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A személyiségértelmezés aktualitása 

A téma aktualitását egyrészt a neveléselméleti témájú koncepciókban tükröződő általános és 

alapvető hiányosságok, a pedagógiai gyakorlatot jellemző aránytalanságok adják, másrészt a 

koncepciókra irányuló neveléselméletileg irreleváns kutatási módszerek egyaránt 

alátámasztják és igazolják.  

A redukcionista és a komplex szemlélet 

Ma a neveléstudomány alapvető tézise, hogy nem születhetnek nevelési elméletek, valamint 

nem vizsgálhatunk nevelési teóriákat pedagógiai értelemben anélkül, hogy ne ismernénk a 

fejlesztés valódi tárgyát, amely a neveléstudomány számára nem más, mint: a személyiség.  

A pedagógiai gyakorlat szempontjából ugyancsak releváns a téma mélyebb ismerete, mivel a 

személyiség fejlesztése, azaz a nevelési feladatok nem hiányozhatnak, de nem is szorulhatnak 

háttérbe a pedagógiai munka során. Bábosik István ezt a pedagógiai folyamat felfogást 

komplex szemléletnek nevezi (Bábosik, 2000.), mely a redukcionista, leszűkítő szemlélettel 

szemben nem csupán az oktatást és képzést tartja a pedagógiai folyamat céljának, hanem a 

nevelést is. Egyben megemlíti, hogy az intézményeknek a nevelés során szociális fejlesztő 

célokat is fel kell vállalniuk, a gyermekek szociomorális kibontakoztatását is el kell 

végezniük.     

1. ábra 

 

 

 

                Komplex szemlélet                                       Redukcionista szemlélet 

                 

         nevelés + oktatás + képzés      oktatás + képzés 

 

           szociomorális célok                                                 tanfolyam jellegű  

 

 

 

A pedagógusok nevelési céljai ilyen értelemben össztársadalmilag értékes és eredményes 

nevelői feladatoknak tekinthetők adott korban, társadalomban, kultúrában, szokás-, és 
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jogrendszerben, melyek tartalmi és minőségi szempontból csak úgy működtethetők helyesen, 

ha a gyakorlat számára is hasznos elméletekkel vannak megalapozva.   

 

Általános hiba, hogy nevelési koncepciók látnak és láthatnak napvilágot még ma is a 

személyiség legkezdetlegesebb értelmezése, meghatározása nélkül. De hiba az is, amikor 

teoretikus, vagy akár empirikus kutatások nélkülözik, sőt egyenesen kerülik a személyiség 

elemzését, meghatározását. A fejtegetések csupán leíró jelleggel, kronologikus vagy 

eklektikus formában készülnek és mutatkoznak a szakirodalom palettáján. Az elméletek és 

elemzések e hiányossága utalhat egyrészt a személyiség pedagógiailag hézagos értelmezésére, 

de a kutatások pedagógiai céloktól történő elfordulására is.     

A személyiségértelmezés pedagógiai és pszichológiai konzekvenciáival, gyakorlatban 

betöltött szerepével való megismerkedésre invitáljuk most az olvasókat.  

 Személyiségértelmezés jelentősége a neveléstudományban  

Valójában mit is jelent a személyiség a neveléstudomány számára? Miért a személyiség a 

pedagógiai elméletek kiinduló- és végpontja?    

Mint tudjuk, a pedagógiai munka egy tudatos tevékenység, előzetesen meghatározott, 

átgondolt célok szolgálatában áll. Ma a legfőbb pedagógiai célnak: a konstruktív életvezetésre 

képes, autonóm személyiség fejlesztését tekintjük. „…pedagógiai vagy nevelési érték az 

egyén konstruktív életvezetése. Konstruktív életvezetésen olyan életvitelt értünk, amely 

szociálisan értékes, de egyénileg is eredményes.”(Bábosik, 1994, 18.p.) A pedagógiai munka 

hatékonyságát, a pedagógiai folyamat eredményét mindig e kialakított személyiség 

tevékenységének, magatartásformáinak minőségén keresztül mérhetjük le, hiszen „…az 

ember magatartása és tevékenysége közvetlenül nem formálható. Ugyanis az emberi aktivitás 

nem determinálatlan jelenség, hanem egy meghatározott szubjektív feltételrendszer 

szabályozása alatt áll. Ebből következően, ha a magatartás- és tevékenységrepertoárra s ezzel 

az életvezetésre befolyást kívánunk gyakorolni, akkor az említett szubjektív feltételrendszert 

kell megfelelő szociális minőségben kifejlesztenünk. Ez a szubjektív feltételrendszer, a 

személyiség belső sajátosságainak rendszere, mint determináns fogja ösztönözni az egyént 

arra, hogy szociális és individuális értelemben is fejlesztő módon tevékenykedjék, vagyis 

konstruktív életvezetést realizáljon.”(Bábosik, 1994, 19.p.)  

A nevelő hatások sikere tehát a személyiség, mint belső feltételrendszer ösztönző erején áll 

vagy bukik. Ezeket a motiváló erőket, az egyén akarati mechanizmusát, szükségleteit kell 

kifejlesztenünk az autonóm, belső mozgatóerőtől vezérelt, konstruktív életvezetésre képes 
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egyén nevelése érdekében. Az autonóm személyiségek nevelésének feltétele az intézményi 

autonómia is (Zrinszky, 1991, 19.p.), valamint azok a gazdasági és társadalmi viszonyok is, 

melyek az embert felszabadítják vagy elidegenítik. Ahogy például Mihály Ottó írja az 1948-

tól a hatvanas évekig tartó időszakról: „[…] bárminemű tudományos paradigma helyett a 

neveléselméleti gondolkodást a politika uralma határozta meg. […] Ami létrejött, az a politika 

igényeinek transzformálása egy pedagógiai vezérfonallá […]” (Mihály, 1991, 25- 26.p.).  

 

A személyiség korszerű pedagógiai értelmezése, s ehhez kapcsolódó feladataink egyre 

tudatosabb feltérképezése rendkívül időszerű, ezzel együtt rendkívül bonyolult művelet is. 

Különböző szaktudományok értékes eredményeit kell áttekinteni abból a célból, hogy a 

személyiség kérdését pedagógiai nézőpontból, sajátos kérdésként tudjuk egyre több oldalról 

vizsgálni. A neveléstudomány számára új vizsgálati lehetőségeket jelent, ha integrálja a 

számára hasznos, modern tudományok azon ismereteit, amelyek a gyermeken keresztül a 

személyiség fejlődése, fejlesztése, nevelése szempontjából relevánsnak tekinthetők. Ebben a 

programban mi most kifejezetten a személyiség neveléstudományi megközelítésével 

foglalkozunk. 

A személyiség és az egyediség 

A 20. században lehetővé vált, hogy az egyes ember önmagát egyén voltában, egyéniségként 

szemlélje, élményeit, mint egyedi élményeket tudatosítsa, életformáját személyre szabottan 

alakítsa, egyéni életcélokat válasszon, az önmegvalósítás igényét állítsa maga elé. 

A társadalmi-technikai fejlődés úgy tűnik abba az irányba halad, hogy mind a feladatok, mind 

a kielégíthető szükségletek mindinkább személyre szabottak lesznek, lehetnek, így egyre 

nagyobb lesz a jelentősége annak, hogy viszonylag könnyen kezelhető eszközökkel, minél 

pontosabban, s tudományos biztonsággal ismerhessük meg az egyes emberek sajátos 

szükségleteinek és sajátos képességeinek eredőjét, személyiségük sajátosságait, s hogy 

mindinkább mindenki önmaga is tudatában legyen saját személyisége legfontosabb 

jellemzőinek. 

Már a legminimálisabb figyelem is kiemeli a hasonlóak közül az egyénit, s valamiképpen 

igyekszik is meghatározni azokat a jegyeket, amelyek alapján valakit a többiektől 

elkülöníthetőnek találunk. Elsősorban persze tettek alapján ítélünk. Ezek az ítéletek azonban 

főképpen a jellemet, képességet, a tudást érintik, kevésbé igazítanak el a személyiség további 

összetevőit: döntéseit, tetteit is meghatározó indítékait, mozgatóerőit illetően. 
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A személyiség és megnyilvánulásai között törvényszerű összefüggésekről van szó. A 

tudomány feladata éppen az, hogy pontosan meghatározza a jelenségekben a törvényszerűt, 

feltárja az összefüggés okait, forrásait, genezisét, s behatárolja az egyes törvényszerűségek 

érvényességi körét. Ha a személyiség összetevői és mások által is észlelhető megnyilvánulásai 

között törvényszerű összefüggések vannak, akkor ezek az összefüggések meghatározhatók, 

eredetük feltárható, érvényességi körük megvonható. (Kapitány Á. - Kapitány G., 1988, 5.p.) 

Nevelési célok, nevelési érték szerepe a pedagógiai személyiség- 
meghatározásban 

Ha első lépésben úgy fogjuk fel a nevelést, mint a személyiség pozitív növekedési 

feltételeinek céltudatos kiépítését, akkor fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy melyek a 

nevelés értékei és határai. 

Legyen szó bármilyen nevelésről, a nevelő tevékenységének bírnia kell valamilyen nevelési 

céllal. Ez természetesen lehet kimondott, kimondatlan egyaránt, de ha nem fogalmaz meg- 

legalább a saját maga számára- egy orientációt, akkor a nevelési folyamatot spontánná, 

kiszámíthatatlanná, irányíthatatlanná teszi, és végső soron, értelmetlenné is. 

Megkockáztathatjuk, hogy cél nélküli nevelésről nem beszélhetünk. Természetesen a 

szocializáció úgymond „észrevétlenül” is végbemegy, és az indirekt hatásokat nem lehet - és 

nem is kell- kizárni, de cél felállítása nélkül jóval több kontroll nélküli folyamat indulhat meg. 

