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hogyaNAm~ból a.·kutató2- és még
inkábbapedag{)~s?~,a·ll1aimag)'aciskolaügyakor1~t,.· ap~dagó&iai pTOg-

kés:á~é~eiés

i'I1\Unka~ ,száIllii~alIlily:eIlelvi,eIméleti

,', ,'ramOk,
'll fQlfamiltos
bázis Tajzolódiklci~ at~márokk~PIlak"e, éslrlilyentámpontokat isl(Qlájuk~szellelni
ségénekmegteT~ll1téséll~Z, ll1indelmapimunk~tukhoz, vagy akár ahhoz; hogy kialakítsá}(.sajáth.a,~zIlálatúneyelés~";,filozófiáj~1kat~~; "
A ,NeJ1lz~ti 'plaptanteYf: 19~5-b~wjelent:ll1eg;:~e{a,körülötte.\dúló.viharok azóta
semü1tek'e1:égk~PPFl~gfeljebb;c~akbelefár~clhInk. avitatk0zrísba;'~; téma a kOTmányváltásés ·aN'A11'ifelülviJsgál~sálülkjd()~oIltjábé\p.r4jra,aktVálissáNáIt. Az oktatás tartalmi ,és "sz§rvezetilmrszeriísítése fontostársada1ompolitik~'ügyis .De talán
nem érdektelen 'Il1egvi~~?áhÜ>a;.~AT:""Ot:e~y.s·s~dékaim~z~rint-, politikától
mentes,szigorúanszaKll1ai szempontból iS,iaz ,ertelmező tartalomelemzés Jnódsze,..
rével.

A NAT hangsúlroz:ia,'h?ID'""szakíta,közpbnti ·tanterviszab~lyoz~sazon.formájá
val, amely .részletesen:me?4atárQ~él;az',iskolai:pedagógiai·".·texékeny~ég •.,ideológiai,
Ilevelési.c,éljait" ..",E!111ek:.Ille~felelóen relldkí~L szűkszavúrul~nyilatkozik .. ezekről a
kérdésekről.:!Ez~et·a·dokllmentun;l1nal.kapQ~?latbanis'.,','me~apa~ztalhatjuk azt' 'a
paradoxhelyzetet;::hogybár,yz a· l,egfont()sqbb,,(ésmz\egyetlem IT •az érettségi vizsga
általános·követelfi,1éi1yeinek~~háÍl~. sora:~ellett)',szakmái' kiindJjlásipont ,az iskolák
számára,.,szelle111i~égük.,meghatározásakor~h(ln.gsúlyozottan.1lem·erre,'"uem ebből, a
célból készült1. /
',"
( ' ; : . ~ni:'
A NAT~ban tehátnlindössze féLóldalnyiiszöveg szóLat,tanulókszé1hélyiségét
kibontakoztatóped~g~giai folyamaC,.ról, ·és.szinténcsak egy,.kéholdf1lt tesznek ki
azok a mondatok,; utalás()k'aI11elyekerrőla;kérdésrőla beve.:z:etőbemés a műveltségi
tertiletekhez'. írtb~ve~etőkOelli;fellelhe!ők~."',l'eI"mé~zetesennagy,kockázatilyen mi;.
nimális ,1Renn)'Íségű.' szövegből,.me~~ze1ll~nő!<öyetk:eztetések~t 1~v01mi3;Ne felejtsük
el azonban~hogyennek a,szöyegnekvalamennyi ·pedagógus.,n~gydel~ntőséget kell,
hogy tulajd01útson .. NyilváJlvalóam sokszor, elolvasták,ésmegkíséreltéknlegértenimegéreZ11Í .a szellemiségét,," még akkor· !is,ha,égészen,másképpen fögalmélZ1:ák meg
ezt a ténykedést -, hogy átgondolhassák, hogy' tudják és akarják-e iskolájukban

1 Véleményem szerint mindenképpen szükséges, hogy egy ország állami-önkoll11állyzati közoktatásának
bizonyos - átg01~dolt és világosan megfogalmazott - szellemi (ha úgy tetszik, ideológiai) alapja legyen.
Számomra a NAT tÖlténete többek között arról is szól, hogy az oktatáspolitika nem vállalta fel sem elUlek
"központi" meghatározását és kimondását (ez érthető és elfogadható), sem azt, hogy széles körű vitákban
kisérelje megkiérlelni, egyeztetni és megnyerni ehhez a társadalom támogatását. Vö. Báthory Zoltán: Kötélhúzás atG71teryppliti.kqpcm 15)89·)994, In: Educatio"lQ94/~.sz.
2 A felhasználtnegyven id~z~t nagyjábólleiedi aN AT általános részét; aligmaradt ki abhól bállniis.
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megteremteni ezt az új, korszerűnek és jobbnak deklarált létmódot, amelynek nun..;
denki számára nyilvánvalóan a tanterv csupán az egyik eleme lehet.
A befolyásolással ésdönté~sel fOplalkozó, PS~9hológiai . vizsgálatokból tudjuk,
hogy a szövegek nem pushán információtartéÜmUkkal hatnak. A különösen fontos..,
11ak ítélt szövegek egészen kis változásai is nagy hatással vannak az egyén attitűdje
ire, ítéletére. A szóhasználat, a szavak, mondatok sorrendje, súlytala1l11ak tűnő
közbevetésekvagy ·sz?vépződések. ~··núnd;.mind. különös • jelentőséggel • bírhaffi.~:l(~
AzzaI:éll~egközelítésseLkeH.teliáLszenTügyreve1l11ünk·ai~A'I'~·minden·egyes '. m~p.
datát,hogy az alkotóknak tudatában kellett lenniük felelősségüknek,azaz egyetlen
szó, kifejezés'vagy !akárbetű'használatát senr tul~jdoníthafjuk. egyszeruelll a véletle1l11ek.
Nem .• olyan .fajta ele ést kívántamtehárvégeZIli; .mint:,ahogyanpéldáuL.egy
11lZ
verset.yizsgá1unk,él111ikorarrava~kiváncsiak,,:,hlÍ~ is;akart:.t,ll0pdan~~" a költő~
IIyenko:relhelyezzüka;lllű"et·. az.életrajzba~, aművekison:Wa~~.;~I~p~s:ésmindenr~
kiterjedŐ'elővizsg~lat?katvégzübk:

.Aielemzést .'!.·lJ.efogádóoldaláról . kí~ánt31n
elvége ú; . A kérdésennúgj':,szól,vajon mit üzeRaNA~pus2Ía,szövege ,;=,.amelyhez
Z1
az alkotók nem télrtottaksZükségesneksemmiféle kiegéS~ítőfdokumentumot,. ,;tanáFi
kézikönyvet'? mellékelni ~.az·'. olyan olvasónak,aki'nemisnieriszületésénekkálandos lústóriáját, semálkotóinak. gondolkodásmódját. A NAT nevelésre vonatkozó
megállapításai nagyobb résZt a neveléseImélet absztrakciós szintjén értelmezhetők,
de némi. áltálánosítás tehetŐ a nevelésfilozófia irányában(is"~'f1AlJRi~Isp<p~ lIlegkísérlem ezeket a tartalmakat kibontél1ú a NAT szövegéből,ésbizoJ1yoskövetkezteté
seket ··I~'V0nni .arróI,hogyinúlyen,. a'kultúrára .. ésa,z,~mberi.fejlőd~sre. vonatkozó
nevelésfilozófiai·elképzelések"áHhatnakie,.nlegfogalnsa@sok,mögött';}J"e,nlkívéÍ1lok
viszontTész.letesen • ·foghl1koznüa.konkrét,tartaromm~I;;ezugyéWisniaga.a,teljes
NAT, és~nnekteljesfeldolgozását, ;elel1lZésétnenltekillte~;fetac1élto1l11l~'
Az 'el~mzésbellfelhaszllálomlaz,érettségivizsgat~rgyak ál~al~n~s,követelnlényei

címiídokumentumbél11jc á Közismereti :tárgyak fejezet~ "Beve:z;~tő'?'"jében '. szereplő: 7
egyébként·. szintén;nagyon . rövid;'I)1indösszefél.!oldalnyi;;~,kifejezettena·.• llevelés
céljairól' szóló szövegeket is, mivel úgy .vélem, hogy ebben az értelemben'ezek
mintegy.kiegészítik·a.NATmegá1lapításait.Bár·.a ·vizsgatárgyak.áltálánoskovetelményeinekaza feladata, hogy. alh·12.évfolyamdskplai .mupkáján'!kalapjául.szol:.
gáljon,nyilvánval~;hogy.ezek;a.célok~elll·bukkan1~atnakfehváratlalluléselőzmé

nyek nélkülatizedi~ •. osztá1y. után~ •.. ezekbekacél0krlaf{'Nalaplit,y~n,;formáb~ az
alsóbb .' évfolyamokonjis~l11eg.;kellene;Jelenniük..Ezértezta.szöveget·nem ·;·a'.,NAT
érvényéüeklejártak()r.az:Qztifelváltó;elvekként,hanenl·a1l11akkiegészítéseként·.vizsgálom3~{Azidézetek~t;sorra keriUésük szerint megszámoztam,'hogyaz()kra tQbb-'
ször is lúvatkozhassak;Azárójelbetettszámoktehát nem tészeiai idézeteknek.)

