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Értékorientált nevelés
a családban és az iskolában
Fül öpné D r. E rd ő M ár ia Ph D – Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Budapesten született. Pedagógia szakos tanári oklevelet, majd katolikus neveléstudományból
PhD fokozatot szerzett. Több évtizede az oktatás és nevelés területén dolgozik. Jelenleg a
váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója. Számos önálló kötete jelent meg, sorozatszerkesztője több tankönyvsorozatnak, oktatófilm sorozatnak, valamint a www.hittansuli.hu oktatási portál főszerkesztője. Számos cikk és tanulmány szerzője, hazai és nemzetközi szakmai
fórumok előadója. Foglalkozik a hitoktatás és a közismereti tantárgyak oktatásának tartalmi
és módszertani kérdéseivel, családpedagógiával, az olvasási kultúra és az olvasóvá nevelés
kérdéseivel, valamint a média lehetőségeivel a katolikus oktatásban és nevelésben. Jelentős
rádiós műsorszerkesztői és műsorvezetői tapasztalattal rendelkezik az oktatási és kulturális
műsorok szerkesztése terén.

Bevezető
Amikor értékorientált nevelésről beszélünk, foglalkoznunk kell azokkal a
napjainkban egyre jobban terjedő eszmei
áramlatokkal, amelyek megkérdőjelezik az
objektív értékek létezését. Ezek az irányzatok relativizálják az érték fogalmát, és
szükségtelennek minősítik az értékalapú
nevelést1. Véleményük szerint, ha a nevelés
egy konkrét gondolkodásmód, értékrend
átadására törekszik, akkor az ember döntési szabadságát korlátozza. Európa szerte
számtalan törekvéssel találkozunk, amely a
pedagógiát ennek szellemében értéksemlegessé kívánja tenni.
Magyarországon 1989. után kezdett
beépülni az ún. „értéksemleges” gondolkodásmód a pedagógusképző felsőoktatás neveléselmélet tankönyveibe és képzésébe. Ennek értelmében a nevelés célja
a konstruktív életvezetésre képes ember
kialakítása2. A konstruktív életvezetés
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fogalmát úgy értelmezik, hogy az ilyen
ember minden szituációban képes alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez és elvárásokhoz. Úgy alkalmazkodik,
ahogy az pillanatnyi boldogulását, érdekeit a legjobban szolgálja. Az ilyen ember rugalmasan alkalmazkodik az elvárásokhoz. Nincsenek saját értékei, elvei,
amelyeket az alkalmazkodás érdekében
meg kellene tagadnia, vagy felül kellene
vizsgálnia. Az utóbbi húsz évben végzett
pedagógusok többsége már ilyen gondolatokkal találkozott a képzése során.
Ezeknek a gondolatoknak a befolyása
alatt kezdi meg munkáját az oktatásban.
Ők, ha a tanultakhoz kívánnak igazodni,
akkor a legfontosabb átadandó értéknek
a konstruktív életvezetés képességét tartják. A pedagógusok felé az alapképzés, a
továbbképzések és az oktatás kérdéseit
szabályozó törvények közvetítik az „értéksemleges” nevelés elvárását.
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BUDA BÉLA: Az iskolai nevelés a lélek védelmében, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2003 154. p.
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BÁBOSIK ISTVÁN: A nevelés elmélete és gyakorlata, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002 151. p.
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Tekintsük át vázlatosan, hogy miként
jut el a családokhoz, hogyan épül be a szülők gondolkodásmódjába ez a szemlélet!
Természetesen elsősorban a média közvetítésével. A szabadság gondolata minden történelmi korban vonzó. A tömegkommunikációs eszközök sok esetben az
értéksemlegességet, mint a szabadság
megélésének lehetőségét mutatják be3. Beállításuk szerint az az ember szabad, akinek nem kell vallásos világnézethez vagy
erkölcsi elvekhez alkalmazkodnia. Az tekinthető szabadnak, aki felnőttként maga
választhatja ki a számára legvonzóbbat a
számtalan lehetőség közül. Egyes filozófiai áramlatok szerint az embernek még a
nemi identitását sem kell okvetlenül elfogadnia. Véleményük szerint mindenkinek
joga van szabadon megválasztani, hogy
férfi vagy nő kíván-e lenni. Ezek és más
hasonló gondolatok nem az emberek valós
problémái nyomán, a társadalom széles

