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A polgári nevelés szükségessége az európai  
állampolgársági habitus kialakításában 

     
Motto: „szabadon bűn és erény közt  

választhatni, mily nagy eszme.” 
  (Madách Imre) 

 
Társadalmi örökségünk 

 
A rendszerváltás utáni pedagógia reformtörekvései új értékorientáció, az 

„open society” értékei mentén halad. A nyílt társadalom fogalmát Karl Popper 
használta híres, The Open Society and the Enemies című, 1945-ben írt könyvében a 
nyugati típusú rendszerek megnevezésére, szembeállítva ezeket a szovjet típusú, 
ún. zárt társadalmakkal, jelezvén, hogy Európát a történelmi érdekek kettévá-
lasztották, ami a kétpólusú világszemlélet kialakulását eredményezte. A két 
egymásnak feszülő társadalom mindegyike a saját eszmei-ideológiai értékrend-
szerének kizárólagosságát hirdette, saját igazságait abszolutizálta, kisajátította 
azt a jogot, hogy ő az igazság letéteményese. Popper (1945) arra figyelmeztet, 
hogy az igazság nem kisajátítható. Az a társadalom tetszik jobban az emberek-
nek, az felel meg jobban szükségleteiknek és érdekeiknek, amely jobban 
kielégítik szabadságigényeiket. Ez az a társadalom, amelyben az állam a polgá-
rokat szolgálja, tehát nem az ember van alárendelve az államnak, hanem az 
állam az embernek. A demokratikus társadalmak azok, amelyek ezeknek az 
elvárásoknak a legjobban megfelelnek.  

A máltai szovjet–nyugati csúcstárgyalások, illetve a keleti blokk 
államaiban 1989-tól kezdődően bekövetkezett társadalmi megmozdulások után 
felélénkültek az Európai Unió bővítését szorgalmazó politikai törekvések. Az 
Unió magas tisztségviselői tisztán látták, hogy a fél évszázados politikai-
ideológiai indoktrináció átalakította az emberek mentalitását. A szovjet blokk 
államaiban élő, a hatalomból kiszorult, a társadalmi önkénynek kiszolgáltatott 
tömegek a  passzív társadalmi részvétellel alkalmazkodtak a fennálló társadalmi 
valósághoz. A világhoz való viszonyulásukat, szociális működésüket, társadalmi 
szerepvállalási attitűdjüket többnyire az individualista szemlélet, az egyéni 
érvényesülés, az esetlegesség és a negativizmus jellemezte. A sokoldalúan fejlett 
szocialista-kommunista embereszmény szellemében nevelt állampolgárokban 
lassan kihunytak azok a természetes kompetenciák, amelyeket gyűjtőnéven 
társadalmi szolidaritásnak szokás nevezni. Az egyéni boldogulás perspektívája 
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beszűkítette az emberek egymás iránti felelősségének érzését, mivel a civil 
szférát az állam törvényen kívül helyezte, megsemmisítette. Ezt fokozta a 
nemzet és a nemzetállam eszméjének kizárólagos és folyamatos sulykolása, az 
ideológiai indoktrináció. A nemzeti érzésre épített ideológiai nevelés kimerítette a 
nacionalista nevelés tartalmát. A nacionalista szellemben folyó nevelés célja a 
túlfűtött hazafiságtudat kialakítása volt, amelynek velejárója a másság, a tolerancia, 
a demokratikus értékek elhanyagolása, tartalmi kiüresítése, felületes-formális 
kezelése vagy elvetése. Az Európai Unió eszméje viszont nem ilyen szellemre 
épült. Az iskolai állampolgári nevelés egész curriculuma szükségszerűen felül-
vizsgálatra szorult. A társadalmi rendszerváltozás nyomán a ’90-es évek elejétől 
megkezdték  kiiktatni az iskolákból a szocialista pedagógia „vívmányait”, he-
lyükbe a demokratikus polgári nevelés eszméje lépett. A reformtörekvések a 
polgári társadalmi eszmék, értékek és normák megalapozását sürgették. Ennek 
az igyekezetnek két oka is volt: egyrészt fölzárkózni a demokratikus oktatás 
követelményeihez, ami a korábbi kommunista ideológiai indoktrináció eredmé-
nyeinek fokozatos leépítését jelenti, másrészt megalapozni azokat az értékeket, 
amelyek az európai integrációhoz szükségesek, és amelyek nélkül európai állam-
polgárságról nem lehet beszélni.  

Az oktatási-nevelési tevékenység megreformálása nem zökkenőmentes 
folyamat, hiszen itt elsősorban a mentalitások átalakítását, a beidegződött szte-
reotípiák kigyomlálását kell megvalósítani, és ez hosszú időt, gyakran egész 
generációra kiterjedő életperiódust igényel. Ennek a folyamatnak a felgyorsítá-
sát szolgálja a Polgári nevelés tantárgyként való oktatása az iskolában.  

