alapul véve – egyértelműen a 
dagályhoz hasonlítható, egy rendkívül dinamikus, látványos és kritikus időszak 
a születést követő néhány esztendő, hiszen a korai tapasztalatok és élmények az 
agyi struktúra kialakulásának, a gondolkodásnak és a cselekvésnek a fő építő-
kövei, ekképpen az emberi elme egész életre szóló „viselkedésének” megalapo-
zása történik meg a kisgyermekkorban. A kisgyermekkori erős kötődés és a me-
leg, szerető gondoskodás állandósága a legjobb védekezés a felnőttkori zava-
rokkal szemben. A kora gyermekkori szegénység és az elszenvedett hiányok 
rendkívül hosszan befolyásolják az egyéni életutat, és meggyengítik az egész 
személyiséget: gyakran rombolják a kapcsolatokat, a kreativitást, valamint gátol-
ják a jövőbeli jólét és boldogság esélyét. 

További, erőteljesen és gyakran visszatérő fontos kutatási témák még: a 
kisgyermekkori játék természete és funkciója, a korai nyelvfejlődés fontossága 
és tanulásban betöltött szerepe, a megfelelően megválasztott korai stimulálás 
jelentősége, a kisgyermekkori fejlődés ütemének jelentős eltérései, továbbá a 
kötődések és az érzelmek nélkülözhetetlen természete a kisgyermekkori tanulás 
folyamatában.  

Mit biztosítsunk tehát egy, a 21. században megszületett gyermek számá-
ra? Talán a legfontosabb a barátságos, szenzitív környezet, a játékos mozgás, a 
zene, a megfelelő táplálkozás, az állandó beszéd, a szeretet és a kötődés folya-
matos érzése. Rendkívül fontos még: a biztonságérzet, a félelemmentes kis-
gyermekkor, izgalmas lehetőségek, kihívások és a végtelen kalandok. 

A kutatók egyetértenek abban, hogy az emberi életút kritikus szakasza a 
kisgyermekkor, melynek során az agyi hálózat – a szavak, a zene, a szeretet és a 
gondoskodás által – rendkívüli módon sűrűsödik, az idegpályák velősödnek, az 
idegsejtek nyúlványai igen gyors ütemben szaporodnak. Az idegrendszer korai 
stimulálásának elmaradása komoly és végleges károkat okoz. Tudjuk, hogy a 
korai életévekben az agy végtelenül képlékeny és határtalanul fogékony, az agyi 
plaszticitás miatt a korai fejlesztésben résztvevő szülők és szakemberek felelős-
sége vitathatatlan.  
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Az emberi élet első éveire a teljesség, a tökéletesség a leghelyesebb kife-
jezés, hiszen a gyermekkor alapjaiban meghatározza az egyéni életutat.  

Így tehát központi kérdés, hogy mit adunk és mit nem adunk gyermeke-
inknek életük első esztendeiben. Az okos korai befektetések egyfajta kulcs a 
boldog emberi élet megalapozásához. Ezt minden szülőnek és kisgyermekneve-
lő szakembernek meg kell éreznie és értenie, hiszen az ő vállukon nyugszik a 
határtalan és kiaknázhatatlan lehetőség és a rendkívüli felelősség, hiszen a korai 
évek örökké tartanak.  
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