Tehát a nevelési cél képzete elengedhetetlen. 

 

A nevelési célok megfogalmazása teszi lehetővé adott korban, társadalomban, kultúrában, 

jog-, és szokásrendszer keretei között, hogy a kívánatosnak vélt magatartás-, és 

tevékenységformák, vagyis nevelési értékek kialakításának pedagógiai folyamata biztosított 

legyen.  A nevelési célokkal tehát implicite nevelési értékeket fogalmazunk meg, saját korunk 

ás társadalmunk elvárásainak megfelelően. Ezek a nevelési értékek egy emberképben öltenek 

testet és határozzák meg az elvárt magatartás-, és tevékenységformák rendszerét. Az 

emberkép nem a személyiség egy idealisztikus leképezését jelenti, hanem az ember 

megfigyelt, felkutatott realitásait tükrözi.(Zrinszky, 1994, 8.p.)   
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                                                                                                          EMBERKÉP 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                    Adott korszak, társadalom 

       NEVELÉSI CÉL                                                            kultúra, jog-, és szokásrendszer 

                                                                                                által meghatározott konstruktív  

                                                                                                   nevelési értékek halmaza 

 

   

Bábosik István szerint a neveléstudománynak tehát magának kellett megalkotnia saját 

nevelési érték definícióját, mert amíg ezt a politikai hatalom, vagy ideológiák szolgáltatták 

számára, addig devalválódott a tudomány. A neveléstudomány elfogadja az örök emberi 

értékeket, mint a szeretet, becsületesség, őszinteség, egészség… melyeket társadalmi, 

gazdasági igényeknek megfelelően hangsúlyoz. Ma a Nemzeti Alaptanterv három fő érték 

mentén gondolkodik: demokratizmus, nemzeti értékek és az európai humanizmus. A 

közoktatási intézmények helyi szinten, Pedagógiai Programjukban ezt az előírást figyelembe 

veszik, de a tanulókhoz, szülőkhöz, személyi-, és tárgyi feltételekhez, valamint a 

fenntartókhoz igazodva konkrétabbá, kidolgozottabbá teszik a nevelési értékek palettáját. 

A konstruktív életvezetés mint nevelési érték 

A célkitűzések, a nevelési értékeken keresztül mindig egy bizonyos életvezetési forma 

kialakítására irányulnak (Bábosik, 1997/a, 9.p.). Bármilyen céltartalomról beszéljünk is, a 

nevelési cél mindig individuálisan és szociálisan is fejlesztő hatású. Ma a legfőbb pedagógiai 

célnak, nevelési értéknek: a konstruktív életvezetésre képes, autonóm személyiség fejlesztését 

tekintjük. „…pedagógiai vagy nevelési érték az egyén konstruktív életvezetése. Konstruktív 

életvezetésen olyan életvitelt értünk, amely szociálisan értékes, de egyénileg is 

eredményes.”(Bábosik, 1994, 18.p.) A valódi nevelési célok így mindenképpen konstruktívak, 

építő hatásúak, ami egyrészt az egyénileg eredményes életvezetés realizálódását, másrészt a 

közösségileg is hatékony és hasznos életvezetési modell kicsúcsosodását jelenti.  

 

Természetesen egy életvezetés konstruktivitása:  

- tartalmi vonatkozásokban többféle módon jelenhet meg. Ez egyénileg eltérő elemekből 

állhat és különböző összetevőket is kell tartalmaznia, hiszen úgy válhatunk egy 
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közösség teljes jogú tagjává, ha kihasználjuk egyediségünkből adódó lehetőségeinket 

és személyiségünknek megfelelő tevékenységrepertoárt fejlesztünk ki.  

- Ami a minőségi vonatkozásait illeti, az életvezetés csak abban az esetben pozitív, ha a 

konstruktív életvezetést produkáló egyén autonóm módon, belső szükségletből, 

meggyőződésből cselekszik, produkálja a különböző magatartás-, és 

tevékenységformákat. Lényegében ez az autonóm önvezérlés kialakítása a 

személyiségfejlesztés végső célja. 

 

A család és az iskola szerepei a személyiségalakulásban 

Ma a család hagyományos nevelési funkciói arányaikban és minőségükben egyaránt 

megváltoztak, ezzel együtt a megalapozó emocionális nevelés elvékonyodott. Folyamatosan 

gyengül a szülői modellek érzelmi és identifikációs szerepe és ez természetesen rendkívül 

nagy hiányokat jelent a személyiségalakulás szempontjából is. Az iskoláknak éppen ezért 

egyre lényegesebb feladata a családi nevelés hiányosságait pótló, reszocializációs funkciója. 

Tény ugyanis, hogy Magyarországon minden hatodik tanuló esetében korrekciót vagy terápiát 

igénylő személyiségzavarral kell számolnunk. (Bagdy- Telkes, 1988, 18.p.). 

 

Itt felvetődhet azonban egy kérdés. Vajon ezekért a személyiségzavarokért, problémákért, 

tünetekért csak a család felelős? Az esetek nagy százalékában a kialakult helyzet mögött az 

iskola is ott van a háttérben, hiszen számtalanszor a pedagógusok is eltérő elvárások elé 

állítják a gyermeket, sőt, előfordul, hogy a nevelő személyisége is kívánnivalót hagy maga 

után. 

 

Az elvárások eltérőségének fontossága abban áll, hogy különböző személyiségképpel, 

mondhatni „személyiségideállal” bírnak a pedagógusok, és ezt implicite, tehát kimondatlanul 

is- de természetesen nagyon sokszor explicit megfogalmazásokban is- közvetítik a tanulók 

felé. Megfelelni pedig nehéz egyszerre több emberképnek. Azoknak a képeknek, amelyek a 

laikus pszichológia és a pedagógiai személyiségkép hiányának vegyületéből származnak.  

Viszont ahhoz, hogy az iskola hatékonyan tudja működtetni szocializációs színterét, egy saját 

emberképet kell kialakítania, amelynek megvalósítására törekszik (Bábosik, 2000, 4.p.). 

Az emberkép szerepe a nevelési folyamatban 

A pedagógiai tevékenységben tehát benne rejlik egy emberkép, egy embereszmény. Ez a kép 

nem egyszerűen filozófiai tételek és pszichológiai kísérletek folyománya, mégis a 
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neveléselméleteknek is indokolniuk kell felfogásukat. Ezt az emberképet mindig adott korban, 

társadalmi elvárások hatásai mentén kell elképzelnünk, melyet természetesen intézményi 

szinten is ki kell dolgozni, és kell tudatosítani a pedagógusokban. A pszichológiát és 

alkalmazott ágait számos kihívás éri a pedagógia felől (Bagdy- Telkes, 1988). Viszont a 

nevelési gyakorlat célképzeteit nem a lélektan adja a nevelésnek (Pataki, 1988). A 

pszichológia nagy feladata az intézményes nevelés emberformáló tevékenységének lélektani 

segítése. 

A pszichológiai megalapozottság nem mindig volt a neveléstudományi közgondolkodás fő 

szempontja, és e két társtudomány nem is használta ki mindig megfelelően a 

kölcsönösségükben rejlő lehetőségeket. 
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A személyiség fogalmáról pszichológiai oldalról 
A személyiség terminus az egyedi embert és a pszichikumot általában vett értelmében is jelöli 

és ahhoz, hogy sikeresen tanulmányozzuk a fogalmat, váltogatni kell a két értelmezést.  

Különböző definíciók vannak a személyiség fogalmára, a főbb definiálások a külső 

megjelenésből fakadtak, vagy a belső struktúrákból, illetve vannak pozitivista definíciók is. 

Az utóbbi kiindulás talán némi magyarázatra szorul. A pozitivista felfogás szerint a mi 

gondolkodásunk alkotja meg a személyiséget és a belső struktúra hozzáférhetetlen a tudat 

számára. A személyiségre egyébként pontos, minden igényt kielégítő definíciót nehéz adni, az 

viszont megegyezik a különböző elméletekben, hogy minden személyiség egyedi, más 

személyiségtől különböző, körülhatárolt egység. A személyiség meghatározásoknak általában 

az a hibájuk, hogy egy- egy kiemelt szempont szerintiek, egyoldalúak. Hol a hajtóerőkre, hol 

a folyamatjellegre, vagy például a szociális jellegzetességekre terelődik a hangsúly. 

 

Allport- aki 1937- ben közel ötven meghatározást talált- a személyiséget pszichofizikai 

rendszerek dinamikus organizációjának feltételezi az egyénben, és úgy gondolja, hogy ezek a 

rendszerek határozzák meg jellegzetes viselkedését és gondolkodását és határozzák meg 

egyedülálló alkalmazkodását a környezetéhez (Allport, 1980). 