 
Sokféleség az egységben 

 
Az Unió soknemzetiségű, sokszínű, sokféle érdeket integráló állam-

eszményt testesít meg, a nemzetállamok olyan egységét, ahol az általános 
értékek és normák a nemzetek mindegyikének felemelkedését szolgálják. Az 
Unió társadalma polivalencia, az interkulturalitás eszméjére épül. A polivalencia 
különböző nyelvek, kultúrák, szokások és hagyományok, társadalmi és történel-
mi tudatok, nemzeti érzületek, mítoszok és előítéletek egységét fejezi ki, a sok-
féleség egységét. Egy ilyen integrált társadalomstruktúrában a demokratikus 
elvek és értékek, a toleranciát erősítő normák, az együttműködésre való irányult-
ság és készség szükségszerűek, minthogy ezek határozzák meg az egyének 
magatartási habitusait, az élhető társadalmi kultúrát. Ezt a kultúrát meg kell 
tanulni. „Tévedés azt gondolni, hogy a tolerancia olyan erény, amely lemond 
arról, hogy a sajáthoz ragaszkodjon, és a másik azonos érvényét képviseli.” 
(Gadamer 1990, 59) Gadamer figyelmeztetését meg kellene hallani, hiszen a 
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kulturális és nyelvi pluralizmus, a gazdasági fejlettségbeli különbségek, a 
munkamigráció stb. feszültségek forrásai lehetnek, olyan társadalmi szintéren, 
ahol a gazdasági-jóléti különbségek evidensek az egyes régiók között, és az elért 
eredményekről, megvalósításokról, helyzeti előnyökről nem szívesen mondanak 
le. A szocializáció folyamatában tudatosan kell törekedni a tolerancia szellemé-
nek ápolására. A demokratikus állampolgárságra fel kell készíteni a gyermeket.  

A demokratikus állampolgárságra való felkészítés alapozása a családban 
kezdődik el, és a formális oktatásban folytatódik. A formális oktatás egyik alap-
feladata a polgári nevelést megalapozó terminológia helyes értelmezésének és 
használatának az elsajátítása, hiszen a polgári nevelés olyan fogalmakkal operál, 
amelyeket a köznyelvben is beszélünk, ám a leggyakrabban nem is gondolunk a 
fogalmak valódi és mélyebb tartalmára. Egyesek úgy vélhetik, hogy nem is kell 
ezen fogalmak tartalmát meghatározni, hiszen mindenki magától értetődő tarta-
lommal ruházza fel, és mindenki ugyanazt érti, mondjuk a demokrácia, a tole-
rancia stb. alapfogalmak alatt. A valóság azonban mást mutat. Ha megkérde-
zünk egy tanulót (de akár egy felnőttet is) mondjuk arról, hogy mit ért a 
kulturális jogok alatt, legtöbbször igen homályos, de egyáltalán nem koherens 
válaszokat kapunk. Joggal vetődik fel tehát a demokratikus nevelés legfonto-
sabb alapfogalmai tisztázásának  szükségszerűsége. Erre az iskolai oktatás és 
nevelés a legalkalmasabb.  

Az Unió azt szeretné elérni, hogy ez emberek magukénak érezzék 
Európa egészét, jól érezzék magukat benne, vagyis hogy identitásuk integrált 
részét képezze az európaiság tudata. Ezen sokat kell munkálkodni, hiszen a régi 
beidegződések, reflexek nagyon erősek, és bármilyen zavaró helyzet vagy körül-
mény felszínre segítheti ezek kicsapódását.  

Az új egységes európai államképzet egyenlő jogokkal és kötelességekkel 
ruházza fel az embereket mint az Unió polgárait, és a nemzeteket mint az 
Uniót alkotó közösségeket. Erre a közös társadalmi életre kell felkészíteni a 
polgárokat. Az Unió ennek jegyében alkotta meg az uniós szimbólumokat, 
annak érdekében, hogy ezek is erősítsék az európai identitástudatot. Egyik ilyen 
szimbólum az EU zászlója, kék alapon körben 12 ötágú arany csillaggal, ame-
lyet 1986 óta használnak. Ezt minden tagország használja nemzeti zászlója mel-
lett. Ma már a gépkocsik forgalmi rendszámát nem a nemzeti színek 
szimbóluma díszíti, hanem a 12 ötágú csillag kék mezőben. Elfogadták az EU 
himnuszát is, Beethoven IX. szimfóniájának Örömódáját.  