3 Mivel azonban az említett szöveg csupán egy felsorolás,' ezért nehezeIi' éItehnezhetö,kővetkeztetések
levollásáracsak korlátozottanalkalmas; itt csupán a sorrendnek:; a szohaszJlálatilakésanhak várijelentősége,
hogy egyáltalállmi jelenik meg abban, s mi nem.
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személyiség~jifejlp(lés,'

7t9

n,.evelés

A NAT . az.' ember· fejlddé~é·t..~ün~.ai.szerriélyi~ég,kiQOntakQ?<Í§áf'é.rtYlmezi; '.; .Úgy
tűnik, ezt a fejlő~éstolyal1·roly~~~ak.ta~j~, am~lyet .az· adot~~~~?~,avalószíAií~
síthetőeJ1biológiai1~gmeg~atáI-().zottfejl~dé§; af3:zazérési .• folyanl~to~.a t(~wék~nYr
ség' és <azenne~'s?ránkel~~e;z?·:t~paszt~atQ~·.liatár.ozna~>m~~i\·~·;tapasztalatoro
között kiemeli jelentősége Nan·a.:tlld~tostapasz!alásnak;;azazatémulásnak.
(l) "A NAT-ban képviselférté~ek,az egységes, <alap.yetőkövet~lll1ényekésHaz
ezekre}épülőj4ifferenciálá~ ·e~~r*nt~.~zv.~ • • céltszOlgálják,·hogy}at~n~ló~ .-:'. ad01!sá~
gaikkal; .• fejlődésükl<el;iskolai·é~}~1fplán;jkíyÜJj·.ta~u1~~ukkal,.egy~btevé}(enysége:
ikkel,'· ·. ~zervezettJés .J••~Poll!*1.n;.\~gasztalata~al·.össz11.aJ1gban.·.~.j11}j~él.teljesebbell
bonta1coztathassáK. ~.s~eu;é!yis~~~t."(We~nzeri .•. ~lapt~tervJ·P· 8r9:·.;,··
A fent .• idézett·nl()n~at •.•e~tt~yam.~\Jelés.érte}mez~sének •. is:tekint~etői . Az iskol~i
nevelés:' e "szerintolyan\folyaIila~,i~el~jaszeJJ1é~yis~g:;ki\)pnta}{()~~át segíti . ·eIŐ;
Mégsenl azollosí~h~tjhl(Fja~}l~Z~mélyiség.k!pontqkoztatásáYélL::ll1él~ával;. A ~.Am
több. helyen is·:használ. olyan±gy~~o:kélt;[cml~lyekTazt;sugallják;·~'·hogy . a nevelés
nem direkt rállatá~oke~tte~e,sq~a1iIlkább~z önn~vel~s se~tése;biztosít, fe~kh
nál lehetőségeket, deal1él~a,a~ejlqd~slllár atanuIá;,aktivitáséÍ!l>u;úlik;elsősorbanaz
ő felel?s,sége;'ArJ1~yel~slé,J1yeg~/;Í~~*t,elwek .abelső;jllety~kiil.sŐ.(csel~kvő) .·aIqiv~:tás~n,.·.·ala,puló,.···a1a~;ető:ll,?~lüliől/;~mÓ~ .belsó'·megh(ltároz~~~~~li•. fQl~amatna1<.·.,a
segitese..
....c...<
." . . . ........•••.• .. ".
'<"
N em:tö,rténik afonban,ellllí~é§,arrólg1~()gy, 2-- :.fl:: feltételfk .biztOsítá,~~!;ésa \lehetősé~
gek felklnálása.melletü __ ?hogyal~se,gíthe~ükakthTabbaneztaf()ly~~tot. AbelülJ."ől
meghat~r()zotts~~.• ~lve.~rs~s~.sJ~~e~p~~1nIl~()}~Vt11l.l()kJ:l~;•. ad.·f'Q;"s~~r~p~t~.kielll~l~e-:,
dő jelentőségeta'frj!őc:lésben,'~~ekrőhazollban\az:egészNAT~ban'.;;d<ivéve iegyet1en
távoli Iltalást7jóformá~lsZÓ,Senlesiky.,'j!!';" . .•. . . . . . ...' ....... . . ...< .
Az i;skolaiJ1evelé,s :célj'ai:ú~~Üeleniklneg·.·.a.· NAT'"ban(figyelel1lre·.méltó, llti,lyen
körültekintőenielkerülia.·N$:'TI·elme!<J e~pligit~legfogalll1azás~t);.· n~nt.·.a tudás és. él
képességfk fejlesztése ..' A képességekft érteln1i~önálló iSll1ere~szyrzési,kommuni:
kációs .és.gselekyési .képességekreosztja;asorre.lldvélhetőenegyúttaL fonto$sá,gi
sorrendetis jelent/'
(7) ,;A.különböző.isnieretek.elsajátításaeszkÖz ,atanuIók értelmi, . önálló ismeret.,
szerzési, . komIl1Unikációs, cselekvési . képessé~einek. a'kialakításálioi;; fejlesztésé~
hez ... ' A NAT:agye:rmekek~'s~r~ülőkés:ifjak. k:épességein~k.fejlődéséhezszükséges
i·'u

..•

'.' •.•

'.

követelnléllYek:~eghatároZéÍsávalösztönzi.a.szf!m~lyiségfejle~ztc5{)Iqatást~·;;.·.ANAr

tehát olyan iskolai pedagógiai. mUnkát feltételez, amelybcna tanulóktudásának,
képességeillék, •egész $zemélyiségének .fejlődése;ifejlesztéseálla: középpontban ... "
(l. m.p~. 9.} .' .

.ii:.

. ' . .....•.

.,.cr:.

A képességeknek ' sokféle. Afelosztása .; ismeretes "és ';'lehetséges;, Szán1Qnua kissé
szokatlan, hogy az önálló. iSfileretszerzés ·képességei külön .kategóriát kapnak, nincsenek megeIlllítve . viszontaszociálisképességek...,.ezek·nrintegy., feloldódnak. a
konllllunikációsképességek\)en;. ;'i'. '.
. ..'.'.
.'
Ez a tendencia többlielyen.tetten érhető, például a. következő felsorolások ~or
rendjében: (2)"A komnmnikációs .kultúra: amegismerést,a; tanulást,~l tudást;; az
emberiJ~apcsolato~at,·. :a '.társadalmiérilltkezést szolgáló' információk· felfogása,
megértése .. ;'~ .(3);,Akomnulllikációs kulfúrarészbcn a műveltség; a tudás alapja,
részben az egyén szocializációjának, a társadalmi érintkezésnek, ·az egyéni és kö.,.
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zösségi érdek érvényesítésének, egy111ás·.• nwgért~$~nY~()~U:??(l?~~á~~,).Ile~9~c~R~é~
sénekdönt? tényez?je." (L m. p. 12) Kü1önösen fel1úV?~l afig)'el~letazc utóbbi
monda.tra~·.·anrelyben·a~érdekérvé,nyesítés·.megelőzLaz.·elf()gaxi~fltés·La.me~értést.
Az;~r~ttségi. vjz.sg<l.kByefehtlény~k .·sföye~e ... acélok.~Ö:lq1tl1ár?nl·.elelm~t .2.;és
mindháromhoz ·h?~szabbfeMor?lást.,-- tartalmaz.. A, szöv~~észt'lte1.ie~:.!e~jydelmém~n

idézent::;;.A • köfépiskola,felsősiakaflzánákés·.• azérettségillek,célj~i*öt~p~és·.enl~lt
szinten. egyará~t.·. összete~~bbek;,!·magasabb·.• szintűeklehetn~kEz.el~ősQfbana·kö;
vetkez~khennyi1vánulm~~:,.·. '
(4 )·1,;t~~atoss.ág/ a;p,éttRlm.i·ll~J!galqpozottsá~meg~öveke~ettj~Zei~?F.a(.~;eve~~si
célok·,·111egvalósításában.·.~I·}.~opil<us,·összefüggésekb~n;)'folya1}}atokl)al~~.1T~Ildsze-

rekbel1:töliénő .·~.?ndolkodás;;(a'Rtoblét1l{lk,.iránt~~.é~fz~~7Il~s@~:~'ny~to~~~p;'9?roblé~,
mamegoldó" . alkotók~l?es~~&;~r~lig~z9ílás.·akmönlJQ.ző .• i~otIl1áói~forrá~p~ban,.•.•az0k
tartab~ll~i~lak,·. • ~s~özeinelcf~I~~sználá,pa~ •. azönálló)tan\It.*§;~.t~.rn~!e!s~erzés • •. igéllyének, lCégességei~~lli.,~if~jl~~zt~~.e~;·tuclásr,a·éRiil.~,,?11*H9~élelll~ny".~llá~pont·kialakí~
tása, érvelő· . m.egy~d~s~~·• i~zóbeli;és}\írásl1~lil(0lllmlmik~ciós·~·~épess~~~l<;:.~z;iéU1ya~
nyelv. árnyalt ;haszn4Iata;,alkalmasságddegen"llyelv/ek/enjt0rténő~k~mrmuiiKáció~
ra.)

i

•......... c.

. . . . . . , •• ; ; ' : . . .

••..

. . . ••.

'.

'

.....

'. . • • . . . .

· i . , ' · . ; ..•••.•.......... ,

...... .

(5) . 7b:életvitel;~mla~at~1~t~sJSzociálisképes1égkf<:;r~~c!sz~rénekkiépilféSe~i,(P1.
megalap()zdtt,i.•. csel~Kyőihél.zaszer~tet,(magyarsá.gt~d~t;«Ilyitot!§ág.·"n14s')~~l<~l1nÖk;
népek;.c.országol(tJlagyQmállYéli~'szokásai,.Jejlődése~·igolldjai-irátW'a; tanulp;lfelelős,.;

ségérz~tének ki~lakítás~ölllll~?a,társai? szűkebb ést~gab~körllyezete j~árlt;(:fe~ef
lősség,.~.;~ársvá1asztásball;.:a . baráfságban~ifel~észülésa •.• nri1.ldeD.Il~pi,él~t1J~11i.tö1ténő

eligaz9clásra~.a'ét~.rs~~~~n1iéletgen'való.·•. aJ,flív.ré~~~tyl[~,:1~k1l1.~?f01}to~tl·~qlltésll0~":
talra;~/~téP ·felislneré.se~.~egbe€sülése; fáp.olásaiat111~~és~et~~lJel1;~:t~71né,szetbeIl,:a
mindeDllapiéletben;·:.az;emoerésatermészetikörnyezetrsPkfétii;kérzéke!ly:'~apcsola~
tának·be~~tása, akthr kÖI~yezetvée~lenl. f9Iytatás~~iegésZ;~é?~s.:,él~t\{it~l;nn~galapoi"'
zott pálra.,.:és.szakn~av~asztás~l~észülést?vábbrtanlll!p~11yokfolyt~tására;iképesség

és

igél1y;azömllŰyelésre;erköl9SQs(ma?at~rtásrifelelősségtudat,iifegyelmczett'lllUlt-

kavégzés~aszabadidő>\t~rta1ma~eIt?ltése:) . . . ......•
..... . •. . . . . .. ....,' . ,,' " , .
(6) .T'udatos,;önálló'Személyiségfejlesztés;(RéldáuLönism~rét~:képességek.fejleszJ
j i ' ...•.......•... ......'.