ÉRTÉKSEMLEGES NEVELÉS
(Gyakorlatban nem megvalósítható)

rétegeiben fogalmazódnak meg. A média
ad nekik hangot, a tömegkommunikáció
útján kerülnek be a közgondolkodásba,
és befolyásolják azt. A teljes abszurditásig
túldimenzionálják és eltorzítják a szabadság értelmezését.
E rövid bevezetés után hasonlítsuk
össze az értékorientált, azaz határozott
értékrendet közvetítő és az úgynevezett
„értéksemleges” nevelést! A továbbiakban, amikor az értékorientált nevelésről
beszélek, akkor a katolikus nevelési értékekre vonatkoztatom a fogalom tartalmát.
Először tekintsük át a két nevelési megközelítés sajátosságait a családi nevelés
aspektusából!
ÉRTÉKSEMLEGES ÉS
ÉRTÉKORIENTÁLT CSALÁDI
NEVELÉS
Értéksemleges és értékorientált családi
nevelés

ÉRTÉKORIENTÁLT NEVELÉS
(Esetünkben katolikus szellemű)

Indirekt nevelő hatások:
A szülői életvezetés, életpélda szubjektív értékek
vagy pillanatnyi érdekek által meghatározott.
(Értékként az „én” központúságot közvetíti.)

Indirekt nevelő hatások:
A szülői életvezetés, életpélda az átadni kívánt
értékrendhez igazodó, vagy legalább erre való
törekvés jellemzi.

A direkt nevelő hatások és a nevelési
koncepció:
Sekélyes tartalmakból állnak. Ilyen lehet például
a higiénia, rendszeretet, fittség és hasonlók.
Ezekben a családokban a szülői nevelő hatások
helyét sok esetben a média, a reklám veszi át.

A direkt nevelő hatások és a nevelési
koncepció:
Határozott tartalommal rendelkeznek, a
közvetíteni kívánt értékrend átfogó, az élet
minden helyzetében képes irányt mutatni.

Hatásai a gyermekre:
Nem alakul ki határozottan a jó és rossz, helyes
és helytelen fogalma, a cselekedetek ilyen irányú
tudatossága. Támpontok és iránymutatás nélkül
maradnak a fiatalok. Nem tudják, hová tartoznak.

Hatásai a gyermekre:
A helyes és helytelen elkülönítésének
képessége kialakul, eléri a kornak megfelelő
fejlettségi szintet. Az értékrend befolyásolja, sőt
meghatározza a cselekedeteket és döntéseket.
Kialakul a konkrét közösséghez való tartozás
tudata.
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NÉMETH ANDRÁS: Nevelés, gyermek, iskola, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1997 61-67. p.
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A gyermekekre gyakorolt hatások
következményei a szakirodalom adatai
alapján:
Kiszolgáltatottabbak a kortárscsoport
hatásainak, a függőségek és devianciák
kialakulásának nagyobb az esélye4.
A határozott döntés, az elköteleződés és
felelősségvállalás sok esetben lélektani
nehézségekbe ütközik.
A gondolkodás távlata az adott pillanattól a földi
élet végéig terjed. A célok rövidtávúak. Csupán
néhány évtized minél kellemesebb eltöltésére
irányulnak. Tipikus célok a hosszú élet, jó
egészség, anyagi jólét, siker.

A gyermekekre gyakorolt hatások
következményei a szakirodalom alapján:
Csökkenti a deviáns viselkedésformák és szokások
kialakulásának esélyét.
Határozott értékrendjük alapján kortársaiknál
jobban képesek dönteni, elköteleződni,
felelősséget vállalni, távlati célokat kitűzni és
megvalósítani5.
A gondolkodás távlata az örök élet. A célok a
földi élethez szükséges javak megszerzésén túl
nagyobb távlatokra irányulnak. Ilyen lehet a
másokon való segítés, vagy a közösség egészének
javát szolgáló különféle cselekedetek.