 
 
 
 



Albert-Lőrincz Márton                                           A polgári nevelés szükségessége 
 

 19

A demokratikus polgári nevelés politikai előkészítése 
 
Az Európa Tanács a tagállamok állam- és kormányfőinek, reszort miniszte-

reinek több találkozóján határozatokat fogadott el arra vonatkozóan, hogy hozzák 
létre Lengyelországban a Polgári Nevelés Európai Információs Központját 
(PNEIK). Ilyen csúcstalálkozók voltak például az ET állam- és kormányfőinek 
1993. október 8–9-i bécsi konferenciája, vagy az Oktatási Miniszterek 1999. 
március 23–24-i madridi 18. konferenciája.  A PNEIK célja az volt, hogy 
megfelelő intézményi struktúrát építsenek ki a polgári eszme és szellemiség 
terjesztése érdekében, a tagállamok mindegykében, amelyek hatékonyan 
felvehetik a harcot a világban elszabadult xenofób, antiszemita, rasszista és 
agresszív politikai extrémizmus ellen, hogy visszaszorítódjék a mindenféle 
kisebbségek megkülönböztetése és zaklatása. (Emlékezzünk csak a maros-
vásárhelyi 1990-es fekete márciusra, a szerb nacionalizmus újvidéki magyar és ide-
genellenes agresszióira, a szlovák magyarellenes, tettlegességig fajuló intoleran-
ciára, az erdélyi magyarok „leoláhozására”, illetve a szerbiai magyarok 
„leszerbezésére” az anyaországban, <vajon alkalmazható-e az  anya jelző, 
amely értelemszerűen véd, óv, megnyugtat és táplál>, vagy a kisebbségi 
magyarok „lebozgorozására” itthon, és a sor folytatható.) Nem olyan Európára 
van szükség, amelyben lehetőség van arra, hogy egy közösséget bűnösnek dekla-
ráló, tehát a kollektív bűnösség elvét hirdető régi dekrétumot aktualizálnak, 
ahogyan Szlovákia ezt teszi a 21. század elején, és nota bene, a demokratikus elvek 
sértetlen alkalmazását szorgalmazó Európai Unió tagjaként. Igaz, szélsőséges meg-
nyílvánulások mindig voltak és lesznek is, de a hasonló kormányszintű gyakorlatok 
összeegyeztethetetlenek az európaiság szellemével. Az EU nem tolerálhatja az 
ilyenfajta európai együttműködési módot. Ahhoz, hogy az európaiság a társadalmi 
rend szintjén működőképessé váljék – időigényes, mert az indoktrinált mentali-
tások megváltoztatására sok időre, akár generációkra van szükség –, a nevelésre 
kell összpontosítani a figyelmet, mert a nevelés a legzsengébb korban kezdődik el, 
amikor a legkönnyebben lehet alakítani az ember személyiségét, tudását, meg-
győződését, a szükségleteknek megfelelő kompetenciákat, olyan ismereteket lehet 
átadni és olyan készségeket lehet kialakítani, amelyek megkönnyítik az egyének 
Európai Unióba való társadalmi integrációját, a nemzeti állampolgárságnak euró-
pai állampolgárságként való megélését. Az iskolai nevelés és oktatás a  lényeges és  
érthető értékek rendszeres átadására szakosodott, szervezett, módszeres és 
megtervezett, a generációk között zajló társadalmi tevékenység. Központba 
helyezni az iskolai nevelést, mert a nevelésnek ez a másodlagos színtere 
továbbítja az olyan értékeket, mint a szabadság, a jogállamiság, a szolidaritás, a 
kölcsönös tisztelet,  a mássággal szembeni türelem, a törvénykövető maga-
tartás, együttműködés, társadalmi részvétel, kapcsolattartás és dialógus stb. 
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 Az Európai Unió nevelési eszményét korábbi nemzetközi demokratikus 
alapokmányok alapozzák meg. Ilyenek:  

• az Emberi és Polgári Jogok Egyetemes Nyilatkozata, New York 
(1948); 

• az Emberi Jogok Európai Konvenciója (1950); 
• Európa Szociális Chartája (1962); 
• a dolgozók Alapvető Szociális Jogainak Közösségi Chartája (1996). 

 A demokratikus nevelés értékeinek kidolgozása időigényes és hosszú 
folyamat. Az általános emberi jogokra vonatkozó nemzetközi dokumentumo-
kat keretdokumentumoknak kell tekinteni, mivel ezek az emberi jogokról 
szólnak. Az aláíró államok azon szándékát fejezik ki, hogy egyetértenek az em-
beri jogok elvi érvényességével, és törekedni fognak azok törvénybe iktatására, 
az ország saját állami jogrendje szerint. Fontos lépések ezek, hiszen az elvi 
megállapodások képezik a gyakorlati megvalósítások alapjait. Az oktatásra és 
nevelésre vonatkozó konkrét nemzetközi egyezményeket az általános elvi meg-
állapodások mentén dolgozták ki.  

