
A magyar neveléstudomány 
fejlődéstörténete

A nevelés paradigmái



Tudomány

• A tudományosság kritériumai

• Tárgya, problémafelvetés
• Nyelvezete (fogalmai, terminológia)

• Intézményesült: helyek, szereplők, tudományos 
minősítés. 

• Formális kommunikáció: publikáció. Citatio és 
impact factor

• Sajtója

• önkényesség



Tudományfogalom

• „Olyan nyílt, komplex, totális társadalmi 
tevékenység és –eredményrendszer, amely a 
társadalom, a természet, a lét és idő
mozgástörvényeinek és objektív valóságának 
szabályserűségeit, megismerését, 
visszatükrözését és gyakorlati megvalósítását, 
előrelátását célozza”,  azaz igazolt módon 
igazolt hit. Másrészt „módszeresen szerzett, 
igazolt, gyarapodó és tökéletesedő ismeretek 
rendszere, sajátos szociológiai viszonyokkal és 
intézményekkel”.



Paradigma

• Egy tudományterület általánosan elfogadott
nézetei (fogalmai, szakkifejezései) egy adott
korszakban, időpontban. 

• A paradigma a gondolkodásoknak, vélekedéseknek, 
értékeknek és módszereknek egy adott társadalom
vagy szűkebben egy tudományos közösség minden tagja
által elfogadott összegzését jelenti

• Egy szó összes ragozott alakjának rendszerezett
leírása. (például igeragozási tábla)
– Thomas Kuhn - A tudományos forradalmak szerkezete Budapest: 

Osiris Kiadó, 2000.



A neveléstudomány paradigmái

• I. Bölcseleti /filozófiai paradigma (a neveléstudomány 
kezdetei, görög-római műveltség hagyatéka) a klasszikus 
német egyetem � német közvetítéssel kerül Mo-ra.
– Jellegzetessége: A művek, nem az alkotók elemzése: 

az  elmélet/gyakorlat arányának mindmáig tartó vitája, 
közel áll a művészetekhez. A vallás, a hit hatásaII.

II. Természettudományos paradigma: a pozitivista, 
tényeken és tapasztaláson alapuló, tudományos 
meggyőződést hirdető eszmények döntően 
befolyásolták a pedagógia tudományszerveződését.

• III. Másfelől a társadalmi-pszichológiai, 
viselkedéstudományi paradigma (a modern/új tudományok 
létrejöttével) expanzió és tömegesedés

• Önállósulás és széttagozódás



A neveléstudomány modelljei

• Az emberi értelmi fejlődés mechanikus-
racionális, szenzualista, ok-okozati 
összefüggések alapján: „mester és növendék”
modell

• Idealista, antropológiai-pszichológiai modell: 
orvos-beteg viszony. Az orvos mestersége 
rokon vonásokat mutat a pedagóguséval. 
(Kertész v. földműves)

• A tudományos pedagógia egyenlő a gyakorlati 
filozófiával.



A paradigmák, modellek előzményei

• XVII. század II. fele – felvilágosodás

• A nevelés a felvilágosodás programja gyakorlati 
megvalósítása legfőbb eszközévé válik

• „új ember nevelése”: az emberi viselkedést 
szabályozó, görög és latin etikában gyökerező
európai erkölcs megfogalmazása

• Az emberiesség erénye

• Az együttélés alapja: polgári erények, filantropizmus
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I. A bölcseleti/filozófiai paradigma 
(a XVII. századi előzmények)

• Két fő iránya: empirizmus és racionalizmus

• Francis BACON (1561-1626) angolszász 
empirizmus: a megfigyelés (indukció) jelenti a 
tudományos megismerés alapvető módszerét

• René DESCARTES (1569-1650): racionalizmus: 
a tudat tiszta önbizonyossága („cogito ergo 
sum”). Kételkedés. ÉN és a tiszta ész léte

• Jan Amos COMENSKY (Comenius) 1592-1670: 
cseh testvérek püspöke



Comenius

• Pedagógiai felfogása: vallásos alapokon
• Embereszménye: a polgári módon vallásos 

ember aki képes önmaga és a világ 
megimerésére

• Rendezze a beteg világ gondjait, amely a 
szükséges nevelés alapjai adta

• Didactica magna: a tanítás művészetéről ír, 
„műveltség, erkölcsösség és vallásosság” –
pánszófia

• Orbis sensalium pictus: az anyanyelvi iskola 
számára: ábrázolás



Comenius és Francke

• August Herman FRANCKE (1663-1727): a 
vallási irányzat  nevelési mozgalommá vális

• Érvaház, népiskola (Halle, 1695)

• A nevelő Isten szolgájává kell, hogy neveljen
• Negatív emberkép (eredendő bűn): a 

felvilágosodás a nevelésben látja az okát ennek 
a bűnösségnek. A nevelés nem csupán 
korrekció, hanem kibontakoztatás is.