Egy másik, több szempontot figyelembe vevő definíció szerint „a személyiség olyan egyedi és 

megismételhetetlen, dinamikus, funkcionális rendszer, amely veleszületett testi és 

idegrendszeri sajátságai bázisán, a társadalmi és természeti környezettel való szoros 

kölcsönhatásban, állandó fejlődés és változás folyamatában <éntudata> birtokában többé-

kevésbé tudatos viselkedésválasztással határozza meg önmagát” (Séra- Oláh- Komlósi, 1990, 

168.p.). Eszerint tehát a tapasztalatoknak és a veleszületett tényezőknek egyaránt szerepük 

van és a működés két ellentétes folyamat (az akkomodáció és az asszimiláció) egyensúlya, és 

jellemzi a szüntelen átalakulás, ami a személyiség elaszticitását jelenti. 
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Pszichológiai irányzatok, megközelítések 

Az alapvető fogalmi rendszert az elméletek fő alapelemei jelentik, mellettük meghatározó az 

elképzelés módszertanának, a kutatási területeknek és a gyakorlati módszereknek bemutatása 

(Carver, 1998). A négy megközelítés szemléltetésére a következő táblázat készült: 

 

4. táblázat 

Személyiség- 

megközelítés 

Elméleti 

alapfogalmak 

Módszerek Kutatási témák Gyakorlat 

Diszpozicio-

nális 

Vonás,  

Típus 

Tulajdonság-

lista, kérdőív, 

Viselkedés 

Megfigyelése 

Egyéni 

különbségek 

dimenziói 

Viselkedés 

előrejelzése, 

beválás 

Pszicho- 

analitikus 

Libidó, én- 

struktúra,  

Tudattalan, 

Ösztön 

Szabad asszo- 

ciáció, álmok 

elemzése 

Nincs kutatás 

(mint 

természettudo

mányos 

módszer) 

Terápiás 

hangsúly 

Tanulás- 

elméleti 

Kondício- 

nálás, 

Generalizáció, 

Diszkrimináció 

Kísérlet Érzelmek  

Kondicionálá-

sa, tünetek 

kezelése 

Nevelési 

módszerek 

(jutalmazás- 

büntetés) 

Fenomenológi

ai,  

Humanisz-

tikus 

Én- élmény, 

Self, önmeg- 

valósítás, 

elfogadás 

interjú Terápiás 

módszerek  

Hatékonysága 

Személyiség- 

fejlesztő 

hangsúlyú 

 

 

A pedagógiai személyiségképről való gondolkodásban előrébb jutunk, ha megnézzük, hogy 

ezek az elméletek mit válaszolnak a neveléstudomány szempontjából fontos alapvető 

feltevésekre, világnézeti kérdésekre. Ez egy kicsit más jellegű megközelítést igényel, mint 

ahogyan általában a személyiségpszichológiai könyvek pszichológiai irányzatokat mutatnak 

be teszik, de a nevelésről alkotott gondolkodásban ennek nagyobb relevanciája lehet. 
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A pszichológiai személyiségelméletek hatása a neveléstudomány kérdéseire 

Azzal kapcsolatban, hogy mennyire szabad, illetve determinisztikus az ember élete, a 

tanuláselmélet az utóbbihoz közelebb álló véleményen van. Ennél még determinisztikusabb 

emberképet sugall a pszichoanalitikus elmélet, hiszen a biológiai hajtóerőknek és a korai 

életszakasznak, a tudattalan motívumoknak tulajdonítja az ember cselekedeteit. A 

diszpozicionális megközelítés szintén determinisztikus álláspontos van, mert a 

temperamentumot, a személyiségvonásokat, a típusokat biológiailag meghatározottnak véli. 

Ezzel szemben a fenomenológiai megközelítés azt mondja, hogy az ember magát alkotja meg, 

kézben tartja sorsát, dönt és nem foglya a biológiai törvényeknek (Nagy, 1998/1999). 

 

A racionalitás- irracionalitás viszonylatában is hasonló képet kapunk. A fenomenológiai az az 

egyetlen elmélet, amely azt gondolja, hogy az ember tudós, elméleteket alkot, megkonstruálja 

a világot (Forgách, 1993, 50- 52.pp.), és konstruktumait racionálisan alkalmazza. 

 

A nevelésről beszélve érdemes megvizsgálni, hogy a négy megközelítés mit gondol a nature- 

nurture, azaz az öröklés- környezet vitáról. Ez alapjában meghatározza, hogy milyen szerepet 

szánnak a pedagógiának, hiszen elképzeléseik vannak arról, hogy az élet mely szakaszában, 

hogyan lehet „beleszólni” a személyiség alakulásába. 

 

A pszichoanalitikus és a diszpozicionális megközelítés konstitucionalista, tehát alapvető és 

meghatározó szerepet tulajdonit az öröklésnek. A tanuláselmélet a környezet megerősítéseit 

hangsúlyozza, a környezeti feltételek alakításával a személyiség is alakítható, egyszerűen csak 

a megerősítés, kondicionálás módszereit kell igénybe venni (Atkinson, 1999,386.p.). 

Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a fenomenológiai elmélet sem veti el teljes 

mértékben a biológiai tényezőket és az öröklést; azt mondja azonban, hogy az ember mindent 

meg tud valósítani, bizonyos határok között, mert az egyén belső szubjektív világa 

jelentősebb hatást gyakorol a környezetre, mint a világ történései. Az, hogy mit teszünk, attól 

függ, hogy hogyan képeztük le a világot. 

 

Pedagógiai relevanciával bír még az a kérdés, hogy mennyire megismerhető az ember. 

Mindennek azért van jelentős szerepe, mert a megismerés teszi lehetővé, hogy a fejlesztés, a 

nevelés módszereit helyesen válasszuk meg, és nyomon követhessük a változást. Az az 

elmélet, amelyik a determinizmusra voksolt a meghatározottság kérdésében, az a 
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megismerhetőséget pártolja, és egyszerűen a technika helyes megválasztásában látja a 

megismerés megvalósulásának útját. Ezzel szemben a fenomenológiai elképzelés szerint az 

ember megérthető, viszont a belső élményvilág privát jellegű, így a másik ember szubjektív 

világa teljes egészében sosem ismerhető meg. 

 

A személyiség változása- állandósága még az a sarkalatos pont, ami befolyásolhatja a 

pedagógiai személyiségkép kialakítását. A tanuláselmélet szerint a megerősítésekkel, azok 

változtatásával, különböző idői és aránytervekkel (Atkinson, 1999, 213.p.) elképzeléseinknek 

megfelelően alakítható a személyiség, tehát változtathatunk rajta bármikor. A pszichoanalízis 

ezzel szembenálló véleményen van, mert úgy gondolja, hogy néhány év alatt kialakul az 

ember karaktere, amelyen igen nehéz változtatni, és a megismerése is hosszú terápiás 

folyamat eredménye lehet, évekig tartó pszichoanalízis során. 

A diszpozicionális megközelítés is az állandóságot helyezi előtérbe, a temperamentum- 

tulajdonságok állandósága matt, viszont a fenomenológia az itt és most megélése miatt az 

adott körülmények befolyását is nagyban figyelembe veszi, mivel azoktól is függ, hogy mit 

cselekszünk. 

 

A diszpozicionális szemlélet a kiinduláshoz nyújt segítséget. Azt ígéri, hogy megadja azokat a 

stabil jellemzőket, amelyek alapján aztán számos lényeges tulajdonság meghatározható. 

Nehézség azonban a pedagógia gyakorlatára nézve, hogy a tulajdonságok és 

tulajdonságcsoportok szerinti „felmérés nagy szakértelmet és sok időt kíván; hiszen jelentős 

pszichometriai eljárásokról van szó és nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy ezek a 

tulajdonságcsoportok sosem önmagukban, hanem a többi tulajdonsággal való kölcsönhatást 

figyelembe véve értelmezhetőek. 

Továbbá láthatjuk, hogy a pszichoanalízis a személyiség fejlesztését és a fontosabb 

pedagógiai lépéseket kisgyermekkorban véli mérvadónak, később már nehezen 

változtathatónak írja le. A pedagógiának viszont arra kell törekednie, hogy pozitívan, a 

nevelhetőség hitével gondolkodjon az emberekről.  

A tanuláselmélet egyértelműen a változtatás lehetőségét pártolja, viszont a saját irányítás, 

környezetalakítás viszonylataival nem foglalkozik; mintha csak a neveltet lehetne nevelni, 

viszont a nevelt nem hathatna vissza környezetére (akár már azzal is, hogy részt vesz a 

nevelési folyamatban). 
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A fenomenológiai szemlélet ilyen adalékokat nyújt a nevelési gyakorlathoz, és az embert egy 

sokkal szabadabb, önállóbb, önmeghatározással bíró lényként ismeri el, a nevelés számára is 

meghatározott elképzelésekkel rendelkezik. Ezek főképpen a kommunikáció stílusára 

vonatkoznak és hasonlóak a humanisztikus, kliens- központú terápia alapelveihez, tehát az 

elfogadásra, a toleranciára, a hitelességre, az empátiára, a visszatükröző módszerre épülnek. A 

humanisztikus szemlélet talán arra nem fektet kellő hangsúlyt, hogy a nevelés orientáló- 

szellemű és az értékközvetítés folyamata során a teljes elfogadás kontraindikált lehet, például 

kábítószer-fogyasztóknál.  

A személyiségelméletek a személyiség fejlődéséről is szólnak. A következőkben Erik Erikson 

pszichoszociális fejlődéselméletét mutatjuk be, mely az egész életre vonatkozóan 

megfogalmazza, hogy milyen szakaszokban milyen krízissel találkozik az ember és milyen 

feladatokat kell teljesítenie ahhoz, hogy pozitív kimenetellel, egészséges fejlődést tudjon 

megvalósítani (Erikson,1991). Minden életciklusban megnevezi azt a negatív kimenetet is, 

mely a krízisek megoldásának sikertelenségét mutatják. 

 

1. Az első életév. Ősbizalom kialakulása Ebben a szakaszban kell kialakuljon a 

gyermekekben a bizalom a szociális környezet irányába, melyet ebben az időben a 

szüleik illetve a gondozóik jelentik. A krízishelyzetet a bizalom kialakulása illetve ki 

nem alakulása jelenti, és ez a szülői gondoskodás függvénye. Amennyiben a szülő, 

gondozó mindig megjelenik ahányszor a gyermeknek szüksége van rá, amikor éhes, 

fájdalmai vannak, fél akkor a gyermekben kialakul a bizalom, későbbi élete folyamán 

nyitottabb lesz, megbízik társaiban. Ezzel ellentétes esetben, amikor a gyermek 

szükségleteinek kielégítése akadályozott, vagy nem akkor elégítik ki amikor igazán 

szüksége van rá, nem alakul ki az ősbizalom és a gyermek később sem fog 

ragaszkodni, nem fog tudni bízni embertársaiban. 