 
A polgári nevelés meghatározása 

 
Az állampolgárság alapvető emberi jog. Minden embert megillet. Az 

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában (1948. dec. 10., New York) a 
kulturális jogok között fogalmazódik meg. A polgári nevelést, az iskolai curri-
culum ajánlásaira való tekintettel, az állampolgárságra való felkészítésre szűkít-
hetjük le. 

A polgári nevelés, mint ilyen, nehezen definiálható, mivel a polgári jelző 
szférája is csak viszonylagos pontossággal írható körül.  A politikai köznyelvben 
a polgári szféra és a civil szféra szinonim fogalmak. Mindkét esetben az ember-
központú, tehát humanista értékekkel írható le.  A polgári nevelés a civil érté-
keket közvetíti. Célja a demokratikus szellemiség és magatartás kialakítása, 
fenntartása és elmélyítése, amely az aktív társadalmi részvételt eredményezi, 
olyan viselkedési és magatartási habitus létrejöttét, amelyben természetes helyére 
kerülhet szűkebb és tágabb, emberi és biológiai környezetünk felelősségteljes 
óvása és védelme, aki tudatosan hozzájárul a kortárs és a jövő emberiség élhető 
világának a megteremtéséhez.  

A polgári nevelés valójában két értelemben fogható fel és értelmezhető. 
Szűk értelemben a demokratikus állampolgárságra való nevelésre redukálódik. 
Tágabb értelemben magában foglalja az erkölcsi nevelést, a környezeti nevelést, 
az életmódra való nevelést, a szabadidő megszervezésére és eltöltésére való 
nevelést is.  
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Marin Călin (1996) úgy látja, hogy a nevelés teoretikusai a polgári nevelés 
fogalmát legalább négy tartalommal töltötték meg, ami a definíció körüli 
bizonytalanságot fokozza. Ezek: a) a polgári jogok tanítása, b) a politikai elkö-
teleződésre való oktatás, c) az erkölcsi nevelés, d) az integráció szellemében 
folyó nevelés. A polgári nevelés nem egyéb, mint az egyéni és közösségi jogok 
tanítása – vélik egyesek –, hiszen a polgári társadalom elvi alapjaira épülő 
készségek és viselkedési habitusok kialakítására, végső soron a demokráciára 
készít fel. A politikacsinálók nem elégszenek meg ezzel a megközelítéssel. 
Szerintük a polgári nevelés a politikai neveléssel azonos, hiszen a demokratikus 
kultúrához feltétlen hozzátartozik a politikai kultúra is. A polgári nevelésnek 
nem kell többet tennie, mint hogy tanulmányozza az állam és az állam intézmé-
nyeinek felépítését, működését, funkcióit, valamint az állam és az állampolgárok 
között fennálló viszonyokat. Vannak, akik a politikai nevelést teljesen kizárják a 
polgári nevelésből, arra hivatkozva, hogy az elideologizálja, szélsőséges esetben 
indoktrinálja a nevelést, a nevelésnek pedig politikamentesnek kell lennie, így 
csakis az erkölcsi nevelésre kell tenni a hangsúlyt.  

A polgári jogok tanítása, akárcsak az erkölcsi nevelés, valóban részei a 
polgári nevelésnek, de ettől még nem erősödik sem cselekvő társadalmi részvéte-
lünk, sem érzékenységünk, toleráns magatartásunk a másság elfogadása irányá-
ban, nem leszünk hajlandóbbak arra, hogy társadalmi megnyílvánulásainkban a 
humanista érték- és eszmeorientációt képviseljük. A politikai elköteleződés 
szellemében folyó nevelés végeredménye az ideológiai indoktrináció, így ez 
nem szolgálhatja a polgári magatartás kialakítását, azonban a hazafiság érzését 
erősítheti. Az erkölcsi nevelés valójában a polgári nevelés része lehet, de nem 
azonos vele. Az erkölcsi nevelés általános erkölcsi fogalmakat, kategóriákat, 
viszonyulásokat, értékeket és normákat állít fel, ezeknek a megvilágítására 
vállalkozik, a szándék vagy tényreferencia oldaláról. És még mindig nem 
érintettük a sok ágazati etikai diskurzust.  

Az integráció szellemében folyó nevelés áll a legközelebb a polgári 
nevelés lényegéhez, amennyiben az egyenlőség, a szolidaritás, a kölcsönös 
tisztelet és egymás érdekeinek kölcsönös támogatását tekinti céljának, a saját 
csoport- vagy nemzeti értékeinknek tudatos képviseletét, fölmutatását és köz-
vetítését, a sokszínűségnek a humanizmus értékrendjébe való illesztését.  Az 
uniós retorika szerint a polgári nevelést az integráció szellemében folyó 
nevelésként kell értelmezi. 