Az „értéksemleges” nevelés eredménye:
„Én” központú, könnyen befolyásolható,
rövidtávú előnyökre, kényelemre orientált ember.
Ideális fogyasztója az eladni kívánt javaknak,
szolgáltatásoknak6.

Az értékorientált nevelés eredménye:
Szilárd értékrenddel, stabil világnézettel
rendelkező, áldozatkész, önzetlen cselekedetekre
is képes ember. Kritikusan viszonyul a
reklámokhoz, képes ellenállni a pillanatnyi
divatáramlatoknak és önkorlátozásra is képes7.

ÉRTÉKSEMLEGES NEVELÉS
(Gyakorlatban nem megvalósítható)

ÉRTÉKORIENTÁLT NEVELÉS
(Esetünkben katolikus szellemű)

A kétféle nevelési koncepció elméleti
összehasonlítása után, tekintsük át, hogyan
valósítható meg az értékorientált nevelés a
családi nevelés mindennapi gyakorlatában!
A téma nagyon átfogó, ezért most csak néhány lényeges aspektusát szeretném kifejteni a teljesség igénye nélkül.
Értékorientált nevelés a
családi nevelés mindennapi
gyakorlatában
1. A hit tartalmának átadása
Nagyon lényeges a hitbeli ismeretek átadása, a hit konkrét tartalmának megtanítása. A hit első tanítói a szülők. Érdemes
már egészen kicsi gyermekeknek is beszélni a fejlettségi szintjüknek megfelelő
módon a hitről. Óvodás korban a gyermek már megismerkedhet néhány egysze-

rűbb bibliai történettel8. Az otthon kapott
vallásos nevelésen kívül lényeges a gyermekek szervezett hitoktatásba történő bekapcsolása is. Már óvodás kortól van erre
lehetőség a legtöbb plébánián. Később
katolikus iskolába írathatjuk a gyermeket,
ahol a rendszeres és módszeres hitoktatás
beépül az órarendbe. Járhatnak a gyerekek
a plébániák által szervezett plébániai vagy
iskolai hittanórákra, ez is jó megoldás.
Mindenképpen a szülők fontos feladata,
hogy gondoskodjanak arról, hogy gyermekeik részesüljenek hitoktatásban9.
Lényeges az is, hogy a szülők maguk is
kellően tájékozottak legyenek hitük kérdéseivel kapcsolatban. Napjainkban a szülők,
sőt a nagyszülők korosztályában is sokan
vannak olyanok, akik a kommunizmus
éveiben jártak iskolába. Ez a generáció -
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kevés kivételtől eltekintve - nem kapott kellő hittani felkészítést. Az ő esetükben nagy
jelentősége van az ismeretszerzésnek.
Sok plébánia felnőttek számára is szervez
katekézist, így azok a felnőttek is megtanulhatják a legfontosabb hittani ismereteket,
akik gyermekkorukban nem kaptak megfelelő felkészítést, vagy úgy érzik, érdemes
felfrissíteni a tanultakat.

2. A legerősebb nevelő hatás a személyes
példa10
Az egyik első és egyben talán legnehezebb feladata minden szülőnek a tárgyilagos önvizsgálat, önfegyelem, önkontroll és
az önnevelés.
A család hiteles élete, pozitív, megértő, szeretetteljes légköre, a szülők példája azt mutatja
meg a gyerekeknek, hogyan válnak a hittani
ismeretek a katolikus család életében életformává11. Hogyan határozzák meg a mindennapi élet döntéseit és cselekedeteit. A hittani
tudás és a szülők megélt hite együttesen képes arra, hogy közvetítse a hitet és kialakítsa a
vallásos meggyőződést a fiatalokban.
Csak azt várhatom el, amit magam is
megteszek! Nem lehet kettősség a szavaim és a tetteim között. Ha a gyermek azt
tapasztalja, hogy a szülő maga nem teszi
meg, amit tőle elvár, akkor a vele szemben
támasztott követelmény elveszti a komolyságát, a szülő személye pedig a hitelességét.
Régi közmondások is árulkodnak pedagógiai jellegű megfigyelésekről, tapasztalatokról: „Vizet prédikál és bort iszik.” Szavai és
tettei nincsenek összhangban. „Alma nem
esik messze a fájától”. A gyermek várhatóan
hasonló lesz a szüleihez. Nagy valószínűséggel erősen hat rá a példájuk.