tése; reális énképkialakítása;megalapozottönbiza1om~ kezdeménye~ő~';vállalk~zó~
készség; törekvéspozitív'érté](rendszerre 'épülő világkép, ·világúézet,kialakítására;
értékes, 'belső :1110tiyációsTendszer;)fl
Bár )itt;szerepela.·szociális.ké~es$é~ek·kifejezés;;.feltűnő;llo?'llla~~i:a Jel~orolás
nem tártahnazolyasmit;;atrtithagyományosah···aiszociálisiképességek·.körébetarto.... . . . ' . .... .
· 'i:: ..
zókéntszoktUllkértelmezni. . ;. '.' '.
Mintláttuk (O ;.' sz.' idézet),. a NAT látens ! néveléselméleti',koncepciójábaIl~megjelenik a "személyiség egészének fejlesztése" is, .amelr így nyilvánv~lóallligyanlÍm
értelmezhetetlen, .1lúnta .,;mindenoldálN'.(vagy. a·' "sokoldalú??) .szenlélyiségfejlesztés. A· NAT ·.a .koníbbanlrnár ·.idézettek. mellett ai következőkete11leh·ki: ··(8}·.,~ ..i;a
személyiségfejlesztő oktatásicsakakkor Jehet :eredményes; ha .t• • fejleszti a tanulók
önismeretét, együttmííködési k~szségüket,. edzi akaratuk~t~'hallOzzájáruléletmód~
juk, motívumaik,szokásaik, az értékekkel történő azol1osúlásrik fokozatos !kiálakításához, meggyökereztetésél!ez:".(Lm.p.9.)..
.....
'.
. ' ,...
A tanulás(9);, Tágértelmezésemagábal1 foglaljavalame1l1~i értelnli 15épesség:és
az egész személyiség fejlődését, ;fejlesztését Ez az .iskolaalapfeladata. " (L'lll. '.p.
13., kiemelésekB. M~)
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Vii~galjuk megközélebbről,mit· is jelenta'N;AT,értellllezéSében'asiemélyi~ég
fejlesz.tese.Kissézavarólag. hat; .hogy·azidézettfrészben·különféleminőségek .ve*'
gyühlekössze;Azöllismeretetésaz;~gyqttmű](ödésbkés7jségetugyanis inkább~~..
pessé~~~ szokás tek.inteni: •(Azegyütunűk?~é~ikészs~~ytérteIll1ezlletIlénk "kés~:;
ségess~~ek"',azazva.lamifélea1!itűdként, 'de'a~ ~ép~.ss~~ekkel· kapcsolat?an fentybb
idézett? Jkommunikácioról· •szóló :rilOlldatoknelTI :ezt:a,.yerzióh va1ószínűsítikJ.·~
önisme~et többször, több helyen is. ~lőb~. a~AT-ban,lnint fontos' és )fejleszte~~
dő ké~~sség....A~NA.T'el,sősorb~ll;asaJ~t·képességekme.gism~rését·és1a;reálisönérté

kelés.~'~nial~ttarésfőkéll~·.a,Kqglútív>elem~ict'·'hangsúl)!o~~·.R.~ldáll1.:apályaorien,:

Ő

~ '.~

~

táciÓ.;
. •.'. o. ·.,• .·.• ·.s,.,•.:s.. .·.z.e
' . t,.ev. . . . i. :.i.(.,. 1..:,.0. . . . .:.• . .; .'.;a,
. . z. . . .;.e.•. .gy
. . . . . . '.e:.•'..n.l.·.:,• . •a,d.:. '. o. . .·. tt.•. f·.
s...a.,'..gO
....k. . ,.'......, ;k;. .e. '.'",T'C','
. .p. e.•.,.s...s. . ·.e.',g
. . . ek. . .•. m
...
. g. . . ,.l.·.SIi'.!'.
. .l.1e..,•. .re.'.• s. . .é.n.
al.a. p. '•..,.U,..•.••
.•.•.l. •,. o
. .'.,.• .
önismeretfejlesztése:.';":l
QltmJp;14·;9."\.i
,: '.J;
.
(11)~é';,,~)El11berislneret b~t~~~nt~Stadfazelllberfő 'oioIRgia1~lé~~ktani, ' sZQciol()giai j~H~11liőibe,.a7j::em?e~eköll~1él~ával,.t~rsaival, .. atá1-~~d~lop1111al, ·atermész~t..
telés 1 a. 'szellemi s~ér.~v~LY:~ló~,btmy()lult·Nis~()ll)'áq:l{N1ind~zzelylsősorball afiata~
lok ö~i~p1~reténe~!é~ erköl€sisésértek:afá15ít~s~Oz{k~v~nllOzzáj~l1I1lli:'~
ÜdV:~Zlendő,lrogy.szó.)esik.az!élef1":őti:meshatározó;szerepéről,.,iHetve,:az:el1Í1~k

alapjálll!sz~lgálószQ~9~o&é>1,~ha~a~osan!köYr~tl(ezil(l·~FfőtegylnéÍ~ik.iclé~~t".is),.jbár
ezeket.n~ln.szoktllk·~ys~tnlélyis~~r·rés~einek;t~ldllte11ic;;: Aszokás9k:folltossá~áról,
ezek.,l<í~lakításárólaz:o~bél~!·~é~~blj .11elniesik~sJórh?1~~.11~11~~.•·lJl~vtltségi.terület.;
nél, ez~kll:~.·v~I,ódi,jelen~ősé~yv~II){t:.]3izon~?s!~~e1~1I1be~1,!n~eglepő';·,·hogy·. érde!11""
ben .ni~cs, szóiéJ:N"cAT-bana"l,1-agatartas, !aY~iselked,ésalakítás4ró1. .sem,: ;amelyet
pedig{a·neyelés!hatásköréb~'taJ:tozó!fe~adatKén~;szp~ás!é~elm~zl1i[ •. ,. Az . éret~s~gi

vizsgé]követelm:ények . szöve9éllelli!fels()rolásában'i~zerep~lugya~l'aközéletben, való
aktívrészvétel,·azegészsége~életviteté~?azer~ö1psö~.·11lagatartás,de:,ellié:ffőként.az

utóbbit- nehéz összeilleszteIliaiNAT;szövegéveL!. .'
Az imént (8; sz. idézet)felsoroltakból a személyiségösszetevőjeként,területeként
az akarat, a motívumok, és tágabb értelemben az érlékrendértelmezhető:fl):j.!~~~
ratrólatuvábbiakbanllem es~k szó a N}\T-?~n,neIlltudllÍtehát, hogy.pontosan ~t
ért az'akaratfejleszté'sén;hogyan ·látja az' 'akarat szerepéta ;személyiség',fejlődésé
ben, él'11evelésbeu:
ANATrutaUüiösbevezető·részébel1~inotí~lrn.ó~róFe~yá1talán nemesik;szó ..• ·Az
éretts~~i . vizsgllli:övetelmények szövegében, szerepelugyan ai,szául?llUaelég,nehezen
értehlleZllető .' "értékes; .• belső'lll()ti~ációs ;rendszer"ikifeJezés '·is; amelynek azonoan
ily l~Ó~On)l~llCS senllnilye~"kapcsolata~'~~!sz~yeg~vel~ '. '
A'Ni\:T *mlít(a'beállíIQC/(lspkat'-'éUnelyeketa Il10fíVU1ROkhozközefál1ó p szichi,"
kus jelenségként is értelnle~le~i~lk-,. d~."ezeketiscsake~szer;'aMíiveltsé?i, lerale'tek oktatásának közöskövetebnényei)cím~JrésZTe~'tFés .lelki e$észségalfejezetébeR
(Felhív?m afigyelm.etazittdsérzékelheto'köFÜltekintőlnegfogalmazásra; 'amely
nem direktíwíkban;hanema f~jlődés lehetőségének felkíllálásábanlátja .al1evelés
lényegét.)
Az iskola: ((12) "Személyi és tárgyikörnyezetévt)Lsegítse·azokl:akapozitívbeállí,.
tódásoknak, . lllagatattásoknakés:szokásokIiak a kialakUlását, .alllelyekagyerm.ekek,
ifjak egészségi állapotát javítják. .. Fejlesszék a beteg;sériUf ésfogyatékps ·em.ber"
társak iránti·· e~o~adó • é~segítőkész(ll1ag~tartást'L
utóbbivalkapcsölatbanegy
lllegjegyz~s: fo~tos szelllléle~i'kü1önlJsé:gvalla . között, . hogy csak. ~beteg,· sérült,
fogyatékos emberek' irántisegítőkészségethangsúlyozzuk --a jótékon.ykoclás. beál1í~
tódása ugyatlls nenl :azOnos az elfogadással, '. Iliégatoleranciávalsem; talaján· köny;;;

{Az'
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nyenme~ogan ialekezelősajnálkozás,:-,é~ azon törekvés között, hogy általában
emberi.kapcsolatai:nkal·alakítsukezenelv<sze:rint, és ;azthangsúlyozzuk, .hogybe~
teg, sérült és fogyatékqs embertársái:nk éppúgy értékes . személyiségek, teljesi.él~tet
igénylőésérd~mlőembere~,.minta4.~úR.~gészsé,gesek.)..
;.i
Még.egyóvatosan . körülíróm,ondatebben·a· részben:.( 13)"Megkerü1hetet~en
feladafaraz iskolának, hogy foglalkozzomaszexuális. kultúra. és .magatartás .k~rdése-:
ivel." {l Illrp.J3:} . · . i «
A ter111észettudOlIlányosn~~elés :.{ 14);,,6)IY~J:lösszetett személyiség;., Jl1agatartá~-:
és attitűdformálás;amelyi.képesséi~eszi. amás~kkal:"aIó .. együttmÍÍködésre, a}1:<örny;e~
zettudatos életYitelre; .. "·A kémia: .(15}:.,;'rvlegaIaI>()z:zaa,korszeIií,: ;környezetbarát
szemlélet elsajátítását,. hozzájánd ·.a .körny:zet!il~~l.·s~embeni.Jelelős.magatanás
kia1akulásához,'i~ .(1. nl. iP..'12Q;·) ;Az.!ptóbbijdét~tJnár3JemaZ .általános részqen szerepel,.hanem azEmb.e};éstenJJész.et.Il1űveltsé~!'!~JiU~tbe,,~zetőjébentalá1h~tói K.ji~
lönösnek.molldható,,,llogy :a'll1a&at~tá,s~.~~r~.atti!űclfQrm*1~st ·aNA'"(. csak· a .te111ré:
i"'.' i....

