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A pedagógia mint önálló
tudomány

Az előadás főbb témái











A XIX. századi társadalmi-gazdasági fejlődés
pedagógiai problémái
Keresztény népnevelés: Don Bosco és Kolping.
Trapp protestáns- és Milde katolikus szemléletű
tudományos igényű pedagógiája.
A tudományos pedagógia hazánkban: Szilasy és
Lubrich.
Herbart pszichológiai alapozású pedagógiája,
erkölcsi nevelése és oktatás- és tantervelmélete.
Herbart követői: Ziller, Rein és Willmann.
Herbart kritikája: Usinszkij és Tolsztoj.
Az elméleti pedagógia főbb irányzatai: Dilthey,
Spranger és Natorp.
A szociológiai-, pszichológiai- és morálfilozófiai
gondolkodás megjelenése a pedagógiában.
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A társadalmi-gazdasági fejlődés főbb
jellemzői a 18. század végén









Az angol- és francia polgári forradalom, valamint
az ipari forradalom jelentősen átalakították Európa
életét (szociális viszonyok, élet- és
gondolkodásmód).
A család jelentősége erősödött, funkciója
megváltozott (átformálódott és kiegyenlítődött
nemi szerepek, törvényben garantált
személyiségjogok, gyermekszerető családi otthon)
A 19. század új nevelési ideálja: az erkölcsös és
fegyelmezett állampolgár eszménye.
Változó igények a nevelésben: gyermekszoba,
gyermekjátékok, nevelőnő, házitanító, egyre
jobban kiépülő és hatékony iskolarendszer.
A polgári középosztály egzisztenciális boldogulása
egyre inkább a neveléstől függött: az érdeklődés
a pedagógiai irodalom és tudomány felé
fordult.
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Keresztény népnevelési törekvések 1





A 19. század közepére az ipari munkásság
kizsákmányolt társadalmi osztállyá vált.
A proletariátus testi-lelki elnyomorodása és
iskolázatlansága ellen elsőként egyházi
szervezetek léptek fel.
Don Bosco (1815-1888) pedagógiája





Don Bosco a szaléziak alapítója, a torinói
munkásfiúk lelki- és pedagógiai apostola
Pedagógiai munkásságának középpontjában a
szeretetre épülő bizalom megteremtése áll.

Adolf Kolping (1813-1865) legényegylete



A „Kolping-család” iparostanoncok lelki- és
erkölcsi nevelésére jött létre.
A nevelő közösség értékei: családszeretet,
szakmaszeretet, polgári erények.
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A pedagógia tudományos nézőpontját
kialakító tényezők:






a felvilágosodás gondolatvilága (ész és tapasztalat
primátusa: Descartes és Bacon),
a Wolff-féle korai pszichológia (fejlesztésre szoruló
lélekcsírák),
a Rousseau nyomán megjelenő pedagógiai mozgalmak
(filantropisták, Pestalozzi),
a német idealista filozófiai rendszerek (Kant, Hegel),
a századfordulón kialakuló szociális, gazdasági és politikai
változások (a megerősödő polgárság nevelésigénye)
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Trapp korai empirikus pedagógiai
törekvései




Ernst Christian Trapp (1745-1818)német
protestáns pedagógus (Universität Halle), a
pedagógia rendszeres tudományának
megalapozója
Trapp tudományalkotó tevékenysége:






körülhatárolta a pedagógia tudományterületét
(pedagógiai diszciplína),
kialakította a pedagógiatudomány rendszertanát
(általános és alkalmazott szubdiszciplínák),
meghatározta az alapvető módszereket (az
empíria domináns),
interdiszciplináris kapcsolódásokat állapított
meg elsősorban az antropológia, a
pszichológia, a szociológia és az etika
tudományterületével.
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Milde pszichológiai alapozású
tudományos pedagógiája




Vincenz Eduard Milde (1777-1853)
osztrák katolikus paptanár (Universität
Wien), pedagógiai rendszerét a korai
pszichológiára alapozta (1811).
Milde tudományalkotó tevékenysége:






Gondolkodásának középpontjában a
fejlődés-fejlesztés problémaköre állt
(Wolff),
Rousseau, Kant, Pestalozzi és Trapp
nyomán haladt (főleg francia, svájci és
német filantropikus hatások)
Feloldotta az empíria és a transzcendencia
közötti ellentmondásokat (a módszerek
forrása az empíria, a célok forrása a
vallásos hit).
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A tudományos pedagógia hazánkban:
Szilasy János (1795-1859)




Hazánkban az első önálló pedagógiai
tanszék 1814-ben jött létre a pesti
egyetemen. A tanszék első professzora
Krobot János volt, aki 1824-ig tanította
Milde pedagógiáját.
Az első magyar nyelvű egyetemi
pedagógia tankönyv, „A nevelés
tudománya” (1827) c. kétkötetes mű
Szilasy János (1791-1859) munkája, aki
1835-től 1849-ig állt a tanszék élén.
Részletesen kidolgozott pedagógiája
rousseau-i fogantatású és mildei
alapozású.
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A tudományos pedagógia hazánkban 2
(Garamszeghi) Lubrich Ágost (1825-1900)


A kiegyezés után Eötvös József a pesti egyetem
pedagógiai tanszékének élére 1870-ben Lubrich
Ágostot (1825-1900) nevezte ki. Lubrich Milde és
Szilasy nyomán haladva széles teret szentel a nevelés
antropológiai, biológiai és lélektani kérdéseinek. Ő írta
meg az első teljes magyar nyelvű egyetemi
neveléstörténet is. (Neveléstörténelem, 1876.)
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Herbart tudományos pedagógiai
rendszere 1. (A nevelés céljai)




Johann Friedrich Herbart (1776-1841) porosz
pedagógus, königsbergi egyetemi tanár, az első
tudományos pedagógiai koncepció megalkotója.
Nevelési és oktatási rendszerét





a német filozófiára (a kategorikus imperatívuszelmélet) és
az angol pszichológiára (asszociációs lélektan)
alapozta.

Herbart a nevelés céljait Immánuel Kant
filozófiai etikájából vezette le. Az erkölcsi nevelés
eszméi és a pedagógiai cselekvés területei:







a belső szabadság eszméje (erkölcsi belátás)
a tökéletesség eszméje (a következetes cselekvés)
a jóakarat eszméje (mások érdekeinek
respektálása)
a jog eszméje (érdek és jóakarat harmóniája)
a méltányosság eszméje (jó és rossz elkülönítése)
10

Herbart tudományos pedagógiai
rendszere 2. (Pszichológiai alapok)

David Hartley




Thomas Brown

Herbart az oktatás módszereit az asszociációs
pszichológiára alapozta. Az angol irányzat főbb
képviselői: David Hartley (1705-1757), Thomas
Brown (1778-1820) és James Mill (1773-1836).
Herbart megalkotta az képzettársítás pedagógiai
fogalmát: értelmezésében a „képzet”
(asszociáció) a tanulás eredménye, a lélek
önfejlesztő munkája.
Tipikus asszociációs-lélektani fogalmak:




James Mill

tudatmező: az aktuális gondolkodási műveletek
területet, a figyelem fókusza,
tudatküszöb: választóvonal a tudatban levő és az
ideiglenesen „elfelejtett” képzetek között,
tudatos figyelem: a meglevő régi képzeteket
szándékosan felszínre hozzuk és az újakkal
összekapcsoljuk (= tanítás-tanulás).
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Herbart tudományos pedagógiai
rendszere 3. (Neveléselmélete)


Herbart nevelésfelfogása:




A nevelés három herbarti szakasza:






a nevelés erkölcsi eszmék megvalósítására
irányuló céltudatos, tervszerű és szervezett
pedagógiai hatások összessége (tkp. normatív
pedagógia).
kormányzás (kisgyermek, állandó felügyelet)
oktatás (gyermek, képzetállomány növelése)
vezetés (ifjú, oktatás és erkölcsi nevelés)

Herbart tantervelmélete az érdeklődés körei
szerint megszervezett:




„a megismerés köre” (ismeretek): empirikus,
spekulatív és esztétikai érdeklődésre irányuló
tárgyak,
„a részvét köre” (emberi kapcsolatok):
szimpatikus, szociális és vallási-erkölcsi
érdeklődésre irányuló tárgyak.
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Herbart tudományos pedagógiai
rendszere 4. (Oktatáselmélete 1)




Herbart didaktikai rendszerét a „formális fokozatok”
rendszerében fejti ki. (Allgemeine Pädagogik, 1806.)
A képzetek kialakításának két lépcsőfoka van:





1. elmélyedés (a dolgok tanulmányozása),
2. eszmélkedés (az összefüggések megértése)

Mindkettőnek van egy



statikus (nyugvó, befogadó jellegű) és egy
dinamikus (haladó, aktivitást igénylő) szakasza.

1. ELMÉLYEDÉS
STATIKUS

DINAMIKUS

2. ESZMÉLKEDÉS
STATIKUS

DINAMIKUS
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Herbart tudományos pedagógiai
rendszere 5. (Oktatáselmélete 2)


A tanár végigvezeti a növendéket az ismeretszerzés
törvényei által megszabott úton, vagyis a logikus
gondolkodás módszeres (formális) fokozatain:










a világosság foka (statikus elmélyedés),
az asszociáció foka (dinamikus elmélyedés),
a rendszer foka (statikus eszmélkedés),
a módszer foka (dinamikus eszmélkedés).

statikus
elmélyedés

dinamikus
elmélyedés

statikus
eszmélkedés

dinamikus
eszmélkedés

VILÁGOSSÁG

ASSZOCIÁCIÓ

RENDSZER

MÓDSZER

új információk
befogadása és
elemzése

régi és új
információk
kapcsolása

összefüggések
megértése és
rögzítése

a felismerések
gyakorlati
alkalmazása
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Herbart munkásságának értékelése








Herbart a pedagógia történetének egyik
legnagyobb hatású, ugyanakkor legvitatottabb
személyisége.
Szilárd filozófiai alapokon nyugvó neveléstant
dolgozott ki, melyben a nevelés célját az etika,
a hozzá vezető utat a pszichológia szabja meg.
Herbart oktatásmódszertana és tantervelmélete
„poroszos” rendet vitt a különböző tanítási
szokásokra épülő, gyakran esetleges és
ötletszerű pedagógiai munkába.
Herbart tudományos igényű pedagógiai
rendszere nem tévesztendő össze a kemény
és gyakran erőszakra épülő ún. „poroszos
pedagógiával”!
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Herbart német és magyar követői










Tuiskon Ziller (1817-1882) Lipcsében Herbart
koncepcióját „művelődéstörténeti fokozatokkal”
egészítette ki és megfogalmazta a „tantárgyi
koncentráció” elvét.
Wilhelm Rein (1847-1929) magas szinten foglalta
össze és fejlesztette tovább Herbart módszertanát
és tízkötetes pedagógiai lexikont is szerkesztett.
Otto Willmann (1839-1929) herbarti német
didaktika legjelentősebb alakja, a kultúra javainak
megőrzésére és fejlesztésére alkalmazva növelte a
herbartiánus pedagógia értékteremtő lehetőségeit.
Kármán Mór (1843-1915) Ziller lipcsei tanítványa,
ő hozta Herbart módszerét a pesti egyetemre.
Weszely Ödön (1867-1935) Rein pedagógiáját az
értékelmélet irányában fejlesztette tovább.
Prohászka Lajos (1897-1963) Wilmann (és
Spranger) szellemében alkotta meg a magyar
kultúrpedagógiát.
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Herbart kritikája 1
Konsztantyin Dimitrijevics Usinszkij




Oktatásantropológia

Az orosz felvilágosodást képviselő liberális nemesség –
Herbart pedagógiáját elutasítva – igen sokat tett a 19.
századi orosz népnevelés és iskolafejlesztés területén.
Konsztantyin Dimitrijevics Usinszkij (1824-1871)
Locke és Rousseau gondolatai nyomán haladva többre
becsülte a tantervi praktikumot és a gyermeki
önállóságot, mint a barokkos tananyagot és domináns
tanári irányítást. Gyermekközpontú tankönyvei
forradalmat jelentettek az orosz pedagógia
történetében.