3. Nevelési döntéseink tudatosságára és
helyességére figyelnünk kell
Ennek érdekében szükséges az önképzés.
Az autóvezetéshez tanfolyam, vizsga és jogosítvány kell. A gyermeknevelés jóval bonyolultabb, összetettebb feladat, a felelősség
pedig óriási. Érdemes megismerni a gyermek testi-lelki fejlődésének, gondolkodásának életkori sajátosságait. Ezek ismeretében
tudunk reális elvárásokat megfogalmazni, és igazságosan viszonyulni a gyermek
megnyilvánulásaihoz12. Néhány példával
is megvilágítom, hogyan függ össze a nevelési döntések helyessége és igazságossága a
gyermeknevelési ismeretekkel.
Pl.: 8-9 hónapos korban tapasztaljuk,
hogy, ha felvesszük a gyermek által ledobott tárgyat, újra és újra ledobja. Sok szülő
hamar megunja, és dühösen rámordul a
gyerekre. Pedig a gyerek nem rosszalkodik.
Nem a ledobott tárgyra van szüksége, hanem arra a tapasztalatra, hogy önálló cselekvésre képes, hiszen le tudja dobni a tárgyat. Ez az „énhatár” kialakulásának fontos
lépcsőfoka13. A gyermek megtanulja: Képes
önálló cselekvésre. Ha ezt tudjuk, akkor
bosszankodás nélkül reagálunk a helyzetre. Két-három éves kor körül normális
jelenség, ha egy gyerek dacos. Előfordul,
hogy heves dühkitörésekkel kísérve nyilvánítja ki akaratát. Gyakori, hogy a szülők
ezt rosszaságnak minősítik és szigorúan
büntetik. A probléma az, hogy nem ismerik a jelenség gyökereit, nem tudják, hogy
ennek az életkornak a pszichológiai elnevezése „dackorszak”14. A viselkedés oka az
„énhatár” újabb lépcsőfokának kialakulása.
A gyermek ekkor tanulja meg: Ő saját akarattal rendelkező, azt érvényesíteni képes
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személy. Sok szülő a „hisztériázó” gyerek
láttán csak a szégyenre gondol. Zavarja,
hogy rossz véleménnyel lesznek róla, akik
látják. Ebből kiindulva látványosan szigorú
a gyerekkel, hogy ne gondolják, hogy elkényezteti. Az ilyenkor alkalmazott büntetés
nem igazságos, hiszen a személyiségfejlődéshez szükségképpen hozzátartozó viselkedést bünteti.
Óvodás korban gyakoriak a gyerekeknél az ún. „fantázia hazugságok”. Ezek természetes jelenségek, mégis sok szülőben
ilyenkor kialakul az az igazságtalan kép,
hogy gyermeke hazug és jellemtelen. Ez
párosul azzal az elhatározással, hogy majd
leszokatja a hazudozásról. Ez indokolatlan,
és felesleges feszültséget eredményez a szülő és a gyermek között. Tipikus példa lehet
a fantázia hazugságra: Megkérdezzük a 4
éves Erikát, hogy mit kapott karácsonyra.
Kijelenti, hogy egy élő elefántot. Ez nyilvánvalóan nem felel meg az igazságnak,
nem a tényeket, hanem a gyermek képzeletében, vágyaiban, félelmeiben élő gondolatokat juttatja kifejezésre. A szakirodalom
ezt a jelenséget fantázia hazugságnak nevezi15. A helyes reakció ilyenkor az, hogy
ilyesfélét kérdezünk: Szeretnéd, ha lenne
egy igazi élő elefántod? Szeretnéd, ha lenne sok különleges élőlényed? És mit kaptál
karácsonyra? Egy ilyen beszélgetés segít
a gyereknek a fantázia és a vágyak világát
elhatárolni a valóságtól. Ugyanakkor nem
kelt indokolatlan bűntudatot és nem gerjeszt feszültséget. Láthatjuk, hogy a helyes
reakciókhoz szükségesek a megfelelő gyermeknevelési ismeretek.
Sok szülő nem tudja, mit várhat el reálisan
az adott életkorú gyermektől. Ha túl magasra teszi a mércét, a gyermek soha nem lesz
képes teljesíteni a tőle elvártakat. Bizonyta-

