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ElmElmééletek a nevelletek a neveléésrsrőőll

� Korlátlanul nevelhetőség
� Nem nevelhető
� Bizonyos vonásokban nevelhető, 

másban nem
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Fogalmak, idFogalmak, időőbelisbeliséégg

� Fogalmi tisztázás: azonosságok és 
különbözőségek
– nevelés
– oktatás
– képzés

� Nehézség: sokféle definíció
� A nevelés szinonímája: a szocializáció

– A szocializáció és nevelés közötti különbség:
- A nevelés hétköznapi értelemmel is bír
- A szocializáció elméleti konstruktum

(F. Kron: Pedagógia. Osiris Kiadó)
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A szocializA szocializáácicióó

� Az (intézményes) nevelés megfelelője 

� Szemben a neveléssel – elméleti 
konstruktum

� Azon csoportok normáinak, értékeinek 
tanulása, amelyekhez tartozunk

� Szociokulturális befolyásolás

� Adott szociokulturális feltételek közötti 
tanulási folyamat
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A nevelA neveléés s éés a szocializs a szocializáácicióó

� A nevelés mindig interperszonális (személyek 
közötti) interakcióban megy végbe

� Önnevelés az egyén intézményes nev.-i rendszer, 
ped.-i irányítás, ill. tanító-tanár nélkül, ill. az
intézményes nev. körülményei között ennek hatására
vagy hatásaitól függetlenül, sőt azok ellenére
tudatosan formálja önmaga egész személyiségét

� A szocializáció az individuum (egyén) és a 
társadalom kapcsolatában

� Iránya(i): kölcsönös. A nevelő hat a neveltre és a 
nevelt hat a nevelőre
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AlapkAlapkéérdrdééseksek

� Miben nevelhető/szocializálható?

� Milyen mértékben 
nevelhető/szocializálható?

� Meddig nevelhető, szocializálható?
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A nevelhetA nevelhetőősséég idg időőbeli kiterjedbeli kiterjedéésese

� A nevelés időbelisége?
– Mikor folyik, mely színtéren 

nevelés/szocializáció, oktatás és képzés?

– Ezek milyen intenzitással jelentkeznek?

– Melyik van nagyobb hatással?
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A nevelA neveléés intenzits intenzitáása, idsa, időőtartamatartama

család alsófok felső
közép

felsőfok időskor

képzés

oktatás

nevelés
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KorlKorláátlanul nevelhettlanul nevelhetőősséégg

– Locke (1632-1704) – „tiszta lap”, melyre a 
nevelés során „írják fel” a szükséges 
teendőket

– nevelés/oktatás/képzés: LLL kezdetei, 
felnőttképzés

– Időbelisége: az emberi élet egészén 
végigvonul, de eltérő intenzitással
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Nem nevelhetNem nevelhetőő

– Szent Ágoston (354 – 430): az ember eredendõ
bűne. Az ember azzal, hogy embernek született, 
elvesztette szabad akaratát. A keresztség
felvételével megváltást nyerhet az előtte járó
nemzedékek bűneitől, de lelke még mindig terhes
a „bűn robbanóanyagával”, a bűnre való
hajlammal. Még csak természeti ember (homo 
naturalis), de megvan a lehetősége arra, hogy
Isten kegyelme által újjáteremtődve szellemi
emberré (homo spiritualis) váljék. (Pukánszky)

– Mai hatások (büntetésre, a hiba kiigazítására 
épülő nevelés)
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Bizonyos vonBizonyos vonáásokban nevelhetsokban nevelhetőő, , 
bizonyos pontokon nembizonyos pontokon nem

� Rousseau (1712-1778)- „eredendően 
jónak született”, tehát nem szükséges a 
további nevelés, a nevelésnek ezt az 
eredendő állapotot kell megőriznie