2. . A második életév. Autonómia a szégyennel és kétellyel szemben. Ebben a korban a 

gyermek fokozatosan leválik környezetéről, független lesz, rengeteg kezdeményező 

képességgel rendelkezik. Ha nem ütközik akadályokba, ha biztosítják számára az 

önállóan végzett munka lehetőségét, akkor  a későbbiek folyamán a gyermek 

kezdeményezővé válik, kreatív lesz. Ellenkező esetben, vagyis ha mindent tiltanak 

számára akkor állandó bűntudatot fog érezni, mindig szorongani fog attól, hogy 

valamit nem helyesen cselekszik, kétségei lesznek saját erőforrásait illetően. 
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3. Óvodáskor. Kezdeményezőkészség a bűntudattal szemben Ezt a szakaszt a 

kezdeményezés illetve bűntudat dimenzióján értelmezhetjük 

4. Kisiskoláskor. Teljesítmény a kisebbrendűséggel szemben Ebben a szakaszban kerül a 

gyermek iskolába, válik le egyre jobban a családjától. Az eddigi játék szerepét átveszi 

a szisztematikus tanulás, melyben már teret kap az állandó minősítés. A gyermek 

énképét saját iskolai teljesítménye függvényébe alakítja. Ha nem sikerül megfelelnie a 

követelményeknek, kisebbrendű érzés lesz úrrá rajta. 

5. Serdülőkor. Az identitás megtalálása a szerepdiffúzióval szemben Erre a szakaszra az 

identitás keresés jellemző, a serdülő megpróbálja felfedezni saját értékeit, pozitív 

vonásait megpróbálja megtalálni a saját helyét a világban. Amennyiben egyetlen 

szerepet sem talál megfelelőnek konfúz lesz, nem találja a helyét. 

6. Fiatal felnőttkor. Intimitás az izolációval szemben Ebben az életkorban fejezi be a 

személy a tanulmányait és családalapításra törekszik. Megjelenik az intimitás iránti 

igény, a személy beilleszkedik egy családba, baráti társaságot alakit ki, kialakítja saját 

személyes életterét. Amennyiben nem sikerül, elszigetelődik, a személy fokozatosan 

leválik környezetéről, magányos lesz. 

7. Felnőttkor. Alkotóképesség a stagnálással szemben Ebben az életkorban a személyek 

még nem érzik öregnek magukat ahhoz, hogy bizonyos változtatásokat eszközöljenek 

életükbe, legtöbben ekkor érik el alkotóképességük csúcsát. Megpróbál a személy még 

ki nem aknázott lehetőségeket találni életében, változtatni szeretne. Amennyiben ez 

sikerül nyugodtan készül fel az öregedésre. Ellenkező esetben a személy stagnálhat, 

beletörődik abba amit elért, nem akar változtatni, vagy szubjektíven úgy ítéli meg 

nincs lehetősége a változtatásra. 

8. Időskor. Integritás megtalálása a kétségbeeséssel szemben Az életre való 

visszatekintés. 

 

Erikson szerinte ezek a normatív krízisek próbatételeket állítanak az ember elé, és a testi- 

fizikai érés, a mentális műveletek és a társkapcsolati jellemzők együttváltozásánál ott jelölte 

ki a következő fejlődési stádiumot, ahol jellegzetesen új mintázatot mutatnak. 
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Az érett személyiség 
A pszichológiai elméletek a személyiségfejlődés pozitív kimenetelén az érett személyiség 

kialakulását jelölik meg. Ennek jellemzőit a következőképpen gondolták: 

 

Rogers szerint (Rogers, 1980) 5 fő jellemzője van az érett, jól működő személyiségnek: 
1. Tapasztalatok felé való nyitottság, 
2. A személy a létezés minden pillanatát teljességgel élje át: rugalmas, toleráns, spontán 

legyen, 
3. Organizmikus bizalom: ösztönösen, automatikusan legyen elfogadó, nyitott, 
4. Élmény szabadsága: élje át, hogy tökéletesen felelős saját tetteiért, 
5. Kreativitás: legyen konstruktív a saját kultúrájában, saját szükségletét is kielégíti és mások 

hasznára is van. 
 
Rogers ezt úgy látja elérhetőnek, ha a nevelés során a kongruens, hiteles kommunikáció során 
megvalósuló, elfogadásra és toleranciára épülő és az önkibontakoztatást segítő hatások érik a 
gyermekeket.  
 
Maslow (Atkinson, 1999) beható esetelemzést végzett olyan – mind élő, mind történelmi - 
személyiségek körében, akiket a közvélemény éretteknek tartott vagy önmegvalósításuk 
sikeres volt. A felsorolt kritériumok egymástól nem függetlenek, hanem együttjárnak azoknál, 
akiket egészségesnek vagy érettnek, épnek minősítünk. 
1. A valóság hatékonyabb észlelése, kielégítőbb viszony a realitáshoz. 
2. Elfogadás önmagunkkal, másokkal és a természettel szemben. 
3. Spontaneitás 
4. Feladatközpontúság. Igazi problémákban tudnak elmerülni, anélkül hogy folytonosan 

önmagukkal foglalkoznának. 
5. Távolságtartás. Sem barátságaik, sem családon belüli kötődéseik nem kapaszkodó, 

beavatkozó, birtokló jellegűek. 
6. Függetlenség a kultúrától, környezettől. 
7. A befogadás állandó frissessége. 
8. Végtelen horizontok. Érdeklődnek a valóság legvégső természetének kérdései iránt. Ez az 

érettség vallásos összetevője. 
9. Szociális érzés. Az azonosulás, az együttérzés és a gyöngédség adják alapvető 

érzelmeiket. 
10. Mély, de szelektív társas kapcsolatok. Szokatlanul bensőséges személyi kapcsolatokat 

kötnek, amelyekben saját énjük többé-kevésbé feloldódik. 
11. Demokratikus jellemszerkezet. Tiszteletet. Etnikai és vallási türelem. 
12. Etikai szilárdság. Nem tévesztették össze a célokat az eszközökkel, és szorosan azoknak a 

célkitűzéseknek a megvalósításához ragaszkodtak, amelyeket maguk igaznak tartottak. 
13. Ellenségességtől mentes humorérzék. 
14. Alkotóképesség (kreativitás). Életstílusuk olyan erőt és egyéni jelleget sugárzott, amely 

mindenen, amit csak tettek, nyomot hagyott. 
 
Az általa felvázolt szükséglethierarchia alján vannak a biológiai szükségletek, melyek az 
életben maradáshoz szükségesek, erre épülnek a bizalom és a szeretet szükségletei. Ha ezek is 
ki tudtak legalább részben elégülni, akkor a kognitív és az esztétikai szükségletek is 
kielégítést kívánnak. A motivációs piramis csúcsában az önmegvalósítás áll. 
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Allport elgondolása szerint az érett személyiség tevékenység által uralja, ellenőrzi a 
környezetet, személyisége egységes és képes arra, hogy pontosan észlelje, mind a világot, 
mind önmagát. 
Az érettség mutatói szerinte 
1. az én érzésének kiterjesztése : érdeklődés a rajta kívül eső dolgok iránt 
2. meghitt viszony másokkal, a társkapcsolatok intimitására való képesség 
3. érzelmi biztonság (önfelfogás) 
4. valósághű percepció, jártasságok, alapvető intellektuális képességek 
5. az én tárgyirányítása: önismeret és humor 
6. egységesítő életfilozófia, valamilyen eszme és világnézet. 

Személyiségértelmezések a pedagógiában 
A személyiség pedagógiai definiálása alkalmával több problematikus kérdés is megjelenik. 

Ezekre adekvát válaszokat kell adnunk annak érdekében, hogy a személyiségértelmezések 

pedagógiailag relevánssá, a gyakorlat számára pedig érthetővé és alkalmazhatóvá váljanak.  

 

Első lépésben a személyiség definíciójakor szem előtt kell tartanunk, hogy az értelmezés 

kizárólag pedagógiailag értékes komponensekre mutasson rá, tehát olyan összetevőkre, 

amelyek a pedagógia módszereivel és eszközeivel fejleszthetők. Ezért a személyiség, mint 

belső feltételrendszer komplexitásából kiindulva a komponensek körét leszűkítjük, és nem 

tesszük pedagógiai vizsgálat tárgyává a személyiség öröklött komponenseit: az ösztönt, 

adottságot, biológiai sajátosságot és temperamentumot. Az öröklött komponensekhez 

kapcsolva kizárjuk a nevelés irreleváns korszakait is. 

 

Másodsorban meg kell különböztetnünk egymástól az egyéniség és a személyiség fogalmát. 

Az elsődleges feltételezés a személyiség fogalmában az, hogy minden emberi lény egy 

individuális személyiség. Az individuális személyiség leírásoknak sajátos céljaik vannak, és 

mivel minden individuum egyedülálló, azokra az egyedi jellemvonásokra koncentrálnak, 

amelyek az általánosabb jellemzésmódokban nem szerepelnek. De vajon van-e különbség 

individuum és személyiség között? 

A személyiség pedagógiai értelemben mindenképpen egy tágabb kategória, mint az 

egyéniség, túlmutat az egyénen. Schneller István így fogalmaz: „Egyéniség nélkül nincsen 

személyiség. Az egyéniséggel, mint késszel állunk szemben, a személyiség ellenben lesz. Az 

első kiindulási pontja a fejlődésnek, a másik célja. Az első a természettől adott valami, a 

második, mint feladat lép elénk. A két fogalom viszonya: kölcsönös feltételezettség. 