....

i i

i ••

szettudol11ány(?k);~ogatkozásában.tartjas~ségesnek.;hallgsúlyQzni:
Találkozhatunk még a; l11~gatartásalflkítás4nakjgényéyelaz:EIllberés'itársadal()111

műveltsé~i . területi bev~zetőjé?en.jst;'&.·• . társada1mi;.it~pas~alatok,és,·ism.eretekrmeg~
szerzésében: •. (16) ."A .·.felsŐbb,éyfal}"amOKOnfo~07atosan}előtérbe<kerül.a r vita, a
politik~idársadaIl11i-gazda.sá~iIl10zgá~ok>és.yáltozáso}(~!figyelen:ll11el'ldsérése,;'é}z
egyénbvéte111éÍlyel<·nlegfogalnlazá~a,.·. az>iskolai!közél~tbellval~)!$.tíV.!17és~étel,·.a
demokratikus polgá~i lét,nlagatart~sfor~lái~ak\~ialakít~sa. .. •(afejle~ztés .~íeme1t
területei.. :}a hUl11ánus,'érték~ket vég~;llla~atartásfejlesztése., ;'? (Llll~.p;.84J
Itt ~vom. fel. afigy~~ll1et~rra~<h?gy;;a:kétmtóbbij~~zetben •. anlagatartás/~1Rm.a
mindennapikapcsolataink;.?zaközvet1eni;körn.yez~tüIlk

Nonatlwzásában,szerepel,

hanem egy általánosabb, "társadalmi'\vpnatkozásban.'

Éltékek'
Az 'éNék, értékekkif~lezésgyakratlfelbullana NA'fc:ban .. Nelll.lörtél1ikaZOllban
említés arról, mitért a NAT az értékeken (ahogyan az az 1. sz. idézetbeIlsZerepel),
és hogymi •. látja.az értékrencl.(ki)alaklllásállak Jolyan1atát,. ·e. folyamat! befolyásolásá~
nak szük~égességét és/vagy lelletősé,geit:
Az· érlékekközül aNATJlevénl1eveziéseWötelezettnektartja.magát. adelllQlgácia értékei, a "közös nemzetiértékek"ésaz"eJ.lf:ópai;Jl11111anistaértékrend"~1l1ellett.
Ezeket.tovább'l1el11.résiletezi' vagy,.értelniezi;.és·! hangsúlyozza" ·hogy.' a,követehnények l11eghatározása1.(Qrösszponto~íta~el1tiértékekre. iEza:zzal egyené:rt~kű~hQgy
az értékeketelsösorbatlatartaIOl~;altalw.élikÖzvetíthe~őnek. Ezen elképzelés.nyomai fellelhetők a műveltségi teJ.ijletetek követelmén)'einekb.evezetŐipen js ...•...•.•... ,
Például a lvJagyar nyelves irpd1l10111111Űveltségiterűletbevezetőjében;i. (17) "A
nyelvi hatóerő ésa nyelvi min tak követése klUtúrát, értékeket közvetít. .. '. armííw~k
tartabiza,pedigbőséges Jehetqséget kínáLaviláglfép, alakításához, .·a 11emzetiktUtúrá.hoz valókötődéshez, .az, erkölosi.és .esztétikaiértékekközvetítéséhez, .az. ér:z:ebni
élet gazdagításához." (Lm. 28;0;) ....•....• '> .. . ....• ..... .....•
Az Ember· és,tarsadalom ,·mŰveltségi JeIiiletbevezeNjébell: (18}"A törtéllelem:cmint míUtismetet -a. Jársadalom~konektí""Jne1116riája':-kéllt eg-yr,ik legfo~ltosabb
alapja a.lleluzeti és .európaiazonQsságtudatnak.. Atörténelemből ugyanakkor'a:z: is
kitűnik,. hogy a népek ésne111zetek.kölc;sönös~11 egymásra:vannakutalva,. saköl-:
1
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csönŐs'fiiggőségátfogó:Vilá~Ö,rt~nélmhl*t~smódbtés . e,gyDenaikülönb~égek;al(~u
túrák<s~iátos ·.értékeinek'p1e~smeré,sétés>tiszt~letbentartását kívánja;f?;(lm:··84.'p;·)

Az Ember és természetmú"eltségi terü1etbevezetőjében:(19},;Sajátos';~rleve~ési,
képzé~ifeladat~inakitel!esíté~~"ré?én .h()tzáj~La,terll1és~et .megszere~tetéséhe2,a
természet.·• kincseinek.111t::9P~4sa . ir4~ti.~elelőssé,g:alakítá~ához .•.. n(20} •. ;~~ .• pi9Ió~~i
müvelődési anyag feldo~~ozás(l.. s9r,<Uf~~ítj~·atan~lókbanatennészetisll1eretéIl'és
szereteten · alapuló, :meggyQződésbőKfakadó,tudatos;.aktív terI11észetvédelem .igé~

nyét.t~~(T.m:.p .120: ,ki~ll1elé~~k·B.~.M•.9'. .'.....

. '. . . .•" . . . .... . .' . . . . . • ..' . . . '" .' .....:

A~fűve Itségite.'(ilefe,kokt~til.sál1f~{~ö;~f~k(jyete 1mbzye i..cíll1ÍÍ'fejezet~elt néll<'mY

mond~terejéig·új~ael11.Hf~~tö~éni~··aik:Q~ább~uik?nkr~tan Il1egney~z~tt:éI"tél<ek:rőL

Itt is.~lsősorban; tarta.l~ákró,l;.(köy~telIl1.~~(~~r§l.".anszó;: .a . fentebbiime9~11~pítás
tehát'\=- azaz:'· a taitaloll1általikozvetités?·kon~epciója:~· .ittiSf• é'ry~~yben;~máfad·.
Egyetlen n~ondatbantűnik . fel·. a tev~kenysé~, . mint az értékközveiítéslehe~~~~es
eszkö:ze{21. sz.id~'Zet)J·. i1 ":.\,.;:",.·.":';,,· ..•·. ·.',·:,. .......................... ·.·.·. .•.•.... ·!:•. :;.·.·'I: . i)::.".".'."','.• '.
C

AHon~' esnépismere(~lfeje,zt::t?~nlJi;z:ollyQ.s;~rte1ell1benkoDkfetizáló~.a ;,kö?;os
nell1z~tilértékek'':j:kifejezés:tal1a1ll1:a:'fll).··.,.~Sajá~t,~ákel.(azok~t·azis1l1erete~et, '~a
koroljá](.azokatazegyé~.é~,"~()~öss~gi';t~vé~~ny~~,pek~t1~l1P.el~t](.a~ottAon;élléll(ó~
hely,:'a·szülőföld; . ;ah~·.~s::népei.nl~gi~meréséh~z~!'Il1~gbecsü.l~sélI~z;'azezekkel

való:fl;z:onps~4§hoz. vezet~.e~·.\'.·A'Ía?~ló~d~gy~l}?l(;~yitot~ak 'a;h~zán}(banjés's~?In"
szédságllnkba1.1.élő.más~épek,l1ep~sop0rt9~·.étté~ein~~iéseredlllén:y~ine,~l11egi.~~
merésé!~,Il1egbec~ülés~re;A.lIQn-és\ né,pislllereti segítse)?lö?ar1l1onik~skapcsQlat
kia1akítását • • a·.t~hnésze!i'é~ltá];sada1n1Í·körrlY?:l:ttel)AlélP9zzajmegjanell1ze$ld~tot,
mélyít~ecel a. nemzetinpnislTI~retetJ;·~F;~azasz:t::ret~tet,·ösztönözzön,.;as~epbés;tá

gabb?k9rnyezt::ttöI1:érrelll1i,.k:U1tul'ális. .és.)valléÍsi~.~Il1lékeinek; ihagyQIl1ányaülak·.·feltá~
rására,:apolásár~,".·.
; . ' : . ..... '.' '.' . . . . > . : : . . . .

A·.;;eurÓpai;l~uIl1anistalért,~~end1"ől'?.llell1.1:tlduIl}( 1l1eg·.részletek?t.jAKapcs?IÓdéÍ~

Európához. .és,·airragyyi~ághoz~3~j.?zet•.id~Vag;ólll?ndatai:.··.(22)·;e%lakulj?nlcia:f~lu;.
lókban • p~zitív v~sz?nYiétjközö~J74rQpaiétt~kt::ldl~;Z:..•. BeC~}Ujékll1tg:az·európaifejlŐ"
dés sbrán··létreh?z()tt •. . ~1"~dl11eri~eket;k9~~~"{r\lJ:~gyarország,·~?el'ep~t,i .• hopájá@ását .. ·.·I:egyen~kcnyitottak,·.111egértő~.'ai\küI91lbQ;z:őszo](4sok,él~tmódOk;k~ltúrák,
vallások;amásság·iránt~;becsüljékmegezeketJ',~avaró.viszQnt,'hogy'ebbeirafeje

zetben felbukkan és az előbbi értelmezéssel összev'égyül az értélészó."azembeJ
szálnára fontos, értékes" jelentése. Például a Hon- és népismeret részben: (23)
"Minden tanuló ismelje meg. népünk kulturális örökségé.t:l~~ j~l!y~ő~ájf!tQ§ság~.ít,
nemzeti kultúránk nagy mú1~ú értékeit .. Legyenek nyitottak 'a hazánkban és szomszédságu11kbanélőmás'11épek~:népcsoportokéf'tékeil1ekés: eredményeinek·.megismerésére,megbecsülésére~" (L mip. It)
A KörhyezetinevelésIé~,?ben:a :tanU1ók;]~g)'enekképesek.(24)~"a környezet; ter~
mészetés ember~otta: értékeinek felismerésére és 111egőrzésére ... Atanulók ·kapcsolódjanak bekörnyez~tük értékeinek ~regőrzésébe~ .. }~:(p . 12. ,kie elésekB;M.).;
ll1
Milyen,egyéb···. értékkel. \találkozhatuIíkmég '. a ;;NAT..ban? A·· ;bevezető :1fészben
egyetlen érték bukka11wég'Jet'egyértelmuen 'megneve.zve.'Á Iüüveltségi.területek
oktatásának közös követelményei fejezet Testi és lelki egészségalfejezetében: az
egészséges életmódra nevelés (25) "a harm011Íkus élet értékként való tiszteletére is
nevel." (L m. p. 13.)
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További.értékek~~icemlíta .NA1L~z, .egyesicműve1tségu1teriilete~';beve~~tőibell

feltételezhetően .ezek 'a ;kevésbé.'ÍOlltosak; .• esetlegesek,;hiszen>llem·vona1:k:oznak.a.z