Pedagógiai munkái

Gyermekvilág

Mesék a vak lóról

A csalafinta macska
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Herbart kritikája 2
Lev Nyikolajevics Tolsztoj


Gyermek- és ifjúkor

Lev Nyikolajevics Tolsztoj (1828-1910) orosz író
iskolát nyitott családi birtokán, Jasznaja-Polnaján.
Rousseaut követve a „szabad nevelés” lelkes híveként
tiltakozott mindennemű „idomítás” ellen. Tolsztoj a
pedagógiát tapasztalati tudománynak tartotta. Elvont
magyarázatok helyett a gyermeki kutatást és
kísérletezést helyezte a tanulási tevékenység
középpontjába. Munkássága a reformpedagógiai
irányzatok megtelepedését segítette elő Oroszországban.

Tolsztoj iskolája

Jasznaja Poljana

Érdekes történetek Gyermekmesék
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Az elméleti pedagógia főbb irányzatai:
Wilhelm Dilthey










Wilhelm Dilthey (1833-1911) német filozófus
(Universität Basel) a szellemtudományos alapozású
kultúrfilozófia és az arra épülő kultúrpedagógia
nagyhatású képviselője.
Felfogása szerint az emberi jelenség csak
történetiségéből érthető meg (kultúrantropológia).
A kultúraépítés az ember legfontosabb
tevékenysége: az egyes ember elmúlik, de az általa
épített kultúra fennmarad és állandóan fejlődik.
A kulturális rendszerek struktúrája (vallás,
művészet, filozófia, tudomány, jog stb.) hasonlít az
egyén pszichikumának felépítéséhez, ezért
vizsgálatában fontos szerepe van a megértést
analizáló strukturális pszichológiának.
Dilthey pedagógiai alaptétele: a nevelés a
legalapvetőbb kultúrateremtő tevékenység.
A pedagógia a „kulturális javak készletéből”
állandóan „újraalkotja” a társadalmat.
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Az elméleti pedagógia főbb irányzatai:
Eduard Spranger










Eduard Sparger (1882-1963) a berlini egyetem
professzora, aki Dilthey leíró, analitikus
pszichológiai koncepcióját fejlesztette tovább.
Spranger objektív kultúrának nevezi az egyén
életén túlmutató értékeket.
A pszichés fejlődés azt is jelenti, hogy az
egyén belenő az áthagyományozandó objektív
kultúra világába, vagyis saját pszichésszellemi örökségébe.
Megérteni Spranger szerint annyit jelent, mint
az egyes megismerő aktusokat belehelyezni a
személyiség egészét alkotó élő rendszerbe.
A nevelés feladata az „objektív értékalakzatok”
élményszerű továbbadása. Alapvető funkciói: a
kultúra értékeinek átadása és a személyes
értékek felszínre hozása (aktivitás!).
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Az elméleti pedagógia főbb irányzatai:
Paul Natorp








Paul Natorp (1854-1924) (Univ. Marburg) elsősorban
a platóni-kanti filozófiai hagyományokra építette
pedagógiáját.
Az emberi közösség értékeit nem a „társadalmi
fejlődés eredményeként” értelmezte, hanem ideális
értékként, örök emberi eszményként.
Az egyén fejlesztésének filozófiai alapozású
célrendszerén keresztül lehetővé válik a társadalom
gyökeres átalakítása (idealisztikus szociálpedagógia).
Natorp szerint az egyén és a társadalom
kapcsolatában három terület fejlesztésével lehet
eljutni az erkölcsiség legmagasabb szintjére:






az ösztönélet szabályozásával,
az akarati cselekvés formális szabályozásával,
az erkölcsi tudat teljes terjedelmének kialakításával.