A fenti meghatározási kísérletek a polgári nevelést annak egy-egy területére 
szűkítik le, mivel magába foglalja azokat. A polgári nevelés lényegében az aktív, 
demokratikus, felelős állampolgár kialakításának nevelési eszményét fogalmazza 
meg, olyan emberképet, amelynek legfontosabb tulajdonsága a racionális, 
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kritikai magatartás a politikai és a társadalmi élet minden megnyilvánulásával 
szemben.  Ne tegyél olyat másokkal, amelyet magaddal nem tennél meg – ez 
lehetne a polgári nevelés alapvetése. Ezt a magatartást csakis a demokratikus 
társadalmak színterén lehet gyakorolni. Véleményünk szerint a polgári nevelés 
tartalmába belefoglalható minden olyan nevelési tartalom vagy mód, amely a 
humanitárius értékeket tekinti alapértékeknek, és az ezeket megalapozó 
készségek kialakítását tűzi ki célul. A polgári nevelés tantárgyi keretét, a 
tananyagot elsősorban a demokratikus emberi együttélést segítő értékekre és 
normákra kell építeni, amely a demokratikus állampolgárság köré szerveződik. 
Ezen túlmenően hasznos és indokolt a környezeti nevelésre összpontosítani, 
majd az életmódra, a szabadidő megszervezésére is. Mi a demokratikus állam-
polgárságra való nevelést vesszük elemzés alá. Csatlakozunk azokhoz a teoreti-
kusokhoz, akik szerint a polgári nevelés az a nevelés, amely a demokrácia érté-
keit tekinti a nevelés referenciáinak. A polgári nevelés ehhez nyújt ismereteket, 
értékeket, cselekvési és magatartási mintákat, és ezeknek a kompetenciáknak a 
kialakítására törekszik.  

 
Polgári nevelés az elkötelezettség és az önértékelés perspektívájából 

 
Ha a  nevelés pszichológiáját egyetlen fogalomba kellene sűríteni, azt 

mondanánk, hogy a nevelés az önértékelés fejlesztése. A polgári nevelés 
pszichológiai alapjait ebből a perspektívából is érdemes megvilágítani. Az önér-
tékelés a társadalmi lét interakcionális színterein a társas viselkedés és cselekvés 
legfontosabb mozgatója, ezért nagy a jelentősége.  A viselkedés és a cselekedetek, 
valamint az önértékelés szintje között szoros kapcsolat áll fenn. Az önértéke-
lést nyilván befolyásolják az énről kapott információk. A nagy gyakorisággal 
kapott pozitív, vagy a nagy gyakorisággal kapott negatív visszajelzések komoly 
hatást gyakorolnak a személyiség alakulására, tehát közvetve alakítják a személy 
cselekvési szokásait. Ha valakiben alacsony önértékelési attitűd alakul ki, 
könnyebben érez késztetést a felelőtlen, erkölcstelen, lekezelő, de akár ag-
resszív, antiszociális – az antiszociális cselekvést itt nem társadalmi, hanem 
személy- vagy csoportközi szituációkra értjük – cselekvésekre, mert tudattartal-
mával, azzal, hogy ő értéktelen ember, összhangban érzi cselekedetét, jobban 
megengedi magának, hogy hibázzon, hiszen önkontrollja nem állja útját.  Ez 
fordítva is igaz, „egy magas önértékelésű személy könnyebben ellenáll a 
csábításnak, hogy erkölcstelen tettet kövessen el.” (Aronson 1994, 177.) 

A polgári nevelés nem egyszerű informálás, hanem elkötelezés is egy 
bizonyos értékrendhez és cselekvésmódhoz. Az elkötelezettség etikai kérdés, 
szándék és/vagy cselekvés, tehát döntéshozatalt, erőfeszítést tételez fel. A tuda-



Albert-Lőrincz Márton                                           A polgári nevelés szükségessége 
 

 23

tosan vállalt életmód velejárói azon személyek jellemzője, akik nem a végzet-
szerűség, az „így volt rendelve” mítoszára hagyják sorsuk alakulását. Az aktív 
polgárok attitűdjére jellemző az elköteleződés és a pozitív önértékelés. A kérdés 
az, hogy mire kötelezze el magát az ember, és milyen önértékelést tart jónak. 
Nyilván ezekre a dilemmákra a nevelő az értékképző eszközökkel és mód-
szerekkel válaszol, pl. jutalmazással, büntetéssel. Ezek a külső motiválás eszközei, 
amelyek tartós attitűdváltozást csak akkor képesek előidézni, ha belső igazolássá 
alakulnak, vagyis ha ráébreszti a gyermeket arra, hogy „előző attitűdjei tévesek 
voltak.”  (Aronson 1994, 157.) Tudni kell, hogy az érdeklődés tartós fennmara-
dását csak a mértékletes jutalmazással és a korlátozott büntetéssel lehet elérni. 
„A túlzott külső igazolásra való támaszkodás gátolja az egyik olyan folyamatot, 
amely segíthet abban, hogy nagyobb öröm származzék a tanulásból.” (Aronson 
1994, 162.)  