– A fekete pedagógia kezdetei

� Herbart (1776-1841): kormányzás, 
oktatás, vezetés. A növendék a 
nevelő hatások engedelmes 
befogadója
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NevelhetNevelhetőősséég feltg feltéételei: gtelei: géén n éés s 
kköörnyezetrnyezet

� Jelenkor: egypetéjű ikrek vizsgálata, 
akik más-más körülmények között 
nőttek fel (Minnesota-vizsgálat) 
(Pszichológia, Osiris)

� Megtalált/elhanyagolt gyermekek 
(hospitalizáció)

� „Átnevelő” tábor, javító-nevelő
intézmények (Eagle Academy, USA)
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Bizonyos mBizonyos méértrtéékig nevelhetkig nevelhetőősséégg

� Konrad Lorenz (1903-1989) 
– genetikailag nem rögzített, kulturális viselkedési formák: az emberi

viselkedés rendkívüli mértékben biológiai, genetikai előírások által
meghatározott

� Behaviorizmus John Watson (1878-1958) , Pavlov (1849-
1936)
– az ember alakításának alapja a viselkedés alakítása

� Szondi Lipót (1893-1986)– „irányítható fatalizmus 
– "... az egyénre és a társadalomra (családra, közösségre) veszélyt 

jelentő ösztönszükségleteket kiélési formájukban úgy átalakítani, 
hogy egyrészről az ösztönigény is - valamilyen úton-módon 
kielégüljön, másrészt a gyermek épségben maradjon és a 
közösség se szenvedjen." Az ösztönök szocializálása, 
szublimációja, humanizálása Szondi terápiájának legfontosabb 
célja
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AlapvetAlapvetőő megfontolmegfontoláások (folyt.)sok (folyt.)

� Claparéde (1873 – 1940) 
– funkcionális nevelés, cselekvő iskola, felkészüljön a felnõtt élet feladataira a sajátos gyermeki 

tevékenységformák: az utánzás és a játék segítségével 
� Stanley Hall (1844-1924)

– biogenetikai elmélet, a velünk született testi vonások jellembeli sajátosságot takarnak. Filogenetikus
magyarázatokat keressen olyan különböző gyermeki viselkedésekre, melyek szerinte nem a 
közvetlen környezetre reagálnak, és az életkor előrehaladtával eltűnnek( pl.: a víztől való félelem és a 
játék). Értelmezését két érvelésre alapozta: 1) biogenetikai alapelv, 2) arra, hogy a gyermekkori
félelmek a a letűnt korok felnőtt világának problémáit tükrözik, és nem a modern gyerek
környezetével hozhatók összefüggésbe. 

� Arnold Gehlen (1904-1976)
– Hiánylény-elmélet az ember mint hiánylény, szegényes ösztönökkel és nem kellően specifikus 

érzékszervekkel jön a világra. A túlélés: először a szülői gondoskodás, majd a készen talált környezet 
átalakítására való felkészülés, végül a javakat teremtő eredményes cselekvés biztosítja számára. 
Mesterséges környezetet és kultúrát teremt magának ⇒ ezek lépnek az ösztönök helyére. 
kultúrlénynek tekinti� ingerhatást szerez a világból� ez túlterhelést okoz és tehermentesítéssel 
védekezik, ennek egyik formája az emberi foglalkozások változatossága� e folyamatban az ember 
mintegy kilép a közvetlen ingerekre reagálás korlátai közül, melyek az állatot fogva tartják. A másik 
eszköz  nyelv� a nyelv távolságot biztosít a valóság és a reagáló ember között és mentesít a 
közvetlen reagálás kényszerétől. A harmadik eszközt Gehlen a társadalom intézményrendszerében 
látja, ezt ösztönpótléknak nevezi 

– A nevelés történelem-alkotó
– Mi különbözteti meg az embert a többi élőlénytől? (az állatoknak nincs történelme)
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TOVTOVÁÁBBI ELMBBI ELMÉÉLETEKLETEK