iskolai·• ()ktatás,egészére.
Teslnevelés'és sI?ort:(26),,~testneYtlésésasportolás,·~ajátos.eszközeiveHhoz~á~
járulhat ahhoz, hogy a tanulókél~tige~lő,:a, egészséget.saját;értékrendjükbenki~
emelth~lyenkezelőszemélyiségg~yáljanak.t'(I.. m; p.·2t8:·)\.!·. \'.' ••.•.••.. •. \"'." ...} ......
A NIíív.észe tektnűveltségi. ;teriilet:( (2 7},~Értéknek. tartja.)az,ell1?~~á;(ánti~kíván5si7
ságból .fakadóbáto~, találékony" gond~lk?dást, új·kérdése~;,ért~hnezések.: lll~gfogah
mazását,'a .kvItúra.iránti.uyitott;lnagatartást, az~értékek.~~.~lénye~el1.·ésbe~.átáson
alapuló,?negbecsülését" (l :m~p;;1~6;)..~gyitűnik~,ezut?bbi;részbe,n.~sl<e~ef;e,dik·a.z
"érték'';L.~:z:ó.,,~rtékes,fontos''.(Y~:'~tIllB.~~él,tt.elsőfelével).iés.a .filo.~ófiai;·jlletv~)i~

viselke,déstmeghatározó 'psfich(')\ógialikategóriára ütaló jelenté~e '.• (lásd.amondat
. másoqikfelét»); .1 . . ~ •.. ·:·;.· ..... i·'·;.!: ...•...•..• , •.. ;.....
.....
..~).'· .•. ;.;.i,·:·..... ·~.:····;
Különösen .?azdag .·értéke~ben. ~z.Emb~rés társadal?J~ .. IIl.~veltségi. tertil~tÚgy
tűnhet, 'miItthaa NAT asze~élyisé~ejleszt~s feladatál1éJKjelel1t~~·:.~~sz:ét ·e,}llűvelt
ségi .teriiletoktatá~állak ..,szá~á;;y-\z;a3. elk~pzelés~Z?11bal1~"h@~u:;m'szeInélyiség
fejlesztése felfoglla~Ó~egy.olyan.;.~aj*tos.feladatként, ;ameIYi~z~iskolai'élet:térlJemés
időbenjól.elkü1ölútllető·~zakas~hal1;me~el~lőenelvége~h~tő,;nlai~ár;ali;ghane;.
vezhető·ckorszerűn~k.•,Tef111~~zet~s~ll..;ez'IIIég;'llem'·zárllá;;kii~azt, •.·l}q~"e?ysJ?~ciális
tantárgy(tanórakeretein.beliil.töb~és;jobb.alkalom . adódhaf;a,.tanlllók.szewélyisé-

géllekjfo~málására.. ;Ugyanaf(l(?rJlefelej~sük .~1; .hogy . aZ.1f~per; . és:t~rsad~loInnnű~
veltségit~Iiiletn~kaNAT}I};;tqnó·rá/(.mWdmum .·14.%'oátszánja,;Hafigyelembe.vesz-

szük, hogy~ebbena.müveltségiteIiUetb~Ryan benne"a;,tö~énelemés;.~Jár~adal?nl
ismereLis,yz.a spepiálistantárgy'(nevezzül( .• emberismeretnekj ;a::lepiob,bJákaratta~
semveherigénybe tö?bet heti egyetlellórállál- és ennyit iscsaka,le.gfelsőppévfo~
lyamo~911, . E:kev~snek,tíÍIlJ}(ia~zel11élyiségfonnál~sáJ:a.02S.)·~,A,fe.j1esztés;kiemelt
tertUetei:c,aszel11élyis~g.t~s~el~tére:ll:'~~l,és;a:neIl).zetiés,áVam~91gárirtudat;.erősíté,.
se, aS:Z:9ciális.cér:Z:ékenys,ég;:az ~t~1J.(O~~lak 11legfdelőtársadaln1i!PTOblémák iránti
llyitottság,;al}őrnyezetértér3ett{elelősség,3:1nás;.kultúrákl<alszemb~l1i.tolerancia~,·a

humánus,;értékeket.védő;magat~*sfe.ilesztése,a·d~mokratikus,intézményrendszer

használatáhozszükségesismeretekét· és; készségeket.· .megalapozó; készségek és . képességek .alakítása." (I.' m ..p ..• 84.)

Feltűnő; hogy a.NAT. szövegében sem. az·. értékekkel,.seIl1;a . . személyjséggelkapcsolatbannem találkozul1kaz érzelmekkel. ··Mintha. a. NA'T:;;koncepciQjaaz:érz~l
meknelc nem tulajdonítanajelentős~get sem: mint .személyiség-összetevönel<,sem
mint anyvelésben szerepetjátszó .tényezőnek. Neril történikel11lítés'azélnzényekről
sem, amelyeknek .azért általá?an,azérték~k átadásában;:.anevelésbenjelentős$zer
repettulajdmútallak. Az élinény' a .NAT:banmár. csak mint érzelnu tartalmától
megfosztott'koglutív kategória, azaz mili! tapasz(alatjel~nik meg~
i'

Ezek a jelek ana utalnak, hogy nem tisztázott a NAT alkotóinak koncepciójában az értékek mibenléte,
helyük, szerepük a nevelésben. Az elvi alapok kidolgozatlansága, fogahni hiányosságai pedig azol11lalmegj elennek - és persze fokozzák a zavalt - a gyakorlathoz közelítő szinteken is.
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A NAT ésazéletkorijellemzőkCíműfejezetbenefi11ítF á NAT az érzelmek~t,de,+
sajátos ,módon ~. csupán nlintakoglúciótbefolyáso!ptényezőketAz iskolakezdéstől
a prepubertásigalfejezetben;~29) ,;Amegismerésben,a:motiy4ciób!lnaz;érze~mek
központi szerepet tölten~k be."~~.~l.,p. 15.) Aser~ülőkoralfejezetben:\30);;A
serdülők gondolkodását ,az érzelíni,imotivációs tényezők jelentősenbefolyásolják. "
?
(I. m. p.l 6i) . ,
.' ..• •.
iii.)~jii, '. . .
. ..
Felbukkan ·mégegy-egy-' lllellék~snekhatÓ: 'e~lítéseazélméllynek, .érzelemne,k
a Körn)lezeti neyelés·és·.·a . . Testiésilglki· egészség·a1fejezetekben'i·is:T(a~Jnűveltsé~
területek oktatásánakközö~követelll1iél1yei fejezetb.~n):;0}li)'" .. ;~:~lakuljon· ki.bennük
bátorító; vonzójövőkép;;amelyelőseWti.: .. a .kömyez:~t·.iJántipozitíwérzelmi(visz:o~
nyulások" megerősödését. 'z,.' (I(~.mii g: 12.).' .i ISlllét ,e~~ol1?olk?dt~tó;ihogy .'a?átoritó
jövőképi:és'a pozitív' ér~elmiiviszQl1yulás miért· é~R~lV.:ebbell+ésics~' ebben .~. a
vonatkozásban kerü1t'kiemelé~re.i,(32). i.,;Az· ·egészs~~es~Jéletmódra.nevelés .i •• ···az
egészség~s.állapotiQrQmteli;ll1egéléséfe.;. iSlleveIJ\'(3i'3)cAz. iskola:"Fordítsonifi~
iiii

.........;
i.....
.
....•i.. · . ...

.

iir"i

gyelmetacsalá~i.életre; !~f:lelős,ör~~teli párk~P?~()~at?~~~történő·. felkészítésre;J~
(1. m. P7J3~)i.i

....
..,<:i:"
Az élménY'mi~t neyelésies~öz~?r~dülaAfű\?é~z(!tgk,'védfU11intaT~stnevelésés
sportműveltségiterületekbevezetőj~pen,jelenik ~e~.SZámomra enne~ a ténynek
az az üzenete, hogyezekailllűveltségiterületek~:alilza:ké~zségtárgyakvi1ága ~
élesen elkülönül az' iskolai élet. egészétől, a többi tantárgytót a'. kogníció hátt~rbe
szorulása, más nevelési eszközök megjelenése csak itt leh~tséges. (34) "Azenehallgatás a ·.zenemű érzelmi hatásai miatt· llélkülözh~t~tl~n'§:z;ewél~!,ségfejJesztő •. es.tköz ... "~35) "ATánc és drállla~eatíy folramata ~zs~ttesél~ény révé~.s~gítielő
az emlJ~f ~tivit~~ánal</serkel1t~s~t.~·.· öl1~ .•,eseII1b~ri~lll~retél1t}(g~4;a.godását;··.alk()tó
és kapcsolattereII1tő~épességél1e~>kílJontakozáséÍt~~';össZPOl1tQsított,. megtervezett
mtmkára szoktatás~t,.; n.,.(~?) .,;Asokféle . rell~eltetésŰ'látásélményrbefogadására,
célszerű: hasznosítására· és elrendezésére .készítfel'a: Mozgóképkultúta .és médiais~
meret is." (I. m. p.176.)
A NAT'-köVetelmellyek·. (37}',',ElŐtérbe., hely,ezikazokata;'sportági tevékenységeket, amelyekben. a részvétel önmagában is élménytnYÚjtó." (Lm.p. 248;,' kiemelésekB. M.)
i•••

•••••••••

i

•

'.

........'.

A NAT'neveléselinéleti'tartalfIla
A NAT kOl1cepci?jáanevetés lén}?ggét. a. szelll~lyiségfejlődéssegítésébenUátja;
amelyet . 'a képességek. fejles~ése .által· tart .megvalósíthatóllak.. A·. képességeket · a
követke:őkéPP~ll;esoR0rtosítja{pont~sa.bban:; tartja. enilítésre.l11éltóllak a fejles~és
szempOlltjálJól) : éf,Íelmi, önálló· iSfi1eretszerzési, .kon1l1lunikációs;~cselekvésiképes~
ségek.
ko?nitív.··. ~épességeknek ;'kiel11elt szerepük van." A1l.1ár. idézettekentúl . a
gondolkodás'ésaJtaIábán,; a lIlegismerés képességeinek.fejl~sztésére szintei ;mindegyik műveltségiterillet beve:Zetőjekitér.
A neveléseszköielről a következőket' találhatjuk .a· NAT-ban: A .k~pességek .fejlesztésecsakaKkofi lehet eredményes, ha (38) "az intézmények pedagógiai programja. .. teret ad· a .színes,. sokoldalú iskolai életnek,' a'1:anuIásllak, játékIlak, , munká-

A.