Személyiséggé nevelni az egyéniséget: ez a nevelés summája.”(Tettamanti, 1995, 120.p.) 
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Ezek a kijelentések is alátámasztják, miszerint a személyiség magában foglalja az 

egyéniséget, az egyéni lehetőségeket. Csak az egyéniségből, az egyéni sajátosságokból, 

igényekből kiindulva lehet elképzelni és megvalósítani a személyiségfejlesztést. A 

személyiségfejlesztés folyamatát tehát egy megismerési folyamat előzi meg.  

 

Végül a személyiséget nem szabad egy technokrata, merev rendszerben elképzelnünk. A 

személyiség talán legfontosabb jellemzője, hogy egy változásra, módosulásra, fejlődésre 

képes, dinamikus jelenség. A neveléstudomány ezt figyelembe véve tudatosan képes 

fejleszteni a személyiséget. 

Bábosik István elmélete 

   A pedagógiai személyiségelméletek között egy valóban átfogó, alapos és pedagógiailag 

releváns elméletet nyújt Bábosik István. Elképzelése szerint a személyiség két 

sajátosságcsoportból áll:  

- Ösztönző-reguláló sajátosságcsoport 

- Szervező-végrehajtó sajátosságcsoport 

„Az ösztönző-reguláló sajátosságcsoport foglalja magában a motivációs-szükségleti 

képződményeket. A szervező-végrehajtó sajátosságcsoport lényegében az ismeretekből, 

jártasságokból, készségekből, képességekből épül fel.” (Bábosik, 1994, 42.p.)  

 

Mint említi, nem szabad egybemosni a két sajátosságcsoport elemeit, mivel ez a gyakorlat 

számára torz következtetéseket eredményezne. Könnyen belátható, hogy egy széles 

ismeretrepertoár még nem utal egyértelműen fejlett, autonóm személyiségre, vagyis 

közvetlenül nem determinálja a szociális életvezetés minőségét. A kapcsolat a két 

sajátosságcsoport között abban rejlik, hogy az egyén a szervező-végrehajtó sajátosságcsoport 

adta lehetőségeit, az ösztönző-reguláló sajátosságcsoportja révén - akár egyénileg, akár 

társadalmilag – hasznos, azaz konstruktív, vagy antiszociális irányban használja fel. Az 

elsődleges nevelési cél tehát az ösztönző-reguláló sajátosságcsoport fejlesztése, olyan 

szükségletek kialakítása, melyek egyénileg és társadalmilag is kívánatos magatartás-, és 

tevékenységformák produkálására késztetik az egyént, permanens önképzési bázist nyújtva 

ezzel a személyiségnek.  

Érthető, hogy Bábosik István továbbvizsgálta e sajátosságcsoportot, olyan komponenseket 

keresve, melyek megismerésével és fejlesztésével még hatékonyabbá tehető a 

személyiségfejlesztés folyamata. 
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Tartalmi szempontból két motivációs-szükségleti réteget különböztetett meg. „A tartalmi 

ételemben eltérő rétegek a magatartás-, és tevékenységformák más-más változatait stimulálják 

és vezérlik (…)”(Bábosik, 1994, 43.p.)  

- Közösségfejlesztő aktivitás szükségleti rétege – (…) ez a réteg azonosnak tekinthető a 

jellemmel, vagyis az etikai minőséggel bíró magatartás-, és tevékenységformák 

determinánsával. Ebből következik, hogy a jellem nem regulátora minden társadalmilag 

értékes magatartásformának, hanem kifejezetten az erkölcsi magatartást szabályozza. 

- Önfejlesztő aktivitás szükségleti rétege: (…) mindenekelőtt az intellektuális-

művelődési szükségletek (az intellektuális aktivitás szükséglete, az új információk és 

ismeretek iránti szükséglet, a teoretikus kutatás és konstruálás szükséglete). Az 

esztétikai szükségletek (az esztétikai élménybefogadás és az esztétikai alkotás igénye, 

az esztétikai jelenségek reprodukálásának igénye, az ember saját megnyilvánulásaival 

kapcsolatos esztétikai igényesség) és az egészséges életmód iránti szükségletek (a 

rendszeres testmozgás és testedzés szükséglete, az egészséges életritmus és a higiéniai 

szabályok betartásának szükséglete).  (Bábosik, 1994, 44.p.)  

 

Bábosik István az értelmi, testi, esztétikai és erkölcsi nevelés közül elsődleges nevelési 

feladatnak a jellemfejlesztést, tehát az erkölcsi nevelést tartja. A fejlesztés hatékonyságának 

növelése szempontjából vizsgálat tárgyává teszi a jellemet és formai szempontból három 

pedagógiailag releváns komponensre bontja: szokás, példakép, meggyőződés. E komponensek 

általa meghatározott fejlesztési elveivel és lépéseivel hatékony erkölcsi nevelés valósítható 

meg a gyakorlatban.  
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Bábosik István személyiség elméletének rövid vázlata (1994): 
 

 
2. ábra (Bábosik, 1994, 63.p.) 

Scneller István személyiségpedagógiája 

A magyar pedagógiai gondolkodás klasszikusát Schneller Istvánt érdemes itt Bábosik István 

mellett megemlíteni. Schneller is fontosnak vélte az erkölcs fejlesztését, bár ő a nevelés 

feladataként az un. etikai személyiség kialakítását határozta meg: „A nevelés feladata azon 

ön-, és céltudatos munkásságban áll, amelynek alapján az egyes ember a tiszta éniség 

álláspontjára emelkedik, vagyis vallási-, erkölcsi jellemmé fejlődik. A nevelés célja tehát a 

tiszta éniség álláspontjára való felemelkedés, vagyis vallási-, erkölcsi jellemmé való fejlődés”. 

(Tettamanti, 1995, 125.p.) 

A személyiség tehát képes etikailag fejlődni, és tudatosan cselekedni, emellett vallásos 

érzülettel is rendelkezik. „Az egyéniség a szeretet szolgálatában lesz még csak igazán isteni 

célgondolatot megvalósító egyéniséggé, avagy egy szóval személyiséggé.” (Tettamanti, 1995, 

125.p.) 

A fejlett személyiség Schneller szerint is mind egyéni, mind közösségi szempontból hasznos, 

bár erre a kijelentésre csak deduktív módon következtethetünk: „A személyiségnek, ennek a 

vallási és erkölcsi tekintetben kifejlett egyéniségnek etikai ereje abban áll, hogy sajátos 

szervként szolgálja az egészet, közösséget.” (Tettamanti, 1995, 125.p.) 
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Nagy József elmélete 

Korszerű gondolatokat fogalmaz meg Nagy József is a személyiségről, melyet kompetenciák 

halmazának tekint. XXI. század és nevelés című munkájában a kompetenciát a 

következőképpen értelmezi: „A kompetencia meghatározott funkció teljesítésére való 

alkalmasság. Az alkalmasság döntések és kivitelezések által érvényesül. A döntések feltétele a 

motiváltság, a kivitelezéseké pedig a képesség. A kompetencia valamely funkciót szolgáló 

motívum-, és képességrendszer. (Nagy, 2000, 13.p.) 

 

A személyiségen belül három kompetencia területet különít el és határozza meg a hozzá 

tartozó pedagógiai feladatokat: 

a) Kognitív kompetencia fejlesztése: értelmi nevelés, a kognitív képességeknek, 

készségeknek, motívumoknak kifejlesztése, az információfeldolgozás pedagógiai 

kialakítása. 

1. kognitív motívumok: megismerési vágy, felfedezési vágy, játékszeretet, 
alkotásvágy, sikervágy, kötelességtudat, igényszint, ambíció. 

2. kognitív képességek: kognitív műveletek, kognitív kommunikáció, 
gondolkodás, tanulás. 

 

b) Szociális kompetencia fejlesztése: a szociális képességek, készségek, szokások, 

meggyőződések, a kommunikáció, a proszocialitás kialakítása. Fejlettsége az egyén, a 

másik ember, a csoport, a nemzet, az emberi faj létének feltétele.  

1. szociális motívumok: hajlamok, attitűdök, meggyőződések, előítéletek, 
szokások, magatartási minták. 

2. szociális képességek: kommunikáció, segítés, együttműködés, vezetés, 
versengés képessége. 

 

c) Személyes kompetencia fejlesztése: az önfejlesztés, az önállóságra nevelés, a 

személyes motívumok, képességek kifejlesztését jelenti. 

1. személyes motívumok: biológiai szükségletek, komfortszükséglet, 
mozgásszükséglet, élményszükséglet, önvédelmi motívumok (egészségvédő, 
identitásvédő), a szuverenitás motívumai (szabadságvágy, önállósulási vágy), 

2. önértékelési motívumok (önbecsülés, önbizalom). Személyes képességek: 
önkiszolgálási képességek, önvédelmi képességek, a szuverenitás képessége, 
önreflexív képességek (önértékelő, önfejlesztő képesség), 

3. szokások 
4. minták 
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5. készségek 
6. ismeretek 

 

Mindhárom kompetenciát átszövi a speciális kompetenciák halmaza, mely a hivatáshoz, a 

szakértelemhez, szakmaszeretethez kapcsolódó, egzisztenciális felemelkedést is biztosító 

kompetenciák, motívumok, speciális képességek, készségek, szokások, minták és ismeretek 

rendszere. Valamennyi speciális kompetencia közös alapja az alkotóképesség és az adott 

kompetenciának megfelelő tehetség. 

A Nagy József által leírt kompetenciák körét és egymáshoz való viszonyát mutatja a 3. ábra. 