A fenti gondolatmenet az indoktrinált nevelési hagyományokat nehezen 
leküzdő, frissen csatlakozott közép- és kelet-európai  országok pedagógiai fele-
lősségét kívánja hangsúlyozni. Ezekben a nevelési rendszerekben sok esetben 
maguk a pedagógusok lesznek akadályai az európai értékek átadásának. Azokra 
a pedagógusokra gondolunk, akik korábban a régi társadalmi rendszer értékein 
szocializálódtak, és akiknek meggyőződését a nemzeti ideológia értékei 
alakították ki.     

 
A multikulturális nevelés 

 
A modern neveléspolitika a multikulturalitás eszméjére épül. A multikul-

turális nevelés a demokratikus polgári nevelés részét képezi, minthogy az eltérő 
identitással rendelkező egyének, csoportok és nemzetek közötti együttélés 
normáinak tudatosítását, az ezt elősegítő kognitív, affektív és szociális kompeten-
ciák kialakítását tűzi ki célul. A multikulturalitás az európai polgári kompetenciá-
ja. „A polgári kompetencia jelen társadalomban alapkompetenciának tekinthető. 
Azon túl, hogy állampolgárként jövünk a világra, neveléssel azt szeretnénk 
elérni, hogy olyan állampolgárokká váljunk, akik ismerve a jogilag is alátámasz-
tott, megalapozott saját jogaikat és kötelességeiket, a politikai, gazdasági és 
közigazgatási struktúrákat, kifejlesztik a saját (a társadalmi normákkal, tradí-
ciókkal és értékekkel összhangban levő) értékrendszerükre épülő szelektáló 
képességet, az ítélőképességet, a helyes döntéshozatal képességét, és ezek 
szellemében aktívan és felelősségteljesen vesznek részt a közösség által is 
elfogadott társadalmi életben.” (Paloş– Sava–Ungureanu 2007, 40)    
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Banks (2001) a multikulturális nevelést organikus cselekvésként fogja fel. 
Az amerikai multikulturális nevelés fejlődésében Banks négy szakaszt azono-
sított:  

 1. szakasz: az etnikai jellegű ismeretek (ethnic studies) beépítése az 
oktatási curriculumokba, a tananyagba; 

2.  szakasz: a többségi csoport szenzibilizálása a kisebbségi csoportok 
speciális igényeire, hogy azokat ne kiváltságokként értelmezzék, ami ellenállást 
generál, hanem a kisebbségeket megillető természetes szükségletként és jogként 
kezeljék;  

3. szakasz: a marginalizált, sajátos szükséglettel rendelkező, valamilyen 
fogyatékkal élő csoportok esélyegyenlőségének biztosítása, az inklúzió szelle-
mének erősítése; 

4. szakasz:  a multikulturális nevelésnek iskolai diszciplínává tétele, az 
elméleti és empirikus kutatások fokozása ebben az irányban.  

A multikulturális nevelés a formális oktatási-nevelési gyakorlatban nem 
tud önmagában megvalósulni. Ahhoz, hogy megvalósulhasson, oktatás- és 
neveléspolitikai szemléletváltásra, reformra van szükség. Az oktatáspolitikát 
nyilván törvények szabályozzák. Az amerikai oktatás reformját is törvények 
segítették. 