� Új embert nevelő funkció
� Pestalozzi  (1746-1827) – a nevelési 

környezet családiassá tétele
� Carl Rogers (1902-1987)–

humanisztikus nevelés, facilitátor
� Gordon (1918-2002) –

perszonalizmus
A szupertanár: mindenekelőtt ember
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nevelneveléésmodelleksmodellek

� Rekonstruktivista: elsajátítás, beilleszkedés
� Kritikai: a változó történelmi feltételek meghatározó szerepe
� Konstruktivista: ami szocializációként magától értetődik, az 

a résztvevők műve Mechanikus modell: a környezet 
határozza meg az embert

� Organisztikus modell: az embert az organizmuson belül 
tételezi

� Rendszermodell: a rendszerek kölcsönhatásában tételez
� Interaktív modell: kölcsönös függőség egyén és közösség 

között, aktív egyén
� Átfogó modell: a szocializáció külső/belső feldolgozása
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Akkor mi a nevelAkkor mi a neveléés?s?

� Kinek az érdekét szolgálja?
� Ki nevel?
� Szükségessége? (farkasgyermekek)
� Mi a garancia? Van-e recept? Hogyan 

lesz sikeres?
� Shaw
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A nevelA neveléés pszichols pszicholóógiai giai 
magyarmagyaráázataizatai

� Freud felfogásában az első 4-5 évben 
végbemegy (elsődleges 
szocializáció). Problémák: hiányos v. 
befejezetlen szocializáció

� Behaviorizmus: a viselkedés 
kondicionálására koncentrál. A 
normákat a szülők határozzák meg, 
eszközük a jutalmazás-büntetés.
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Ki nevel?Ki nevel?

� Közösség (társadalom, intézmény)
– Altruisztikus (önzetlen) viselkedés
– Erkölcsös viselkedés
– Proszocialitás (az állam gondoskodása, biztonsági öv)
– Antiszocialitás, lojalitás
– Szociális intelligencia (SQ), társadalmi kompetenciák
– Különbségtétel a nemek szocializációjában
– Tanult vagy örökölt? Ha utánzás: különnemű szülőknél 

is. Öröklés nem tisztázott. „Átnevelés”
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Ki nevel mKi nevel méég?g?

� A másik személy

- utódgondozás, mely nem pusztán önzetlenség, nem 
önfeláldozás, hanem fontos önérdek is
- a szociális viselkedés alapvető jelentőségű öröklött alapja
- kötődés. Elsődleges kötődés a szülő és az utód között jön 
létre. Lényege a védelem, a támasz, a segítség, a bizalom és 
a ragaszkodás, mely a szeretet érzésében nyilvánul meg. ( 
öt alapvető reakciómód) 1. sírás 2. mosoly 3. követés 4. 
megkapaszkodás 5. szopóreflex, ezek hiánya, elmaradása: 
hospitalizáció

� Érzelmi intelligencia, pszichológiai kompetenciák
� Értelmi intelligencia (IQ), kognitív kompetenciák
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Ki nevel mKi nevel méég?g?

� A személy maga
� A felnőttkori szocializáció és az 

elsődleges (a korai) szocializáció) 
összefüggései (a hiányos,a teljes, a 
nem befejezett.)

� A személy saját felelőssége a 
nevelődésben. Tipp: a belátása és 
erre alapozás, mint nevelés
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A nevelA neveléés szerepls szereplőői i -- a fella fellééppéés s 
sorrendjsorrendjéébenben
� Szülő(i hatás)…
� Iskolai (nevelő) hatás, majd a
� kortárs csoport hatása. Erről gyakran 

elfelejtkezünk (több szó kellene erről: 
tanárképzés)

� Önnevelés
� Hogyan dől el?  A sikeresség függ- a korai 

szocializáció erősségétől, teljességétől, 
hatásától. Egyszerűen „legyen hova visszatérnie”

� Kit nevelünk?