 

3. ábra (Nagy, 2000, 35.p.) 
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Ellenőrző feladatok 
1. Határozza meg a nevelési érték fogalmát! (Megoldás: Az érték általában olyan 

produktum, ami kettős funkciót tölt be. Egyrészt hozzájárul a szűkebb és tágabb 

emberi közösségek fejlődéséhez, tehát rendelkezik egy határozott közösségfejlesztő 

funkcióval. Másrészt elősegíti az egyén fejlődését is, azaz individuális fejlesztő 

funkciót is betölt.) 

2. Határozza meg a konstruktív életvezetés fogalmát! (Megoldás: Olyan életvitel, amely 

szociálisan értékes, de egyénileg is eredményes) 

3. Keresse meg, hogy az itt bemutatott Pedagógiai Program (Fazekas Mihály 

Gimnázium) egy részlete milyen nevelési értékekre vezethető vissza! „Nevelési 

programunk vezérelve: újraéleszteni, megtartani és kialakítani mindazon értékeket, 

amelyek birtokában tanítványaink – szociális helyzetükre, világnézetükre, családi 

hátterükre való tekintet nélkül – képesek művelt, kulturált emberként helytállni, majd 

(az iskolában szerzett ismeretekre és készségekre építve) későbbi tanulmányaikat 

folytatni, szakemberként érvényesülni a felnőtt életükben.” „A társadalmi környezet 

arra kényszerít bennünket, hogy olyan modern iskolát építsünk, amely megfelel a mai 

igényeknek: kreatív, innovatív, a világra nyitott, egyéni teljesítményre és 

csoportmunkára egyaránt képes, korszerű, több területen is mobilizálható tudással 

rendelkező, a piacgazdaságban talpon maradni képes, embereket képezzen. Ehhez – 

fokozatosan – olyan dinamikus, modulrendszerű oktatási szerkezetre kell áttérnünk, 

amely gyorsan képes reagálni a társadalom változó igényeire.”(Megoldás: 

becsületesség, egyenesség, őszinteség, megbízhatóság, kíváncsiság és tudásvágy, 

tolerancia és szolidaritás; a másik ember tisztelete és a szeretni tudás; a szűkebb és 

tágabb környezet szeretete és védelme; kötődés a családhoz és az iskolához, 

magyarság- és európaiság-tudat; önfegyelem és a másokra figyelés képessége; 

szorgalom és türelem a munkában; törekvés széles körű műveltségre; reális önismeret 

és erre alapozott döntésképesség; vitakészség és kifejezőkészség; innovatív készség, 

kreativitás; törekvés az egészséges életmódra; az érték és a talmi közötti biztos 

választás képessége. 

4. Mi a nevelési cél, nevelési érték, és emberkép közötti kapcsolat? (Megoldás: A 

nevelési célokkal tehát implicite nevelési értékeket fogalmazunk meg, saját korunk ás 

társadalmunk elvárásainak megfelelően. Ezek a nevelési értékek egy emberképben 
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öltenek testet és határozzák meg az elvárt magatartás-, és tevékenységformák 

rendszerét.) 

5. Milyen emberképet fogalmaz meg a korai kereszténység? Segítségül részletet közlünk 

Máté evangéliumából: „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. 

Boldogok, akik sírnak: mert ők megvigasztalnak. Boldogok a szelídek: mert ők 

örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők 

megelégíttetnek. Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok 

kiknek a szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők: 

mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok a kik háborúságot szenvednek az 

igazságért: mert övék a mennyeknek országa.” (Biblia, Máté, 5. 3-10.) (Megoldás: A 

korai kereszténység embere a földöntúli élet felé fordítja figyelmét, nem 

képességeinek harmonikus fejlesztésére törekszik, hanem arra, hogy halhatatlan lelkét 

megtisztítsa a földi élet szennyétől.)  

6. Mi a személyiség jelentősége a neveléstudományban? (Megoldás: A személyiség egy 

belső a szubjektív feltételrendszer, a személyiség belső sajátosságainak rendszere, 

mely mint determináns ösztönözni az egyént arra, hogy szociális és individuális 

értelemben is fejlesztő módon tevékenykedjék, vagyis konstruktív életvezetést 

realizáljon.) 

7. Milyen két személyiségbeli sajátosságcsoportot különböztet meg Bábosik István? 

Melyik a nevelés kompetenciája?  (Megoldás: 1. Ösztönző-regulaló sajátosságcsoport, 

2. szervező-végrehajtó sajátosságcsoport. Az előbbi a nevelés kompetenciája) 

8. Milyen két, motivációs-szükségleti réteg kialakításáról beszél Bábosik István? 

(Megoldás: 1. Közösségfejlesztő aktivitás szükségleti rétege 2. Önfejlesztő aktivitás 

szükségleti rétege) 

Határozza meg a Nagy József által definiált 3 kompetencia területet és jellemezze őket! 

(Megoldás: 1. Kognitív kompetencia fejlesztése: értelmi nevelés, a kognitív képességeknek, 

készségeknek, motívumoknak kifejlesztése, az információfeldolgozás pedagógiai kialakítása. 

2. Szociális kompetencia fejlesztése: a szociális képességek, készségek, szokások, 

meggyőződések, a kommunikáció, a proszocialitás kialakítása. Fejlettsége az egyén, a másik 

ember, a csoport, a nemzet, az emberi faj létének feltétele. 3. Személyes kompetencia 

fejlesztése: az önfejlesztés, az önállóságra nevelés, a személyes motívumok, képességek 

kifejlesztését jelenti.) 
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A személyiség megismerése 
A személyiség fejlesztése 

Kiegészítő tananyag1. A nevelés mint a személyiségfejlesztés folyamata  
Valószínűleg nem véletlen, hogy az új évezred küszöbén az emberiség kezd (újra) rádöbbeni 

arra, hogy a legnagyobb kérdéseket maga az ember hordozza magában. Ezért irányul a 

figyelem egyre inkább a nevelésre, azaz a személyiség fejlesztésének folyamatára. A 

nevelésnél, mint folyamatnál egyre finomabb módszerek keresése jelenik meg, amely 

lehetővé teszi az embernek, hogy megértse önmagát, környezetét és a világot is, amelyben él, 

és amely alakítja őt.  

Már a nevelés fogalmának meghatározása kapcsán is a fogalomalkotás három alaptípusának 

megkülönböztetésére kell felhívnunk a figyelmet: 

1. Az első csoporthoz tartozó elméletalkotók a nevelést a pedagógusok és a pedagógiai 

intézmények hatásainak oldaláról közelítik meg. (Pelikán, 2002, 119.p.) A felfogás 

lényege - melyhez a 19. század pedagógusainak többsége, köztük Herbart is tartozott – 

nem a célokban, sokkal inkább a nevelési folyamat jellegében határozható meg. A 

nevelés egy normatív, tudatos, erősen szabályozott folyamat, melyet a felnőtt irányít 

és tart kézben. 

2. A második csoporthoz tartozó elméletek az értékrelativista célmeghatározást 

elfogadva a növendéknek, mint az önformálás alanyának szerepét 

hangsúlyozzák.(Pelikán, 2002, 120.p.) Ide sorolhatók a 19-20. század fordulóján 

megjelenő reformpedagógiai koncepciók: Ellen Key, Maria Montessori, Edouard 

Claparéde, Ovide Decroly… A csoporthoz tarozást érzékeltesse egy Montessori 

idézet: „A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni 

saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová 

magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.”1A csoportot kiegészítik a mai 

alternatív iskolák nevelésfelfogásai is. 

3. A harmadik alapvető álláspont a nevelés modern megközelítését nyújtja és nevelési 

téziseit a pedagógus és a növendék interakciójában találja meg. (Pelikán, 2002, 

120.p.) Ez a fajta megközelítés több, nevelési szempontból hatékony mutató meglétét 

feltételezi a nevelési folyamatban. Ilyen pl. az együttműködő-kommunikatív 

pedagógus személyisége, a tanulók döntési folyamatokba történő bevonása, a 

feladatok alól történő kibújás lehetőségének kiiktatása, a felelősségvállalás, az 

                                                 
M. Montessori: Az ember nevelése, Tankönyvkiadó, 1978. Bp. 153.p. 
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interakcióból fakadó szociomorális fejlesztés lehetősége, az iskola széles 

tevékenységrepertoárja, a pedagógus változatos tevékenységszervezési módszereinek 

tárháza, az oktatáscentrikus feladatkiosztás mellőzése. (Bábosik, 2002, 116-118.p.) E 

lényeges nevelési kritériumok feltételezése mellett a kategóriát képviselő elméletek és 

elméletírók a személyiségfejlesztés folyamatát a gyermek megismeréséből vezetik le. 

Az interakció hangsúlyozása nem jelenti a tudatosság mellőzését, akár figyelmen kívül 

hagyását. A célok meghatározása ugyancsak jellemzője ezen elméleteknek. 

Ellenőrző feladatok 

1. Határozza meg a nevelés fogalmának három alaptípusát! (Megoldás: 1. pedagógusok 

és a pedagógiai intézmények hatásainak oldaláról megközelítő elméletek 2. a 

növendéknek, mint az önformálás alanyának szerepét hangsúlyozó elméletek 3. a 

pedagógus és a növendék interakcióját preferáló elméletek.) 

2. Mit gondol, J. Leff francia szerző alábbi gondolatait melyik csoportba sorolhatjuk?  

Szerinte „a nevelés olyan közös tevékenység, amelyet a felnőtt közvetve vagy 

közvetlenül a gyerekekre, vagy az ifjúra irányít, hogy orientálja, világosan vagy 

burkoltan irányítsa viselkedését, tekintettel a célokra, amelyek korszakonként, 

környezetenként, morálisan, szociálisan, gazdaságilag, vallási és egyéb felfogás 

alapján változnak.” (Megoldás: 1. kategória) 

3.  Soroljon fel legalább öt, a pedagógus és növendék interakciójából feltételezhető 

nevelési hatékonysági mutatót! (Megoldás: az együttműködő-kommunikatív 

pedagógus személyisége, a tanulók döntési folyamatokba történő bevonása, a 

feladatok alól történő kibújás lehetőségének kiiktatása, a felelősségvállalás, az 

interakcióból fakadó szociomorális fejlesztés lehetősége, az iskola széles 

tevékenységrepertoárja, a pedagógus változatos tevékenységszervezési módszereinek 

tárháza, az oktatáscentrikus feladatkiosztás mellőzése.) 