A multikulturális tolerancia fejlesztésének egyik nevelési eszköze az 
oktatás politikamentessé tétele.  A nevelés, bármennyire is hirdetik, hogy politika-
mentessé kell tenni, nemzeti síkon bontakozik ki az Unió tagságaiban, hiszen a 
nemzeti kulturális alap, melyben a nevelés megszerveződik, nem tud teljesen 
elvonatkoztatni a politikától. Mindazonáltal, amennyiben megvalósul „az 
oktatás kulturalizált felfogása” (Lenzen 1996, 72), távolabb kerülhetünk az 
oktatás politizáltságától, ill. közelebb a nevelés multikulturális felfogásához. Ezt 
főleg a regionális kulturális valóság szerint történő nevelésre lehet felépíteni. A 
multikulturalitás fogalmát mindenki érti, mégsem tud a gyakorlatban könnyen 
érvényesülni. Jól meg kell határozni, hogy számonkérhető legyen. A kolozsvári 
Babeş-Bolyai Tudományegyetem körül kialakult, korántsem demokratikus 
nézetkonfliktus épp ennek a számlájára írható. Az egyetem vezetősége az 
intézmény multikulturális jellegét hangoztatja, és ez valóban így van, ha csak 
néhány karra terjesztjük ki az oktatásban hivatalosan használható nyelvek 
vizsgálatát, azonban ha nem a hivatalos román nyelven akarsz érvényesülni pl. 
egy kari titkárságon, nem román nyelven nyújtasz be kérvényt, kérsz ki 
valamilyen igazolást vagy hivatalos dokumentumot, valamely adminisztratív 
posztra nem román nyelven versenyvizsgázol stb., nem jársz sikerrel. A 
multikulturalitás eszméjét csak abban az esetben lehet megvalósítani, ha az 
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érdekelt felek szempontjait figyelembe veszik. Ez a demokratikus habitus 
alapvető követelménye.  

Az állam másik hozzájárulása a multikulturális habitus kialakításához a 
közoktatás tantervének rugalmassá tételén keresztül történhet. (Lenzen 1996, 72.)  

Saját viszonyaink között az anyanyelvi oktatás megvalósulása minden 
szinten – az óvodától az egyetemig és az egyetem utáni képzésig –, illetve az 
oktatási tartalmak revíziója jelentheti a reformot. Mindaddig, amíg a román 
parlamentben elvetik a kisebbségek azon kérését, hogy a hivatalos román nyelv 
oktatását egy rugalmas, a magyar gyermekek román nyelvismeretét és a magyar 
nyelvi specifikumot is figyelembe vevő, sajátos tanterv és az ennek megfelelő 
tankönyv szerint valósítsák meg, a román nyelvi tudás megszerzését tartva 
szem előtt, nehezen beszélhetünk multikulturális habitusról. Érdemes meghal-
lani azt az üzenetet, amelyet Lenzen (1996) így fogalmaz meg: „A multikulturális 
habitus kialakítása inkább az őslakosoknál, mint a külföldieknél tételez fel 
oktatási folyamatot, olyan művelődésbeli fejlődést, amelyben (...) az idegen 
kultúra elemei hiányosságként jelennek meg, amely miatt az ember saját magát 
éli meg idegenként.” (Lenzen 1996, 72.) A romániai magyarság esetében nyíl-
ván át kell fogalmazni Lenzen (1996) megállapítását, hiszen ebben a régióban 
ezer éve több nemzet (etnikum, nemzeti kisebbség, társnemzet) él olykor 
együtt, olykor egymás mellett, tehát a többség-kisebbség paradigma érvényes, a 
hazai-külföldi paradigma nem, tehát a többség-kisebbség kultúra-idegensége 
csak fenntartásokkal fogadható el. A vegyes lakosságú régiók esetében Lenzen 
paradigmája nyilván megkérdőjelezhető.  

 
A polgári nevelés funkciói 

 
A polgári nevelés során átadott demokratikus értékek épp ezen az alapon 

járulnak hozzá az európai állampolgársági identitás alakításához. Alapvető 
funkciói a nevelés általános funkcióiból vezethetők le. Ezek a következők: 

• Kognitív funkció. A társadalmi tapasztalatban felgyűlt demokratikus 
társadalmi, politikai, kulturális és erkölcsi értékek feldolgozott, sze-
lektált, értelmezett, rendszerezett, szervezett, egyszerűsített, hozzá-
férhetően és módszeresen közvetített átadása. Az ismeretszerzés 
nem öncélú tevékenység. Az ismeretek bővülésével együtt jár 
bizonyos kognitív készségek kialakulása és megszilárdulása. 

• Axiológiai-morális (értékképző) funkció.  Az ember etikai dimenziójá-
nak, pszicho-morális portréjának a kialakulása. Viselkedés és 
viszonyulás önmagához, a többi emberhez, a világhoz. Olyan 
iránymutató értékek közvetítése, amelyek megalapozzák az ember 
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normarendszerét, moralitását, és támpontokat képeznek értékítéle-
teiben, cselekvéseiben döntéseiben. Az értékek és értékrendszerek 
végeredményben a morális magatartás kritériumaiként vagy eszkö-
zeiként működnek. A polgári nevelés során a  történelmi és társa-
dalmi tapasztalatok ideológiamentes átadására kell törekedni, hogy a 
gyermek saját maga aktívan vegyen részt az identitástudat és a 
hovatartozás érzésének kialakításában.  