5 Sajátságos, dee szerint a kisiskoláslcorb~n~zérzelmek befolyásoljá,k.a motivápiót, as~rdülőkorbatlpedig
az érzelmek és a motiváció párhuzamos (azonos?)jelel1ségek.
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nak." Amevelés· eszköz~' tehátazf!gésbjskolai,élet~.,a tiáték,::l11unké}ésazi oktatás.
a 7.,sz;jdéz;ette~)~',
melynekJényegemegint:psak:a.képességek·-"- ,é~ gyakor1ati1ag,Gs~akognitívké::-

Kiemeltszerepeas~emélyI~lgj'ejiJ~sztő:oktatásna1fvan;Cvö.lnég

pességek --,f~ile~zt;~se, •...... ". '. ,".'. '.' . . .,"".. < .'.. " . . . ' . '. ' . < , : <
Az o1ctatás·.maga·,isha,sznáheszkÖzöket.· AiNA']:\ezek;·köziüa;tar~aimat:en~líti
kiemelt helyen (l. és.7.sz.id~:zet),pontos~bban az ismeretek ~lsajátítá~?tésé\köYe~
telményeket (ezéltartalom.két30Idala,.azazallogyaz,:,kés:zen"ia:;tanulók fejében,
illetve· ahogyan,lehetősé~étIt..feladatkétlt atanárok.és,'a·tanujókelőttmegjylenik);
valamint. az ,értékeket, "aIllely~!<ejb7,lllint :aztaz,el§ző~~ben\váz0ltallT,~' elsősorban
szintén' aj tarta1~m,álté}lt~tia;;k,özyetít-hetőneK~sközvetítelldpnek.::8~varó ,tényező~:
nek tart8m l~gyanakkorfaz;ért~~~~.~()ga~má~a~·ésfuIl1<ciójána14:tisztázatlansápá~;'/:;
A máveltségi t~riiletek:·~ö-vetelp1é,nyeit sze~ij.gyrej(éve':a}tartaloJ11,VOna~ozásá4
ban a NA~n, koncepciój~b~:'Jele~t.9~ . .,elmozduI4s·t~~as~lhélt?.ad~leIl1egiiskolai
gyakorlatlloi . . k~p~st, A;~Rv,eteb:rlé~~ek;. közö~t~.:l1~g}'0lJb«ar~l1Yball,.szerep.e~ne~;a
megismerés;·'aziömílló;tapaszt;alats?éerz~s,.,az·ismeretekk0nstn$tíV:lalkalma~ás~·i~.§

az alkotó fel~datmegol~ásképes~fgeL Ez azt jelenti, . hogy a ,NAT az ?1<:tatá.s,hang~
súlyát az,· ismeretek,passzí~· .•~S"ÖI1Célú.Jelhalm(J~s~~óla~;aktíy;;működŐlfépes·isme
re tekre ·és.' w"képesség~kfejles2:téséreikíváhjaáttenni.Aneve1és'({I/~tétsa.i. ,mint' eSZT
közökköziH'!',NA,'I'egyedühadifferenciálást, .azaZ? az egyénre SZ4bott·nu;mkátemHti
meg.
, {';' "

• f

,<,0,_ .'_ ,._~ ,~

A NAT·fildzőűai·tarta:lma
-'

'"

.':;:",.',

','"

o'

,

ko~se1Jci9~~nal<;;iiáiter~b~~t,;j;a16~zí~~sít~eiő~n ;.~gy QIYél1t·'.'.at1Jro})ol~~ái

A NAT..
..
.•.•
elképzelés) á.ll,éUl1el~;szepnha~el\l.1>.er[l~nyege . ,a • tudflta~'a.yi1ág.Jne~isllleréS~ki·bir~
tokba vételétJep-etőv~JevŐ '}(OgllíciÓ .•A.NATjparti1<:ularitásképJ.ke,~eli;azérzehl}~7
ket, akár ,:a ne,,=elés;akáf, ~a.tapas,Ztalat~.akár:azremberi:kapQsQlato:k'..szerup0ntjáJ
tekintjük.
A NA'F'NalÓs:lÍnűs,thetö •antropológifÍjábí.l1l': 3zemperc t4J;s~s~1§1,1.YJlID'an,deez a
"társas"·jelzŐitt)valaIÍliféle;~bsztré}ktabb szintet,j~lellt; Mintha·.az • etllQer atáfs~da
lomhoz valamilyen ~közelebbről meg ,nem határozott - közvetlenmódon,.,kapcspc
lódna, és nem az őt közvetlenül körülvevő és befogadó kisebb-nagyobb csoportok
hálózatán keresztül. .Ez a' kapcsolat kogl1itíyenim~~1la.t~r{)f().tt,.pa.gy(Jbl?rést{~rze:
lemmentes és személytelen. .A NAT szeinléletében~' lllindvégig a kÖf:össégitársadaln'lÍ:szeJ;IlpoIitok:az~~lsŐcll~ges~k,az,~gyén·és!kjilönÖseIka·s?~11)élyes,Mapcso

latok szintje~:ehhezképes~il11áspdklgoS ... Erre.ai jelenségt"e;, korá.~b31r:l1.1árutaltam" ,'. a
magatartás, szabáIY0zásáva1ésa.~zopiáliskép~ssége}(;s~játosért@lm~z~s,éyel~(lpCSO
latban. Ezta;gondolatmenetetjÍ~m:aszl;jálcaláa3;,.,1,5;VJ6., .2:8.';ésJl;;syímÚjdéz;~~
tek is -természetesen ~e~közve~lenü1, expliciten,hanemaz~laz.al"ányta1élJ;ls4g~
gal, amellyel a.személyes;és'a.tár§adalmi szféraközö.tt ezekben '7'.elsÖsorpall,a(e~so:
rolásokban -nw!{jelenik. . '. .... ",
' . ,,' .,
'. " . ,', ,.. , . . "
,
Nehézlllegliatározni; ,.'lnilyen .. kultúraértelmezés'.áll]jat aNAT,bátterében.. ;Az
a Iább követk~zQánításoknem támaszth~tók ,a1ápontosa11. ide vonatkozó,kon}(rét és
egyértelműddézetek,keLilnkábbegyolyáil kép . ez, amely a ;NAT,egészének.sokszori
átolvasása után alakul ki az erre figyelő olvasÓban.
Véleményem szerint a NAT a kultúrát úgy értelmezi, mint a valóság (kognitív)
birtokba véfelénekeiedInényét. Ebben a' megközelítésben a kultúra metaforája:az
i
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épiUet; "ismereteink" tapasztahltaink~monumentális, épífin~n!e. ~zenértelm~z~s
lényege i 77' a metaforánknálll1aradva' ___;h()~azépítkezés~maga és az építők szeJ.1lé~
lye nem"léÍlyeges;Háttérbeszorulakultúra~alapv~tő;azemberiviszonyokat megha;:;
tározó, alakító, szabályozó szer~pe (illetyeazilYenfimkciókat betöltő aspektUsa.i),
ahogyan a stabilitás és a változás, a dinamizmus is . .E felfogásban a kultúra emberi
kapcsolatokat szabályozó sz~r~pén~~ l~Ilye~~;·}1);()gy;~~: egy~.ll~ket.lJek(lpcsolja,' ':lZ
össztársadalmi tevékenységbe,.azaz. amllllkába~ az', épűlet tatarozásá?a. ,(Eközben
ki-kimegi~merheti/kisebb'vagyi,na~ob?'rész~t;ia'iJe~szerencsésebbek 'még építhetnek is hozzá;)' Vagyis ez azépi,ilet1at,qdás:tep:tplolll~;-neJ11 alTa szolgál, ho~.:~z
otthonunk.legyen; hQgy l!lÍnél.jobba~ilk~lle~}~se~be~.és·:-:félveíromJea, szót '•.~
boldog~b?an.éljünkbe~n~.:'l\Tincsjh.9:zzá • ~zenlély~~/:ér~elemteliviszol1ytIllk.
Egyetlen" bárszámomra,bes~édes",jdéz~tt~ttudonl:~fentieket alátánlaszt~ni:' (39)
"A képzésotartalmaazemberre ,átfÍTsadalo~nra, 'a'művészet~kre, a termész~tre/:a
tudom~:o~a, atecl~kára vonatko~ó kultúraalapvető'eredményeitfoglaljama-:-

gában:.-'''(Lm. p.9.) .
,..
Közvetett bizonyítékkéntszeretnél11·benlutatnia~a. NA.'f-bim .megjeIellő·alterI1a1
tÍv kultÍ1raértelme?:ést'aI1le~Y&J\~o~l(ltil~gr'l11in?ellJéIlyege~:elemében '. különbözik
az épiUet":metaforától~;sőt~elleIltétesa~zal--,a~o~bannyilvánvalóan'es> egyértel~
müen e11<ülöniU "áNATL~~észé~(Sl;',azaz:az';o~~I~sl~eghatározó"szellemiségétől;
mint csupán k()rlátozottan'<'e~';spec~~lis77L:é~'l1}~glehetősensúlytalan-' területen
érvényes felfogás. Ez a', Kontraszt is'valószínűsíti;a;fenti., értelmezést.(Kiemeléssel
jelölömakulcssZélvakat. )
(40) .,,~,Műyészetek műveltségi i;teiületalapja·a·nerr~eti;ésaz,',egyetellles 'emberi
kultúra,~alamint:a. mil1d~lmapi'éle19tlk;;~t~;.rnés:leLésa. terye~e~t.,alakított,körl1ye~
zetüÍlk ,esztétikaijelentésekKeViis .bírÓtartOlnánya;'.E;4ágikultúraértélme~,ésbőlkö~

vetkezően

többtetiiletet tarta~Illaz, .ho~lelletősé~~t ter~Intsen awer~e~ek;>serdü

lők sajátQsmegisJ11erésimódjainak;tevekel1r$é,g~inekérvél1yesűléséhe;c.' E,területek

közösekaz~nban értékközvet!t~ésértékőrzf'l11ivoltu~ban,

továbbá abban, 'hogy az

érintetteketaktívbefogadásr~,;§6talkot?sra;is·kés~etik.,. All.1Üvészeti··kultúra • fo~

galmába tehát.ateremtésnek,./étrehozásnak .képességeit, éppúg}' beleértjük,! .mint a
bejogadás,.azazzalva!ó,.élés·képességét.
Következésképpen'agyermekek~ls~rdülőkéllllényszerűen ·.roe~apasztalják, '·átélik,
megérthetik. az emberikommunikáci6.~zonsajáto.'}/ormáit';IIlelyeka művészetek~
ben, a tárgy- éskörllyezetkultúráb~.őrződnek.és,tereU1tődnekújjá.
Közöstel1áte terület:aI1yagaiban; hogy; a'művés~etbenJétező;szabályszerűségek,
sajátos. közlésfonnák; .' kifejezésmqdokközvetítésére' építi, fel.ajayasolttevékenysé~
geket, tartalmakat, 's egyúttal. a művészethez, a kultúrához vezető személyes utak
bejárására:bátorít'c' (I:411:p.lJ.6.)
Mit luönd a, NAT arról,n'li;'at .érféka kültúrábtm?·Téimészetesenez sem fogall11azódikmeg .ex'Pliciten.AN:ATszellel11isege·, szerint értékes' á kul1lírában az, ami
hasznos, .'haszllosítható~továbbépíth~~~,azaz'ap~odwruvel}1beri· ·tevékehységben
felhasználható, de csakmásodsorbarr:azegyén'.szál11ára,. sokkhlil1kább a közösség
szintjén.
A NAT jelentőslépésekettettabbari:az; iráhyban, hogy ai iskola .ismeretanyagát,
amely korábban ellebegettarealitásokfölötl;,köielítseavalóéletvalQsproblémáihoz. A NAT gyakran hivatk.ozikaképességek kifejlesztésének, az ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságállak fontosságára, hogy ezeket a felnövekvőgyemlekéletébel1
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haszn,~~ítani tudja ..