4. Melyik csoportba soroltuk a reformpedagógiai koncepciók nevelésfelfogását? Tudja-e, 

miért? (Megoldás: 2. csoportba, mert a reformpedagógiák a századforduló társadalmi 

és gazdasági változásának szimptómájaként szembehelyezkednek a hagyományos, zárt 

iskolák normatív nevelésfelfogásával, és kívülről irányított folyamatfelfogásával, 

helyette a gyermeket helyezik a pedagógiai folyamat középpontjába, aki szabadon 

cselekedve, önvezérelt módon képes megalkotni saját magát.) 
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Kiegészítő tananyag 2. Személyiségfejlesztési célok a 21. században 
Az EU, az integrációs törekvések, a globalizáció fokozott igényekkel jelentkeznek a 

neveléstudomány irányában, és mindenképpen átrendezik a nevelési feladatok palettáját. E 

tárházból azokra a feladatokra kell koncentrálnunk, amelyek bizonyíthatóan, elméleti és 

gyakorlati szinten szolgálják a személyiség fejlesztését. A pedagógiában a tervszerűség, a 

célok meghatározása alapvető. Hosszú távú céljainknak csak abban az esetben tudunk 

megfelelni, ha valóban figyeljük a változásokat, és munkánkba beépítjük a különböző 

társadalmi, gazdasági és tudományos lépésekhez mért adekvát válaszokat. 
 

Az egyes egyén és környezetének különválasztása ilyen értelemben absztrakció: az egyes 

egyén ezer szálon határozza meg környezte, s ő maga is cselekedetei, alkotásai révén 

számtalan módon objektiválódva, különválaszthatatlan alkotóeleme környezetének. Ha igaz is 

az, hogy mindannak javarésze, ami egyén és társadalom viszonyában az egyén oldalán 

szerepel, különböző társadalmi forrásokra vezethető vissza, így az is, ami benne egyéni, 

társadalmi hatások útján válik mindinkább egyénivé. 

 

A társadalmi környezet folytonos elvárások tömegével lép fel minden egyénnel szemben. Az 

egyes egyén reagál ezekre az elvárásokra, így motivációinak egyik típusát ezeknek az 

elvárásoknak való megfelelés igénye és hajlandósága határozza meg. Lássuk ezeket a 

motivációs alapterületeket: 

 

- Környezeti hatások, benyomások, ingerek gazdagsága, változatossága. (szándék, 

készség, cél) 

- Kapcsolatteremtés-törekvés szándék, lényege a közvetlen, személyes, magáért a 

kapcsolódásért való kontaktusigény 

- Az ismertek rendezése (tudományos rendszer kialakítása) 

- Tekintélykövetés 

- Feladatvégzés 

- Erkölcs: a cselekvések indoklásának, s a cselekvési gyakorlat ennek jegyében való 

irányításának szükséglete 

- Birtoklás: valamit magáénak tudni, magához tartozónak érezni 

- Dominancia: valamilyen szempontból értékelt, megbecsült legyen az ember 

- Szabadság: az egyén autonómiája, és az egyén bármely korlátozása ellen irányul 
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- Életmód 

- Életcél: az ember életének valamilyen célja, alapvonala, integritása legyen. (Kapitány 

Á. - Kapitány G., 1988, 10.p.) 

Ezek pozitív törekvések. Az elemek kombinációjaként minden emberi személyiség 

jellemezhető velük.  

 

Tehát bármely társadalmi viszony között is fejlesztjük a személyiséget, bizonyos hatásokkal 

számolnunk kell, melyet a pedagógia szakembereinek szem előtt kell tartaniuk. Az egyéni 

tudásrendszer kialakítása a pedagógus kognitív fejlesztő feladatai közé tartozik. Ez a 

feladatköre szorosan kapcsolódik a tanuló egyéni igényeihez és a társadalmi elvárásokhoz. E 

feladatok a tanulók pedagógiai fejlesztését jelentik, amely során: 

- megismeri önmagát, szűkebb és tágabb környezetét; 

- a konstruktív életvezetéshez szükséges értékekhez jut, alkalmazkodik, és figyelembe 

veszi a körülötte élőket, 

- a 21. századi kulcskompetenciák birtokába kerül, 

- képes választani az alternatívák közül,  

- belső szükségletből cselekszik, 

- morálisan, szakmailag és motivációi tekintetében is felkészült a felnőtt életre. 

Az előző gondolat mentén a fejlesztést megvalósítandó 4 feladatkört emeltünk ki a 21. század 

pedagógiailag releváns feladatkörei közül.  

Kognitív személyiségfejlesztési feladatok 

A kognitív funkción belül az értelmi nevelésre, azaz a szervező-végrehajtó sajátosságcsoport 

és komponenseinek - kognitív ismeretek, jártasság, képességek és készségek, morális 

normarendszer – kifejlesztésére, valamint a funkcionalitásukat biztosító regulátorok 

kialakítására gondolunk. A funkció fejlesztési feladatai igazodnak egyrészt a 21. század 

értelmi nevelést érintő kívánalmaihoz, másrészt a személyiség pedagógiai 

fejleszthetőségéhez. 

A tudomány gyors fejlődése mellett a pedagógiai gyakorlatnak elsősorban korszerű, hasznos 

ismeretek nyújtását kell biztosítania, az utilis, konstruált tudást kell megteremtenie. Ebben az 

értelemben a most megtanítandó tartalom másodlagos a tanulás képességéhez, a 

meggyőződésből végzett tanuláshoz képest. Bábosik István (1994, 80.p.) is hangsúlyozza, 

hogy az intellektuális-művelődési szükségletek kialakítása során fontos cél a tanulás 

megszerettetése. Így a korszerű tudás közvetítése mellett fontos feladattá vált a tanulás 
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tanítása, instruálása, a készségek fejlesztése, az általános képességek - mint gondolkodás, 

emlékezet, figyelem, képzelet, érzékelés, észlelés -, valamint a speciális képességek 

kialakítása.  

Az alapvető képességeken túl felértékelődött, megnőtt a nem szakma specifikus ismeretek, 

készségek, képességek szerepe. Már most szeretnénk megjegyezni, hogy ismeretelméleti 

szempontból nehéz éles határvonalat húzni a különböző funkciókon belül megjelenő 

készségek és képességek között. A köztük rejlő különbséget céljaikban lehet a legbiztosabban 

meghatározni: 

A speciális kognitív képességek és készségek kialakításának egyik fontos mozgatórugója – 

szemben az általános kognitív képességek és készségek kialakításával – a 21. század 

változásaira, a társadalmakat ért kihívásokra való reagálás az egyén sajátosságain keresztül. 

Nem nehéz belátni, hogy a kognitív funkció gyakorlása közben olyan tudás, gondolkodási 

struktúra, jártasság, képesség- és készséghalmaz kialakítása a cél, amelyek a mindennapi - 21. 

századi élethez -, munkába álláshoz, az önálló információszerzéshez szükségesek, ezen kívül 

alkalmassá teszik a fiatalokat az élethosszig tartó tanulás és képzés követelményeinek való 

megfelelésre, így készítve fel őket az életre. A hangsúly itt kifejezetten az ismereteken, azaz a 

tudás megszerzésén, tudatossá tételén, az ismeretszerzéshez, a tanuláshoz, az élethez 

segítséget nyújtó jártasságok, készségek és képességek elsajátításán, és nem utolsó sorban az 

ösztönzők kifejlesztésén van. 

Ebben az értelemben a most megtanítandó tartalom másodlagos a tanulás képességéhez, a 

meggyőződésből végzett tanuláshoz képest. Bábosik István (1994, 80.p.) is hangsúlyozza, 

hogy az intellektuális-művelődési szükségletek kialakítása során fontos cél a tanulás 

megszerettetése. Így a korszerű tudás közvetítése mellett fontos feladattá vált a tanulás 

tanítása, instruálása, a készségek fejlesztése, az általános képességek - mint gondolkodás, 

emlékezet, figyelem, képzelet, érzékelés, észlelés -, valamint a speciális képességek 

kialakítása.  

Az alapvető képességeken túl felértékelődött, megnőtt a nem szakma specifikus ismeretek, 

készségek, képességek szerepe. Már most szeretnénk megjegyezni, hogy ismeretelméleti 

szempontból nehéz éles határvonalat húzni a különböző funkciókon belül megjelenő 

készségek és képességek között. A köztük rejlő különbséget céljaikban lehet a legbiztosabban 

meghatározni: 

A speciális kognitív képességek és készségek kialakításának egyik fontos mozgatórugója – 

szemben az általános kognitív képességek és készségek kialakításával – a 21. század 
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változásaira, a társadalmakat ért kihívásokra való reagálás az egyén sajátosságain keresztül. 

Nem nehéz belátni, hogy a kognitív funkció gyakorlása közben olyan tudás, gondolkodási 

struktúra, jártasság, képesség- és készséghalmaz kialakítása a cél, amelyek a mindennapi - 21. 

századi élethez -, munkába álláshoz, az önálló információszerzéshez szükségesek, ezen kívül 

alkalmassá teszik a fiatalokat az élethosszig tartó tanulás és képzés követelményeinek való 

megfelelésre, így készítve fel őket az életre. A hangsúly itt kifejezetten az ismereteken, azaz a 

tudás megszerzésén, tudatossá tételén, az ismeretszerzéshez, a tanuláshoz, az élethez 

segítséget nyújtó jártasságok, készségek és képességek elsajátításán, és nem utolsó sorban az 

ösztönzők kifejlesztésén van. 