A  felvilágosodás

• Korlátlan perspektíva a nevelés számára: 
tabula rasa

• John LOCKE (1632-1704): az mebernek
nincsenek vele született eszméi

• Gentleman
• Testi nevelés, természetesség és 

szabadság. Az egyéni tapasztalatok 
fontossága



Rousseau

• Jean Jacques ROUSSEAU (1712-1778): 
az emberi természet eredendően jósága

• A nevelés alapvető feladata a jó
tulajdonságok kibontakoztatása

• A pedagógus amint lehet, tegye magár 
„feleslegeddé”

• 1762 Emil avagy a nevelésről
• filantropisták



A filantropisták

• Johann Heinrich PESTALOZZI (1746-
1827), Svájc: életreform szükséglete

• Neuhof: mintagazdaság, Új 
mezőgazdasági módszerek megtanítása, 
gazdasági árvák, kétkezi munka

• Gyakorlati életre tanítás
• Yverdon-i intézet
• FRÖBEL



A nevelő államok kialakulása

• XVIII. század: az állam(ok) morális 
küldetésként értelmezi a polgárok nevelését



A tudományos (intézményes) 
nevelés

• Ernst Christian TRAPP (1745-1808)
• Halle, a világ első pedagógiai tanszéke
• A nevelés célja:  „minden embert akkora 

boldogsághoz segítse hozzá, amekkora 
számára lehetséges és szükséges”

• Pedagógia = művészettan
• Önálló pedagógia megteremtésre vonatkozó

kísérlet – amely az összefüggéseket nem 
indokolja, a maga teremtett rendszer alapján 
igazolja



Osztrák művelődésügyi reform

• Felvilágosult abszolutizmus, Pragmatica 
Sanctio 1713.

• Mária Terézia
• Tanügyi reform
• Rato Educationis, 1777. Tankerületek



Felvilágosodás 

• Magyarországi percepció

• 1786.: Első hazai pedagógiai folyóirat: Merkur
von Ungarn (Martin Georg Kovachich)

• Első magyar nyelvű neveléstani munka: 1776: 
Molnár János (jezsuita szerzetes) „Petrovszky
Sándor úrhoz…”

• Tessedik Sámuel (1742-1820) :Szarvas

• 1814.: Pesti egyetem első neveléstan tanszéke
– Szilasy János: A nevelés tudománya 



• Szilasy János (1814): A 
nevelés tudománya
– Az első hazai 

neveléstudományi munka



II. A természettudományos 
paradigma

• 1810: Berlin, Humboldt Egyetem
• Wilhelm von Humboldt (1767-1835)
• az egyetem alapvető feladata a 

tudományos kutatás, amelybe az állam 
nem avatkozhat be (tanszabadság) 

• A tudománnyal foglalkozás erősíti a 
jellemet, tehát társadalmi hatása is van

• Szakosodás, szakértelmiség kialakulása



Kant és Fichte

• Immanuel KANT (1724-1804)
• A nevelés célja az ember rendeltetéséből 

vezethető le
• „kategorikus imperativusz”, maximák: 

bensővé vált külső szabályok. A külső
törvények irányítják a beslő szabályokat

• Johann FiCHTE (1672-1814)
• Alávetés a rend kedvéért a rendnek, azt 

tanulják, amit tanulni kell



Herbart

• Johann Friedrich Herbart (1776-1841)
• A kanti hagyományokkal felhagyó, 

tanszékét átvevő Herbart a pedagógiai 
rendszeralkotás mérföldköve

• Herbart rendszerének alapja hármas 
egységen nyugszik: a vezetés 
(kormányzás), az oktatás, és a nevelői 
szabadság fogalmakon.