82

lan, negatív énképű, alacsony önértékelésű
ember válhat belőle. Az is előfordul, hogy
a szülő az adott életkorban elvárhatónál
alacsonyabbra helyezi az elvárások szintjét.
Ilyen esetben olyasmit is megtesz a gyermek
helyett, amire már önállóan is képes lenne.
Az ilyen nevelés hatására önállótlan, elkényeztetett, túlzott szülői függésben élő személyiség válhat a gyermekből. Nyilvánvaló
tehát, hogy a jó szándék önmagában kevés a
helyes nevelés megvalósításához.
A példákból látható, hogy megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznünk ahhoz, hogy
igazságosan és helyesen tudjunk cselekedni
különféle nevelési szituációkban16. Sokakban
talán felmerül a gondolat, hogy nagyszüleink, dédszüleink sem tanultak pedagógiát,
nem tanulmányozták a fejlődéslélektant és
mégis felnevelték a gyermekeiket. Ezekből
a gyermekekből a társadalom hasznos tagjai
váltak. Miért kell akkor a mai szülőknek a
nevelési kérdésekben tájékozottnak lennie?
A válasz nagyon egyszerű. A mezőgazdaság,
a technika, az orvostudomány és minden
más terület is sokat fejlődött, sokat változott
dédszüleink kora óta. Ezeket a változásokat
tudomásul vesszük, örömmel fogadjuk, és
beépítjük mindennapi életünkbe. Így kell
tekinteni a ma már komoly tudományos
kidolgozottsággal rendelkező, sokrétűen
megalapozott pedagógiai-pszichológiai ismeretekre is. Ezek közérthető formában,
ismeretterjesztésre alkalmas nyelvezettel is
rendelkezésre állnak. Megismerésüket érdemes már a házasságkötés előtt megkezdeni,
de még nagyszülőként sem haszontalan bővebb ismereteket szerezni.
A kellő ismeretekkel megalapozott, helyes nevelési döntések elősegítik, hogy az
igazságosság értékét tudjuk közvetíteni
gyermekeinknek17. Ez járulhat hozzá ahhoz
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RANSCHBURG JENŐ: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998

17
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is, hogy fejlődésük zavartalan és harmonikus legyen. Ennek nyomán alakul ki tárgyilagos önértékelésük és reális énképük. Aki
reális énképpel és megfelelő önértékeléssel
rendelkezik, egész további élete harmóniáját megalapozhatja18. Akinek torz, irreális
az énképe, azt sorozatos kudarcok és csalódások érik. Gyakran nem bontakoznak ki a
benne lévő értékes tulajdonságok.

4. Következetesség, empátia és rugalmasság
Az értékek átadása szempontjából nagyon lényeges a következetesség. A gyermek csak a következetesen és egyértelműen alkalmazott elvárásokhoz tud igazodni.
Ezeket tudja szokásává tenni, beépíteni
saját értékrendjébe, viselkedésébe19. Ezzel
kapcsolatban tipikus hiba, ha a két szülő
mást és mást vár el. A másik gyakori probléma, ha a szülő pillanatnyi hangulata szerint egyszer megengedi, máskor megtiltja
ugyanazt.
Az értékek átadásában a következetesség és
a rugalmasság nem zárja ki egymást. Eredményesen nevelni csak a kettő helyes arányú
alkalmazásával lehet. Az empátia segít abban,
hogy el tudjuk dönteni, hogy egy-egy konkrét helyzetben miként kell rugalmasan, mégis következetesen képviselni a gyermekkel
szemben támasztott elvárásainkat. A rugalmasság soha nem jelenti az értékek feladását.
Nem jelent kompromisszumot a helyes és
helytelen között. A rugalmasság azt jelenti,
hogy megtaláljuk az értékek képviseletének
adott helyzetben megfelelő módját. Ha túlzottan merevek vagyunk, az taszítóvá teheti a
gyermek számára az átadni kívánt értékeket.
Oka lehet az egész értékrend átmeneti vagy
végleges elutasításának.