• Szocializációs funkció. A szociális és kulturális készségek kiérlelése és 
megerősítése, amelyek a harmonikus társadalmi beilleszkedést és az 
aktív állampolgári életet készítik elő. 

• Pszichológiai funkció. A gyermek pszicho-szocio-kulturális szükségle-
teinek módszeres és szakszerű kielégítése, a testi és szellemi épségé-
nek ápolása és gondozása a felnőtté válás útján. 

E funkciók révén, a demokratikus állampolgárságra való nevelés (DÁN) 
végső soron az egyéni és kollektív identitásnak, a valahová tartozás érzésének a 
kialakítását segíti.  

A DÁN mint a nevelés általában, három formában történik: 
• A formális nevelésben, vagyis az iskolai tevékenység során. 

Formális, mert rendszeres és rendszerezett, intézményes és hivatás-
szerű tevékenység. A nevelés célirányos és szakemberek végzik. 

• A nonformális nevelésben, vagyis az iskolai tevékenység keretein 
kívül, nem oktatási intézményekben, pl. a szabadidős tevékenység 
során, a polgári akciókban való részvétel, kirándulások alkalmával, 
szakmai, politikai vagy civil szervezetekben, az egyházban, vagy 
valamilyen szervezetben való tevékenység révén. 

• Az informális nevelésben, vagyis a mindennapi spontán, szervezet-
len életben, a különböző élethelyzetekben, a különféle emberek 
között, ahol a viselkedési modellek, eszmék, kulturális és történelmi 
szimbólumok, emberi kapcsolatok alakítják a személyiséget. Nem 
tervezett és nem szándékos nevelés. 

A nevelés mint szocializáció nemcsak magát a pedagógiai folyamatot 
jelenti, hanem a széles körű és permanens képződést, felkészülést a mindennapi 
szakmai és társas életre. A szocializációs fejlődés folyamatát Aronson (1994) 
négy pontban foglalja össze: 

1.  „Megértjük saját védekezéseinket és disszonancia-csökkentő  
tendenciáinkat. 

2.  Felismerjük, hogy ha valamilyen ostoba vagy erkölcsileg kifogásol-
ható tettet követtünk el, az még nem jelenti azt, hogy végérvénye-
sen ostoba és erkölcstelen emberek vagyunk. 
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3.  Elegendő énerőt fejlesztünk ki magunkban ahhoz, hogy elviseljük 
saját tévedéseinket. 

4.  Kifejlesztjük ama képességeinket, hogy észrevegyük, fejlődésünk és 
tanulásunk szempontjából milyen hasznos tévedéseink belátása.” 
(Aronson 1994, 191.)  

Aronson (1994) a személyiség fejlődésének belső, individuális aspektusára 
koncentrál. A társadalmi lét azonban kölcsönösségi, kapcsolati viszony, amely-
nek minőségét a saját, tehát személyes attitűdök minősége és a másik személyes 
attitűdjeinek minősége határozza meg, adott társadalmi közegben. A szocializá-
ció alkalmazkodás az adott társadalmi léthez. Általában így értelmezzük a 
beilleszkedést, amelyet a nevelés segít elő. [John Dewey az aktív alkalmazkodást 
részesíti előnyben, abban az értelemben, hogy szerinte nem egy adott, meghatá-
rozott célrendszerhez kell igazodni, mert ebben az esetben sikeresen beilleszke-
dünk a társadalomba, hanem ellenkezőleg, olyan képességeket, kompetenciákat 
kell megszerezni a tanulás során, amelyek által az egyén képessé válik arra, hogy 
környezetét olyan módon irányítsa, használja vagy alakítsa át, hogy az a 
legjobban megfeleljen szükségleteinek. Az alkalmazkodás lényege az, hogy 
„egyensúlyt teremt a társadalom erőforrásai és az egyén lehetőségei között.” 
(Dewey, in Balázs S., 1996, 320.)] Nevelés nélkül is lezajlódhat a szocializáció, 
amennyiben a nevelést a formális nevelés értelmében használjuk. Ebben az 
esetben a természetes társadalmi struktúráknak, mint amilyen pl. a család, a 
társadalom (jobbára a közösség) igényeit, értékeit, normáit, valamint a 
szükséges és elégséges kogníciót tudniuk kell közvetíteni. Egy sokdimenziós 
társadalomban a család már nem képes erre. Az iskola – mint a demokratikus 
polgári értékek (tudás, viszonyulás, magatartás) tudatos, tervezett közvetítője és 
alakítója – a társadalmi rendszer lényegéből fakadó eszmények szerint végzi 
feladatát. Nagy elvárásoknak kell megfelelnie. De vajon egymagában képes-e 
megfelelni az elvárásoknak? 
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