4.' h~ttérJ.Wll~i~n~an!~~.egyéni.életoIYan .ideál~pusa;$ejlil{'lö,l,

melytJ.~k;Jényegea· (~á,rsadabni1~?)~asZ9-?~ . . t~vékerység; .atárs~~a~l1}i . ·aktivitás;;·.a,
személye~~ég,azautQnÓlltia,a2'hegy,éni. életmegkonstruálásanemJ1l!eJ:ÜLfeL szem4

pontIqS:pJ;

A NW1?és··az iskőláigyak0Flat=s~eUemí.sege

~'1faztws~~~riQ~i~~#~i~;:;~jöna···N1,\1i~t.iJkql1ilyert';~;él~~:)~~

arra, IJPgy •. szervese1).?eé'püljQfi;~iPf~war;~?~?lctatá~b;l;. és.az,.ál~~lJa..éli~d~tott·.:v:ál~(l-:
zásokvégiggyfuűzzellek:ait:~nd~ilereD~'Jle1l1i;lcer:ülhető:~e~.,.hogy • ~i1érjü~i~~;isJ(0fa
müködésének.·.Déhány·ijel1~g:zet~~sée~l"e .. ~~?vetke~Q~h:en.~,·szeretrJ.~~;té~st~~eríí~n

felsorg~nil1éllálJY' QlyaD7n~záIlltal~J1S~Qryiz,sgált~j;.e1l1piriklJsa.n.ága,zQlt,.·li.~t1(Ö99api

tapaszt~Jatai11l(l{~:i~:egybeyágó:i . . t~nyezPt;;,·;llllely.nlostallj :vizsgáIQclás@kISzelIl;

pontjálJ.9kJ<:ülönö~ell.fontos>... •".

.. .. . .... '.' '. . .' .•. '•.. '.' . .. . " . ; .
Az iskolai gyakQrlat- ~ tipikus, . . ~. . "ne~llétezŐ-átIagiskoIál>anH.-i"ia)nevelé~bell
li.

kisebb.jelentős~~et tul~dl)11Íta1.l~~e~dék·~19tí~1l1~in~,·.~~~~~~ill~;allt9~ó~liá

jának.~~~0~nolÓgiájfb·.i~~p~;,adire~~·.iréÍ1fY!ításra.épW,.·'Iili~t:az~•.~g)'~nt~~g;;a,.~ponta~
neitás/',~~bad~ kibontak0ttat*sára;.•. ·Az.iskolalel~ős~lilJanbiz()llyos;<szíík\körbeltmOZ'i
gó, j~kmeghatároz.~~tjk~11~~~~gek~t~.~~!elj~~í!1llénye](~tig~~1yelés~()il()ráh; .' •
Az.·jsIsolai.tap~y~gróliIl!át'·.~~gyQnsokl<ritikát?ha.l1hattunk;;.·Hogy:.s~é~öre~ezett;

élettelen;!Iíe1ll~zolgálja·.sem,aiyilág~anvalójobb, ·értőbh:tájékozódás.!;(semaz'~!etre
való felkéspilést.. Me~ítélésem szerint~zé~nelll, m~rt ezek~,szeIUPo~t()]{·.azdskpla
mint.szerv.ezet .. nlűköd~sét>~nt~lásodl~gosak.;'Atalmll!aw·uroTanis;e9be~1;a.f()~lájá
ban .a·?I~palkal111as~bb.a',.s.zel~kcióra~(.'~lwrt.;:gyell>mód()~.le~~t\.·a.~l~~plltosabban.nlé~.i
hető·.sz~:tWezetkQ1:IfonlJ.!elj.esítlIléDyt\előállítani -:- amel~:jköré"az,egésziskQlaiélet
szerve:z:ő.tlik. .....•...• '. ....•............ ......).
'. . . . . . . , . .••'./. .,.. ' . . ' , . , .
A •N'~T·7ellhezWép~stf;több POIltqn"jeleIlt{Ss ~.ehnozdlllást .IIlutat;;.de~megít~lése1ll
szerintmelll :elég.:k.öy:etkez.~tes'.e)Yá1t9zások 'yégiggondolá~áb~Wés .··V'égigvitelében;.·.a
szelle1llis~ge;nem .egységes;.é~;Qvatosság;·.'7"'\tekintettel;a.N~;r\születésének.;~ivata-:

ros történetére.~j,poEtikai •.. szelllPontbólérth~tő; •. dealQ1llene~elren~zvéstnelU~1lleg.,
nyugtató. A NAT-ban benne .van a leh~tősé~.avá1t()zásókvégigfutásáraés;az.i~kola
megújnlására,.de éppígy;arra;is, i hogy a ieIlds ermaga: hl4:gyűrje?;afelisllierhetet
7
lenségig.·átalakítsa,ibefullassza ezta.nem eléggé. markáns szellemiséget.
T-banaz(~tlag)isk?~ábcallnlaénvé~l)'~sül? sz~ll~mis~ghez.k~J?~st jobban
A
előtérbekerüha~növen~ék:autonómiája;" e.~edisége~.;egyénisége:.··.Ez hárOlll:'elelnében ragadható1l1eg.:;a;n.e.velés.rőhvClllott!elj'ogásbClll.(elrn9zdulás~adil"ekt;rállatást61
az önnevelés.segítése·felé)~•• a.kö.vetelményekben. (eln107duI4s)ataqalon:l-tudásJÓL~Z
eszköztudás felé), és a javasolt technológiában (differellciálás,'~z,ellIl()2:clul4~,a
személytelen tömegtermeléstől.azegyénreszabottműbeIYlllllnkaJelé);{E2:e,k.olyan
tényezők;~alllelyek .kitágíthatják•. az,isIsola}által.művelésbe:. vett :képe&ségek rMöJ:~t;
előtérbe, kerülhetJaz.egyéniség, ';n.agyobhteret,.szerepet kap hatnak·a2:,egyélli,·~ajá.tqs
képességek ésteljesítmények;···akreativitás.Mindezkívánatos.' az iskola:irántjel~nt
kező újabb igények szempontjából.
F ölmeriilaz()ll~aniakér4.é!);· v~jontá].llogatják-"eeztaz. elmozdulást·a ';~AT; egyéb
elemei·js;vagymindeztin,kábbegy.olyanjámboróhaj.:lllegjelenésénekkell tekintenünk, <illlelyetaNATkészítőiselllJgondoltak egészen- kOlllolyan, hiszen nem vitték
végig következetesen.
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Az .autonó1l1i~;.S~~l1iRontjábé>lpf()b~ew,~tiku~n<1K,er~en1~.~A1'kultúnüelfogá~át.

Korunk ,.egyik:l~gJ1.~~obb·.~irlberi'n~h~~sé,gét!az'jel~llti,~l1o~ •. e~észéletünket,(~s
benne! önmagllnkat;is). magullknakik~ll!!j~egkoIlstWá1ilu~~!·!~i~cs~~ek '1l1agát~1
értetődő~~,! áty~tt."és~élgátólér:tet9d()~Il!i~FY~nye§;;Bo~*,!.§~báf~~~,!~~9káso~)<A
történelem sOf#:~·hangsúly:a!kö~ösSé~~~~őll~ss~t!á~ey?d!ö~! a:iegyénre:"!Azjndi~
vidua1itás'·ll1~Hn,át:IleIIT!lehetős~g;'~a~~J:l1;~~~ys~~~~;·.é~!~~!jele,nti; .•"hogy .• öl1á11óal1
kell kiala1dtailUllk:'+saját,. egyéni!viszony~íil(atö~a~~11kli()z;;r '. körülöttünk .lévő
személyekhez,'!atéÍI~i:'és', s~elle.~ivalós4gh()z;~Idaez;11~ll1:!t?1t~nik,ln~g;!!ldvagyur1.l<

szolgá1tatva!avi~:~~ynlások·~ömegte1J.1.lelés~~ek,?~~Z:}l(,,'~%ilag':~'!előá1!ított, !.,efŐ"

feszítés· Ilélkiil<átvehefővis3o~yillások/~öD:lpirigjélle~t!.iH~ftel1át a; Ilevelé~ben:neIl1
direktívákéltsz~r~~Rénk:)alk.~IIl1a;~{;?~J1ell1!k~1,ll9.1~ap(~?n~~lj!~,;'h?w!•. a.döntés!!~s
az ezzel:jár~·i.f~lel?~ség:e~!,r~szétt4~~nge~iikc~11?)Ten~é~e~~\aZf~;a1f~Il1atadll1lk
neki,. h09Yirés~lJe~~oQr~akítsafKiauton6l11' fI1?cl011:-yisz?~~14s~it-;.!·.e.Igifz. aza~tú~
ra-felfogási:lf~lll~J.él~eIW~t',t ~~ly,a;N~T'fgyifél~e~s()"~el?,él1y{(l;Nlűvé~~e~ek lllűvrlt
ségi terület?ere~~tőjébentaláJ,.l1~tÓ (40;J's~.,iclf~et)~;'alll~1~ekhaitgsúlya! az' egyén es
a kultúraszenlély~s{{i~t~r)aktív.viszony~mya~;d:,',.,t! • • ·, .'·'i,".O" .•
Ugya~~()~··~~;S~~l'.• világos':'~dW • ,tW:ii~.~9~~s'?eY~1Jl1i.·• ~·'~övendékefi.,a.'kultúra
l11omun~ntál~sl.épiil~tébe:i,Atanany~g.Il1űveltsépii!e~1~t~~Lsz~r~nti:S2:ervezé~ejelen.;

tős lépé,s'Je~eWél~b~.:!az, ',irányba;.h().gy;a.di~9~·sz:IIleo'elŐ~neC'gy.részekre .'!ha~.
sadt/hasí~ottrez~tf~?~zán sohaD:legneIll>é~elg,.a~z ,id:g7nésbarát~ágtalanvilág
képe bontakQzhassoIFld> De aNATvilága'Ii1ég mindigc:messze van attól, amit 'ott"-

honosnak moridliritnánk.
.
Ha a direktívák többé nem' élnek, azaz a lehetősége~et, 9supán fell<í~áljuf' mi lesz
az az erő, amely energiát ad az önnevelésfol~!lm~t~PP~?l~ NAT~.ne1l1l1.1utat~rte a
problémáraselTIIl1ilyenmegold~st.ANAT-ból~ill~lható,k~lülr~ll1leghatárpzott

fejlődéskoncepciót~myvel?ne~?segltő~~~r~pét·?~ztja·lci:.'~ ,auton~11l fejlő~ést
pedig ,(kényszere~~~kalm~zása<néllilll)'iew, ~mód6Il;segítlletjük~te~elhetjük: ha ,'a
i