Herbart rendszere

• Nevelés: mint feladat, művészet
• Pedagógia: mint tudomány (esztétika és pszichológia)
• Nevelő: érzékenység, múlt-jövő összekapcsolása
• A nevelés céljai: erény, erkölcsösség
• A nevelés eszközei, útjai, akadályai
• Oktatás/fegyelmezés, érintkezés
• Módszer
• Nevelt: individuális, formálhatóság
• Irányítás:  külső vezetés, parancs, tiltás, büntetés
• Tapasztalat: hézagos, természettől szerzett ismeretek



Schleiermacher

• Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher
(1768-1843)

• „A pedagógia tisztán az erkölcstannal 
összefüggő, belőle levezetett tudomány, 
amely hozzáidomul a politikához”
[Válogatott pedagógiai írások. Ausgewählte
pädagogische Schriften,1964.]



III. A társadalmi-
viselkedéstudományi paradigma

• A „modern” kor kibontakozása (XX. század)
• „önérvényesítő individualizmus”, függetlenség
• Tudományso-technikai fejlődé, életminőség-

javulás és iparosodás – gyökértelenné válik, 
elidegenedik az ember

• Életreform-mozgalmak (Shaw), iskolareform
• A filozófiától a teológiától egyre elkülönülő

pedagógia 
• Amely normatív, experimentális leíró és 

társadalmi. A „kísérleti tudománnyá” válás ideje



• Darwinizmus, szociológia. 
– Összes tudomány egy rendszerben 

tételezésére törekvés, szintetizálás

• Emile DURKHEIM
• John DEWEY
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A társadalomtudományok 
intézményesülése (XX. sz)

1. angolszász típusú, pragmatikus
- Gyakorlati, szakmai tudás, a társadalmi 
problémák megoldására törekvés

2. integrált-egységes társadalomtudomány 
(francia típusú) 
- A szetaprózódás ellen

3. csak formálisan létező rendszerként (német 
típus)

Egymástól elkülönülő szakdiszciplína-
rendszer



Dilthey

• Wilhelm Dilthey (1833-1911)
• A társadalomtudományi és szellemtudományi 

modellek közötti híd megteremtése a célja
• Társadalom – nevelés – pedagógia
• Nevelt-nevelő: formálhatóság/nevelő művész
• A nevelés/oktatás eszközei: pszichológia 

kísérleti felülvizsgálata
• Cél: az egyén lelki életének kibontakoztatása
• A nevelési funkció letéteményese:

gyülekezet, állam, egyház, család



Neveléselméleti törekvések

• 1. Szellemtudományos/újkantiánus
– Értékelméleti, axiológiai iskola

• 2. Kísérleti pedagógia
• 3. Pozitivizmus

– Mechanikus társadalomszemlélet



Anti-herbartiánus elméletek

• Újkantiánus – a klasszikus német filozófia 
kanti hagyományai. Marburg és Baden

• Cohen (1842-1918) és Natorp (1854-
1924)
– Az emberi közösség platóni értelemben vett 

örök eszményként felfogása
– Közösség: egyesek kényszertől mentes 

kapcsolata, az értelem uralma



Neokantiánusok

• Neokantiánusok: értékelmélet (Axiológia)
• Windelband és Rickert: a filozófia kritikai 

tudománya
– Mint érvényes értékek világa : „legyen”



Kísérleti pedagógia

• A pedagógiai munkát objektív racionális 
tevékenységgé formálja

• A hiányzó tudományos megalapozottságot 
kívánja pótolni

• Kísérletek és eszközök segítségével 
(megfigyelés, kísérlet, mérés, statisztika, 
kérdőív)



Pozitivizmus

• Történetfilozófiai és szociológiai szemléletmód

• Frankfurti iskola

• Pszichoanalízis, marxizmus és szocializmus
– Empirikus és pozitivista tendencia



Magyar törekvések

• Lubrich
• Kármán
• Felméri
• Fináczy
• Weszely
• Schneller
• Mitrovics
• Prohászka
• Imre
• Nagy László
• Karácsony Sándor



Posztmodern neveléstudósok

• Kron, Friedrich
• Gáspár László
• Bábosik István 
• Zsolnai József
• Mihály Ottó



Összefoglalás

• A paradigmák egyfelől jól elkülöníthetők
• másfelől folyamatos versengés és 

együttélés jellemzi azokat
• Magyarázzák az egyes korok ember,- és 

gyermekképét
• Ebből következően az egyes korok 

neveléseszménéyt