Az erkölcsi nevelés kezdetén az érzelmi átélés,
majd a társadalmi szolidaritás, végül az
eszmények iránti nyitottság elérése áll a fejlesztés
középpontjában.
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Az elméleti pedagógia főbb irányzatai:
Friedrich Wilhelm Foerster











Friedrich Wilhelm Foerster (1869-1956)
(Universität Wien, München) a keresztény szellemű
pedagógia egyik legnagyobb 20. századi alakja.
Foerster a modern társadalom kritikájára alapozva
fogalmazta meg morálpedagógiáját. A világháborúk
és más szörnyűségek forrását az erkölcs hiányára
visszavezethető pszichés betegségekben látta.
Elutasítva a szabadgondolkodásból adódó szellemi
anarchiát a keresztény értékekhez való
visszatérést szorgalmazta.
A pszichés zavarokat a vallási alapon nyugvó
önismeretei pedagógia képes gyógyítani, mely
tudatosítja az emberi méltóságot és elhivatottságot.
Az erkölcsi nevelésben a mindennapi élet aktuális
problémáinak is jelen kell lennie (Dewey-hatás).
A helyes szabadság nem más, mint az
önmagunkban hitelesített törvény alapján létrejövő
önkéntes fegyelem.
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Szociológiai szemléletmód a
pedagógiában: Émile Durkheim










A társadalom és a nevelés kölcsönhatásait is vizsgáló
szociológia számottevően befolyásolta a nevelés
alakulását.
Émile Durkheim (1858-1914) francia pozitivista
szociológus szerint a társadalom az egyetlen
konkrét valóság, amely egyben az erkölcsi normák
forrása is.
Minden társadalom sajátos emberideált és nevelési
rendszert alakít ki, melyet rákényszerít az
egyedekre.
A nevelés a fiatal nemzedék módszeres
szocializálása, mely a személy társadalmi
kompatibilitását (alkalmazkodását) biztosítja.
A Durkheim nyomdokain járó szociológiai irányzatok
– leginkább Talcott Parsons szerep- és Herbert
Mead interakció-elmélete - a 20. század második
felében gyakorolt nagy hatást a pedagógiára.
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Pszichológiai szemléletmód a
pedagógiában










A behaviorizmus a viselkedést (behaviour) tanulással
rögzülő elemi inger-válasz kapcsolatokkal magyarázza
(Watson, Pavlov, Skinner). Pedagógiai értelemben kötődik
a „tabula rasa” elvhez és a „self-made man” ideológiához.
Az alaklélektan nagy egészekben és strukturált
szerveződésekben gondolkodik (Wertheimer, Köhler,
Koffka). Pedagógiai értelemben a belátásos tanulást és az
ismeretstruktúrák kiépítését támogatja.
A pszichoanalízis az embert mozgató tudattalan erőket
helyezi előtérbe (Freud). Az ember lelki fejlődését a libido
fejlődésével azonosítja. Pedagógiai értelemben a „belső
érdekei által irányított” ember modelljének kedvez.
A mélylélektani iskolák (Jung és Adler) a libido helyett
az értékkonfliktusokat és a szociális tényezőket állítják
előtérbe. Pedagógiai értelemben a szeretethez kötődnek.
A korszerű fejlődéslélektan kialakulása a pedológiai
mozgalom eredményeivel függ össze (Piaget, Claparéde).
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Összefoglalás









A pedagógia modern tudománnyá válását egyrészt
a társadalmi-gazdasági változások, másrészt a
természettudomány fejlődése tette lehetővé.
A pedagógiai tudományrendszertan alapjait Trapp
és Milde fektette le.
Az első teljesen kidolgozott tudományos pedagógiai
koncepciót Herbart alkotta meg.
Herbart elsődleges kritikáját a Rousseau-alapozású
korai reformpedagógiák képviselik (Usinszkij,
Tolsztoj).
Az elméleti pedagógia főbb irányzatait Dilthey és
Spranger (kultúrpedagógia), Natorp
(szociálpedagógia) és Foerster (morálpedagógia),
valamint a szociológiai- és pszichológiai iskolák
pedagógiai hatásai képviselik.
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A következő előadás témája
A pozitivizmus hatása a pedagógiára

Köszönöm a figyelmet!
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