5. A pozitív motiváció biztosítása
A parancs, a kényszer, a büntetés nem
alkalmas eszközök az értékek hatékony
közvetítésére. Mindig az átadni kívánt életforma, értékrend szépségét, pozitívumait
kell elsősorban felmutatnunk20. Ezt főként
személyes példánkkal tehetjük hatékonyan.
A személyes példának csak kiegészítői lehetnek a szavak. Természetesen nem a nehézségek elhallgatása vagy letagadása a cél.
Arról van szó, hogy nem ezeket helyezzük
előtérbe. Nem tilalmakkal, hanem pozitív
célok kitűzésével segíthetjük hatékonyan
gyermekeink fejlődését.

6. Értékorientált nevelés az iskolában
A családi hatásokat gyengítheti vagy erősítheti az intézményes keretek között megvalósuló nevelés hatásrendszere. Kiemelkedő az iskolai nevelés jelentősége. Érdemes
olyan iskolát választani gyermekünknek,
amely az otthoni nevelő hatásokat erősíti21.
Magyarországon ma már jelentős számú
katolikus iskola működik. A közoktatás minden szintjén az első osztálytól az érettségiig
van lehetőség katolikus intézményt választani22. Pozitív tendencia az is, hogy ezekre
az iskolákra van igény a családok részéről. A
rohamosan csökkenő gyermeklétszám mellett az egyházi intézményekben - a statisztika szerint - kisebb mértékben csökkennek a
tanuló létszámok, mint az oktatási intézmények átlagában. Ez arra utal, hogy a szülők
tisztában vannak az értékorientált nevelés
pozitívumaival. Ezek a tendenciák örvendetesek, de vannak nehézségei is a katolikus
iskoláknak. Nézzük meg, hogy az érték átadás szempontjából milyen eredményekkel
és milyen nehézségekkel találkozunk!
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7. Miben mutatkozik meg egy iskola katolikus arculata általában?
- Az iskola nevének megválasztása, a termek és az épület dekorációja
- Rendszeres szentmisék a diákok számára
(Ennek többféle gyakorlata valósul meg:
vasárnapi kötelező együttes misehallgatás vagy órarendbe épített hétköznapi
szentmise az osztályok számára.)
- Órarendbe épített hitoktatás (Heti 2 óra)
- Közös ima az osztályban a tanítás kezdetekor és befejezésekor
- Különféle lelki programok szervezése
- Előkészítés a szentségek felvételére az iskola keretei között
- Világnézeti szempontok érvényesítése az iskola által szervezett szabadidős programok,
szakkörök tartalmának kidolgozásában
Ezek fontos pozitívumok, amelyek képesek jelentősen hatni a diákok gondolkodásmódjára, értékrendjére, szokásaira. Hatékonyságuk nagyban függ a megvalósulás
konkrét módjától, és az intézmény nevelőinek személyes hatásától23.
8. Milyen főbb nehézségek mutatkoznak
a katolikus oktatási intézmények érték
átadó munkájában?
Az érték átadás eredményessége szempontjából fontos a katolikus értékrend
mellett elkötelezett, hitét megélő pedagógusokból álló tantestület. A legtöbb intézményben sajnos ezt nem tudják maradéktalanul megvalósítani. A pedagógusok egy
része csupán passzívan elfogadja az intézmény szellemiségét, de nem ismeri alaposan, és nem éli mindennapjaiban. Természetesen, így nem is tudják hatékonyan átadni, a diákok felé hitelesen közvetíteni. Ez
a helyzet azzal a jelenséggel párosul, hogy a
23