•

gyermekszfikségletóre" motíyrunaira,' érzehl1eiref()rdítjUkfi~ellllű.Il}(et, ,haez ket
7
vesszük llmnkába. ;:rvnlltmár korá~b(ll1 eIl1I~tettenl,et~llekIlyollla:"Sif1cs·a\NAT~ban.
Gyakortafesik ,szÓ p~ldáula7.' önművelés'igéyyéről;~épe~sé$eiről,',d~ 'Ilememlítl a
NAT a'fu~ás szükségletét, '~me~értésébnény~t,atanúl~s óró~étÚ~;üínik, nincs
új alteniatíva"az.eszkÖz tehát:csaka régi' maradhat 'a teljesítmény; a verseny" . a
vizsgák kénys'iere,

Autonófuiávagyverseny?
A NAT;általél111f~lrajzoltész~nemisége •.• terniészetesen?~potefiku~,hiszen nem
rendelkeziinka~'elYekTendszel'es;~ifejt~sével,csup~'!olYanelstótt . . utalásokkal,
amelyek csakó:v~tosanáltalán()sítható~.HaI1gsú1yozniszeretném~· ho~· -éppen
ezért - aZiáltalal11felliínált !~rteltp.ezéscsupánegyi~ealeh~tséges~knek1\1ivel
azonban ez azért~IIl1ezésvégigvihető,aza.z v~n;ezért>--:;;!bár fáj; ~de ~:lel~etsége~!i~ ..
A közoktatásbélntapasztélih~tó:szálnta1anprobl~nla1,{özül ~legsúlyosabbnakaz
i

i

iskolák Között létrejött;döbbenetesmértékűszínvonalkülönbsége~eCtat1~m;LMeg
győződésem szerintellnekegyik,főoka aiAskolákbanelszabadlllt verseny szelekciós
6 Ezt a jelenséget David Riesmann nevezte el kívülről irányítottságnak (A maganyos tö/heg. Közgazdasági
és Jogi Könyvkiadó, Budápest, 1983;); maitipikllsmegjelenesi fOllnája ázúgynevezett"mcworld":kultúra:
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hatása) Ú gy vélem, e verseny; fékezése,:. aziskolák:színvonalának . (azaz ,'a tanulók
tudássiip.tjének}közelítés~sürgő~ felad~t,hael;akatjuk:kerülni .asú1yos.·és nehezen
helyreh.ozhatótársadaln:tiköye*e~~ny~ket;, Ezért~folltos,hpgy a·;NAT szellemisé~

gét ebQQla geAlJ?~)Iltb.ól.i~szemiigyreye~ .. L"'("·;· .• :"P,
.
.
•. ,
EIső:pillantá~!a talán úgy, tíínhet;'az ;aut()~6mi~,.aze8!éniség előtérbe kerülése'~s
a verseny •. llemm()n4~ln~eHentegy;másn~. ':(Mi~l:tlle:"et:senghetnéneka~tonQm
növend.ékekegymással?O .~~,alaposabbelelll~éstazonb~n ana· az ·.eredményrevezet,
hogy.a~vers(!ngés.é$'a~auto.nólJliaregym4~sCll)ö~szeegyezl~lhe[(!llerrelvek: . ·Az.,auto.:nómia,nel1,l:' azonosíthélt9.ug)',anis.egyszFrűenca~önérvéllyesítéssel;' Az·.··autollómia
sokkal.Íllkább. az öná1lódöntés~K:!ehetőségétjele~tii.azön1áfejezés, .'. önll1agtlIlk
megkonstruál*sának~\~Z<lba4ságát.:..•Ayer~ellY· e?y'etlell;.~?lltést .ha'S!'llleg.az .~mbe:r:
nek: azt,;;hogyheszállok::eaverseny~e/y~gy ·lcíyiil.ll}ara~?k.Nyilvánvalófhogy . ·ez
nemszabad' döntésih.elyzet:. ·hi~~en:ca'Ners~l1Yp()l'ya.l?(?~in1a:f;adás •.Cazislfglm eseté,.
ben) arállytalan~~.11agyi~d9~atQt.ktyáIlaz:~gyé~tgJi;·gy*odatilél~'·~let1el1etőség~i:
nek teljes .besZíí}(iHését;·azaz(a;s~abadság;fela~~sát,~~lel1ti.'iHavis~ont'beszáll()lfa
versenybe, ez. azt jelenti, hogy elfogadtam"aversenywálanwnnyisfélbályát, feltétel"ét, és elJ.s:öt~le~elllnlagaJ,ll'a.~1elle~l,i~ofW'atováQbia}(b?n\csalcis.a;yefsenyben.~rvé
nyes .(lllygengedett; szabá1~szerű);d,911tések~th()~qk~'iAz"autonómiáp1at !e~ltal. tehát
- Önkél1t!~. feI~d01n.IIa.soll1óalliga~azÖné1"Y.~Ilye,sítésre,hiszeni:önll1agaIllat ,csak
bizonyos.szabályok . szeriIltb::.egyfajt(l~igen.kultm-ált,azazckellőenritualizá1t+ver7
senyben.érvényesíthetell1;c.~azmitlden evi:1ági sikerértautonómiánk.egy. darabjával
fizetünk.

A NAW' esélyefaz .isl(olákball· .
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Milyenesélyek,vann?ka~ isk~lában"arra,J19~:a.~1\'r új ,:le,mei érvényredus~a"

nak? Aproblélnaúgyi~og#ll1azható,m~g;;vajon.;.azisk:olajelel)legi, . vel'sellyre·.~pülÖ
gyakorlata 1,\:é'p~sle~z~~p~:(Qgadll.i .aNNr~banll1egjelenő;:Új szellenlJséget, azaz teret
;. ".
nyitni azalltou6n1iának?:! '
Haateclu101Ógiáolp;l1áróln.éfZük,ak,tIlcsprqbléma.a mérh~tőség. Azok a képes"
ségek,amelyeket .az jskol(lLelh(ll}yagolt,.azért$z~nIltakkionnan,mert.ewrésit\az
egyéniséget.er§sítve'(l.lfoIlfonnit.ásellenépen·.hatottak,:!de·ellnél·.·.is. fontosabb ..a. ·.m~
sik tényező: mert nem mérhetők. Ha a tanulóiteljesítmények értékelésénéla.viZsgakövetelmények lesznek a meghatározók, akkor az iskola mozgató ereje továbbra
is a verselly lesz. Nem tudni, le tud.. e 1ll0ndaniazisl\gl~ai,\{épességel< Illérés~rő17 ~
és ha nem, vajon lehetséges-e például a kreatív képességeket (azaz azokat a képességeket,.amelyekbell .. az, . egyénLalkotóerőc,szükségképpen ·.b~mle vanj il?,etsokat
találU11kr"a .NAT·követehl1ény~i'között):úgy'operaqionalizállli,! 'hogy ,egyrés~t·.fej,.
leszthetők,;l1lásrésztmérhetőkrlegyel1ek.,.Félő,.hogyazok.a ,szándékok, ·. .amelyekaz
iskolai teyékenységek,.képességekszííkf'olyosóját\tágítani!:akarjálF~' a verseny tác
masztotta"objektív n~l1é?ségek'?~szik1áján'fQgrtak.hejót9rést·. s.zenv~dni.·
Annak;1,hogyaNAT~ban'111egjelen().yá1tozás;szellellAe,:az,jskoláballérvél1yre '. is
jusson,. m~gítélésell1.szerint·aJegfontosabb feltéte~e"hogyenyhiiljön. az idő. s~orítá"
sa. Ez elsősorban a ;tananyag, csökkenését kellenei 'lJ.pgyjelentse;A . ' képességek
fejlesztése ugyattis rendkívül időigényes dolog, akár a tanári felkészülést, akár az
7

Sajnos, ebben a kérdésben nemcsak a.tanárok,Jlane!padiák()k és a szülőkeIlenállására is számítatiikell!
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órai közös munkát tekintjük. Ugyanez érvényes - ezzel szoros összefüggésben - a
differenciálásra is. Képességet aligha lehet differenciálás nélkül hatékonyan fejleszteni, bár a differenciálást alkalmazhatjuk tetszőleges iskolai tevékenységgel, feladattal kapcsolatosan is. Ennek a kilátásairól még nem sokat tudunk, hiszen a legfontosabb szabályok, amelyek eligazíthatnának - azaz az alapműveltségi és az érettségi vizsga részletes követelményei - még nem ismeretesek. A vizsgakövetelményekben megjelenő tudásszint önmagában nem szünteti meg az időnyomást, még
akkor sem, ha nyugodt tempóban is teljesíthető lesz. Ezzel kapcsolatban a jelenlegi
helyzetben az ígérkezik a döntő momentunmak, hogy hogyan változik meg a felső
oktatás felvételi rendszere, hiszen tulajdonképpen ez a tényező generálja a versenyt.
Ismerve a jelenlegi körülményeket és az eddig megjelent dokumentumokat, a helyzet nem ad okot e téren túlzott derűlátásra.
Ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy a képességek fejlesztése szakmailag
nehéz probléma, amely másfajta tanári munkát igényel, mint amihez ez idáig hozzászoktunk. A váltáshoz a tanárok egyértelműbb orientálására, tájékoztatására,
meggyőzésére, és sok konkrét segítségre volna szükség. Akadályt jelenthet az iskola
nehézkes tárgyi környezete és a pénzhiány is, hiszen a képességfejlesztés változatos
tevékenységeket és eszközöket igényel.
A fő kérdés számomra mégiscsak az, hogy az iskola meg tudja-e találni a hierarchia és az egyéniség, a tekintély és az autonómia, a verseny és az együttműködés
kényes egyensúlyát.
BUDA AfARJANN