Szociális és individuális személyiségfejlesztő feladatok 

A szociális fejlesztő feladatok köre értelemszerűen összekapcsolódik az egyén fejlesztésének 

pedagógiai folyamatával. Az egyén neveltsége nélkül ugyanis nincsen szociálisan is értékes 

magatartásforma. Ezt támasztja alá az OECD vizsgálatok kulcskompetenciákról tett 

megállapítása is, mely a kulcskompetenciákat két nagy csoportba sorolva, komplex nevelési 

feladatokat fogalmazott meg: 

1. önbizalom, kudarctűrés, kezdeményezőkészség, vállalkozókészség 

2. szociabilitás, aktív állampolgárság, csoportmunkában való részvétel, másokra való 

odafigyelés.(Mihály, 2003.) 

A kulcskompetenciák egyrészt mindenkire nézve általánosan szükségesnek, valamint a 

társadalom minden tagja számára egyformán fontosnak tekinthetők, nemtől, társadalmi 

osztálytól, kulturális és családi háttértől függetlenül, másrészt különféle etikai, gazdasági és 

kulturális értékekhez is kapcsolhatók. 

A saját magunkról való tudás, ismeret, saját helyünknek, szerepünknek behatárolása, 

önmagunk megismerése és elfogadása nélkülözhetetlen a mai világban. Önmagunk ismerete 

identitásunk alapja, másrészt az egzisztenciális jelentőségű döntések mércéje, a viselkedésünk 

magas szintű szabályozója. E tudás, viszonyítási alap, tájékozódási pont nélkül az ember 

csupán a szokások és az öröklött mechanizmusok szintjén képes létezni.  

A személyiség fejlesztését megcélozva azoknak a diszpozícióknak a megismerése mérvadó, 

amelyek fejlesztése a pedagógia hatáskörébe tartozik, amelyeket a pedagógia módszereivel, 

eszközeivel tudunk fejleszteni, így az egyén életvezetését pozitív irányban befolyásolhatjuk. 

A funkció gyakorlása közben a pedagógus felelőssége óriási, felkészületlensége, illetve 

elhivatottságának hiánya sokszor életre szóló egyéni kudarcokat, felkészültsége megfelelő 

morális indíttatást jelenthet. 
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Orientáló személyiségfejlesztő feladatok 

Az információáradatból történő választás képességének fejlesztése a 21. század egyik 

legfontosabb nevelési feladatai közé tartozik. Az információs társadalom fejlődése is 

hangsúlyossá teszi a választásra felkészítő, az információk közötti eligazodást segítő 

pedagógiai fejlesztő funkciókat. Az iskolának fel kell készítenie tanulóit, hogy a lehetséges 

szempontok, ismérvek alapján választhasson az információk sokaságából, képes legyen 

megtartani az arányokat. Ez ma egy óriási pedagógiai kihívást jelent. 

Ellenőrző feladatok 

1. Milyen személyiségfejlesztő feladatok jelennek meg a 21. században? (Megoldás: 

Kognitív, szociális-individuális, orientáló) 

2. A társadalom, a környezet és egyén kölcsönhatásából milyen motivációs alapterületek 

megjelenése következhet? (Megoldás: Környezeti hatások, benyomások, ingerek 

gazdagsága, változatossága, kapcsolatteremtés-törekvés szándék, az ismertek 

rendezése, tekintélykövetés, feladatvégzés, erkölcs, birtoklás, szabadság, életmód, 

életcél) 

3. Összefoglalóan milyen pedagógiai célokkal, nevelési értékekkel jellemezhető a 21. 

század neveléstudománya? (Megoldás: önbizalom, kudarctűrés, 

kezdeményezőkészség, vállalkozókészség, szociabilitás, utilis tudás, orientálás, 

önismeret, speciális készségek….)  

4. Milyen személyiségbeli fejlesztő feladatokat határoz meg a Nemzeti Alaptanterv 

következő részlete? „A NAT tehát a gyermekek, az ifjak képességeinek, műveltségének, 

fejlődéséhez szükséges tartalmi alapok meghatározásával orientálja a 

személyiségfejlesztő oktatást. Ez azonban csak akkor lehet eredményes, ha az 

intézmények pedagógiai programja, nevelési, tanítási-tanulási folyamata teret ad a 

színes, sokoldalú életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának; ha fejleszti a tanulók 

önismeretét, együttműködési készségüket, edzi akaratukat; ha hozzájárul életmódjuk, 

motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, 

meggyökereztetéséhez. A NAT tehát olyan iskolai pedagógiai munkát feltételez, 

amelyben a tanulók tudásának, képességének, egész személyiségének fejlődése, 

fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás, nevelés színtere 

nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is.”  

(Megoldás: A NAT, követelményei kialakításakor fontos szerepet szán a személyiség 
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hatékony fejlesztésének. Kialakítandó céljai meghatározásakor fontos személyiségbeli 

komponenseket sorol fel, mint pl. szokások, készségek, motívumok, és képességek. 

Kialakításuk során csupán eszközként említi meg az ismeretek elsajátítását. 

Kihangsúlyozza, hogy a műveltségi területek tananyagának elsajátítását a tanulók 

életkori és egyéni sajátosságai, valamint a követelmények elérését célzó pedagógiai 

tevékenység együtt befolyásolja.)  
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Szószedet 

 
 

7. A közösségfejlesztő aktivitás szükséglete: A társadalom vagy a nemzet 

szempontjából legkonstruktívabb magatartásformák regulátora, az erkölcsi nevelés 

feladatának keretein belül fejleszthető. Legfontosabbak a szellemi, fizikai és közéleti 

munka, a közösségi szellemi, természeti értékek óvása, segítőkészség, fegyelmezett 

magatartás. 

6. A motivációs-szükségleti réteg tartalmi felosztása: Közösségfejlesztő aktivitás 

szükségleti rétege és az Önfejlesztő aktivitás szükségleti rétege. 

1. A személyiség két sajátosságcsoportja: Ösztönző-reguláló sajátosságcsoport: a 

személyiség motivációs-szükségleti képződménye és a Szervező-végrehajtó 

sajátosságcsoport: lényegében az ismeretekből, jártasságokból, készségekből, 

képességekből épül fel. 

2. A személyiség öröklött komponensei: ösztön, adottság, biológiai sajátosság és 

temperamentum. 
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3. Autonóm személyiség: nem külső hatások miatt, hanem belső szükségletből, 

meggyőződésből cselekvő személyiség. 

8. Egészséges életmód szükséglete: a rendszeres testmozgás és testedzés szükséglete, az 

egészséges életritmus és a higiéniai szabályok betartásának szükséglete. 

9. Esztétikai szükségletek: élménybefogadás és az esztétikai alkotás igénye, az esztétikai 

jelenségek reprodukálásának igénye, az ember saját megnyilvánulásaival kapcsolatos 

esztétikai igényesség 

4. Fenomenológiai megközelítésmód: a személyiség olyan megközelítésmódja, amely a 

szubjektív élményeket hangsúlyozza. Ide sorolhatók a humanisztikus elméletek is. 

5. humanisztikus pszichológiai elmélet: Olyan megközelítés, mely az ember 

egyediségét hangsúlyozva a szubjektív élményekkel, emberi értékekkel foglalkoznak. 

Elhatárolódnak a determinisztikus szemlélettől. 

10. Intellektuális-művelődési szükségletek: az új információk és ismeretek iránti 

szükséglet, a teoretikus kutatás és konstruálás szükséglete 

11. Kompetencia: A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, 

amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet 

egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.  

12. Komplex szemlélet: A pedagógiai feladatrendszerben az oktatás és képzés mellett a 

nevelés, illetve a szocializációs célok is helyet kapnak, így megjelenhet a személyiség 

fejlesztése, valamint az individuum szociális lénnyé válásának előmozdítása. 

6. Konstruktív életvezetés: olyan életvitelt értünk alatta, amely szociálisan értékes, de 

egyénileg is eredményes. 

7. Nevelési érték: olyan produktum, amely kettős funkciót tölt be. Egyrészt hozzájárul a 

szűkebb és tágabb emberi közösségek fejlődéséhez, tehát rendelkezik egy határozott 

közösségfejlesztő funkcióval. Másrészt elősegíti az egyén fejlődését is, azaz 

individuális fejlesztő funkciót is betölt. 

13. Oktatáscentrikus pedagógus hozzáállás: A feladatok kiosztásában a jó tanulmányi 

eredménnyel rendelkezők preferálása és a gyengébb tanulmányi eredményű, illetve 

peremhelyzetben lévő tanulók háttérbe szorítása, kortársi interakciókból, tisztségek 

betöltéséből történő kiiktatása. 

14. Önfejlesztő aktivitás szükséglete: Az egyén szempontjából értékes magatartásformák, 

mindenekelőtt az intellektuális-művelődési szükségletek az esztétikai szükségletek és 

az egészséges életmód iránti szükségletek  
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15. Redukcionista szemlélet: A pedagógiai feladatrendszer oktatás és képzés együttesére 

történő leszűkítése, a nevelési feladatok pedagógiai folyamatból történő kirekesztése. 

8. Személyiségelmélet: az ember lelki működésének az egyes ember szintjén 

megragadható teljességre magyarázatot kínáló elméletek. 

9. Személyiségleltár: összetett személyiségteszt, mely a különböző skálákon a különböző 

személyiségdimenziókat méri. 

 