diákok egy jelentős részének családja szintén nem ismeri kellően és nem gyakorolja
vallását. Sok szülő a színvonalasabb oktatás reményében küldi katolikus iskolába
gyermekét. Ilyen helyzetben előfordulhat,
hogy puszta formalitássá válik a szentmisén való részvétel, a hitoktatás és bármely
más érték közvetítésre hivatott pedagógiai
próbálkozás. Nehéz visszatetszőbbet elképzelni, mint a szentmisén aláíratott jelenléti ív, vagy a misét követő névsorolvasás.
Az ilyen jellegű, a kérdést bürokratikusan
megközelítő megoldások nem alkalmasak az értékek eredményes közvetítésre.
Semmiképpen sem lehet javasolni ezeket a
módszereket. Itt ugyanazt lehet elmondani,
mint a családi nevelés esetében. Az erőszakos követelés elutasítást eredményez, nem
alkalmas módja az értékrend átadásának24.
A legtöbb iskolában problémát jelent a
katolikus szellemiségű, a katolikus értékrend átadását segítő tankönyvek, pedagógiai segédletek hiánya is. Ezek jelentős
segítséget nyújtanának a pedagógusoknak
abban, hogy minden tantárgy szellemiségét áthassa a katolikus értékrend. Ez az iskolák döntő többségében még megoldásra
váró feladat.
9. Eredmények
Szóljunk most azokról az eredményekről, amelyeket Magyarországon eddig
elértünk a most vázolt problémák megoldása terén! Öröm, hogy a katolikus
szellemiség átadását segítő tankönyvek
és kiadványok tekintetében a Szent István Társulat - hagyományaihoz hűen - az
utóbbi időszakban is nagy lépéseket tett.
Elkészült egy teljes 12 évfolyamos, korszerű hittankönyv család25. Ennek első nyolc
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kötetét már ebben a tanévben is eredményesen használták és használják az iskolák. A további négy kötet a 2011/2012-es
tanévtől kerül az intézményekbe.
A Szent István Társulat www.hittansuli.
hu címen honlapot is létrehozott, amely
kifejezetten a hittankönyv sorozathoz
kapcsolódó dokumentumokkal, oktatófilmekkel, hanganyagokkal, képekkel és
interaktív gyakorló feladatokkal segíti a
hitoktatást26.
Egy másik fontos kezdeményezése a
Szent István Társulatnak az, hogy a közismereti tantárgyak anyagához kapcsolódóan könyvsorozat kiadásába kezdtek. Ez
a sorozat konkrét ismereteket, tényeket,
szempontokat és feladatokat tartalmaz az
egyes tantárgyakban a katolikus látásmód
kialakításához. Ez az összes évfolyam
minden tantárgyának vonatkozásában
elkészül majd. Ez a nagyszabású munka
már folyamatban van. A szerzők a szakma kiváló képviselői közül kerülnek ki és
már intenzíven dolgoznak a könyveken.
Az új sorozat az ÉRTÉKORIENTÁLT PEDAGÓGIA nevet viseli majd. Várhatóan a
2012/2013-as tanévtől használhatják majd
az iskolák. Ehhez a sorozathoz is tarozik
majd saját weboldal, amely segíti a tartalmak folyamatos fejlesztését, frissítését,
megújítását.
A könyvkiadás oldaláról tehát igen jelentős segítséget kaptak, illetve a továbbiakban is nagy segítségre számíthatnak
a katolikus iskolák. A katolikus szellemű
pedagógus képzés és továbbképzés tekintetében is vannak eredmények, kezdeményezések és tervek.
Az utóbbi néhány hónap egyik jelentős
eredménye folyóiratunk, a Katolikus Pedagógia című lap első számának megjelenése. Ez a lap évente két alkalommal jelenik meg kb. 300-400 oldal terjedelemben,
26
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igényes, teljesen színes kivitelben. Tartalmát tekintve a pedagógusoknak, szülőknek, nevelőknek közvetíti a katolikus
szellemű nevelés elméletével és gyakorlatával kapcsolatos gondolatokat. Lehetőséget ad a tágabb értelemben vett szakmai
köröknek ilyen szellemiségű publikációk
megjelentetésére.
Elindultak a felsőoktatásban is olyan
folyamatok, amelyek elősegítik, hogy a
jövendő pedagógusok képzésébe is bekerülhessenek az értékorientált nevelés
szempontjai. Egyre inkább kibontakoznak azok a törekvések, amelyek a katolikus pedagógusképző felsőoktatásban
dolgozó oktatói kar munkáját kívánják
segíteni. Egyrészt az oktatás katolikus
szellemiségének tartalmi megvalósítását
segítő anyagok fognak készülni, másrészt,
a tervek között szerepel a katolikus pedagógusképzésben nagy tapasztalattal rendelkező külföldi egyetemek oktatási programjainak adaptálása. Közös képzések
és továbbképzések szervezése, amelyek
a már gyakorló pedagógusok katolikus
szellemiségű pedagógiai munkáját segítik
majd. Szintén a tervek között szerepel a
szülők pedagógiai kultúrájának, és világnézeti ismereteinek, elméleti és gyakorlati
felkészültségének fejlesztése kiadványok,
tanfolyamok és a média segítségével. Reméljük, hogy az említett kezdeményezések hatékonyan segítik majd az iskolákat
és a családokat az értékorientált, katolikus nevelés megvalósításában!
Összefoglalás
A modern kor relativista szemlélete
erősen hat a nevelésre, a különféle nevelési törekvésekre. A nevelési érték is szubjektívvé és esetlegessé válik. Egyre inkább
előtérbe kerül az a szemlélet, amely szerint a „szabadság” a legfőbb érték, amelyet
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a konkrét értékek átadása korlátoz és nem
enged kiteljesedni. E felfogással szemben
a katolikus nevelés konkrét értékrendet
kíván közvetíteni. A katolikus nevelést
már a családban el kell kezdeni. A családban történő katolikus szellemiségű gyermeknevelés a szülők számára egyrészt
a saját személyes életük és értékrendjük
összhangjának megvalósítását kell, hogy
jelentse, hiszen így képesek személyes példájukkal hatékonyan közvetíteni az átadni
kívánt értékeket. Másrészt, ehhez társulnak a direkt nevelő hatások, amelyek közül
kiemelkedő jelentőségű a hittani ismeretek átadása. Az értékorientált nevelést kellő empátia és megfelelő hittani és nevelési
ismeretek birtokában lehet eredményesen
megvalósítani. A katolikus iskolák számos eredményt értek el Magyarországon
az oktatásban és a nevelésben, de vannak
még olyan jelenségek, amelyek arra ösztönöznek, hogy a könyvkiadás, a felsőoktatás, a pedagógus képzés-és továbbképzés
valamint az általános pedagógiai és vallási
ismeretterjesztés oldaláról is segítséget
nyújtson az egyház és az egész társadalom
az iskoláknak.

86

SUMMARY
Modern times’ relativistic way of thinking has a strong influence on education
and the different concepts of education.
Even educational values become subjective and arbitrary. The concept that “freedom” is the principal value which would
be restricted by the transmission of concrete values which impedes its development is becoming more and more popular. As opposed to this opinion, catholic
education wishes to transmit a concrete
set of values. Catholic education should
begin in the family. In order to educate
their children in a catholic way, parents

should on the one hand harmonize their
own way of living with their values, thus
they will be able to transmit values efficiently by their personal example. On the
other hand, direct methods of education
should complete the personal example,
first of all religious education. Only those
parents can effectively realize a value oriented education who are sufficiently empathic and have the necessary knowledge
of religion and pedagogy. Catholic schools
in Hungary have numerous achievements
in education, but there are also some phenomena which impel the Church and the
whole society to support schools by the
means of book publishing, higher education, teacher training, and general pedagogical and religious instruction.
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