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Az előadás célja

?
• MILYEN gyermekeket 

szeretnénk nevelni?

• MI a nevelésünk célja? 

• Nemzetközi és Magyarországon 
folyó kutatások egyaránt 
megmutatják: a kéreg alatti ősi 
központokban elhelyezkedő 
szupergátló sejtek képesek 
szinkronizálni az agykéreg 
működését, szabályozni az 
agykérgi hullámtevékenységeket 
(Hüther, 2009; Feund, 2011).

• kérdéseket feltenni

• empirikus kutatások eredményeinek 
szisztematikus áttekintésével 
megmutatni, hogy 

• A játék, a művészetek művelése , a 
kortársoktatás hatékonyan, 
szakszerűen 

• formálja és fejleszti a gyermekek 
ÉRZELMEIT és GONDOLKODÁSÁT, 
általában SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ 
HATÁSÚ ma már számos ország  
nevelési és oktatási programjának 
szerves része (OECD, 2010).



Miért járnak a gyerekek 
óvodába és iskolába?

Miért járnak 

a gyerekek

iskolába?

Mit szeretne elérni 
az intézmény?

Mit vár a szülő?

Milyen legyen a 
gyerekem?

(Mit vár a 
gyerek?)



Gyermekkor

• Vajon mi a 

gyermekkor? 

Meddig húzódnak 

határai? 

Az együttgondolkodásban a 

születéstől 12 éves korig tartó 

időszakot értem gyermekkor 

terminus alatt.

• Zinnecker (1993) leírja, a gyermekkor a 60-as 

évektől kezdődően (az európai és észak-

amerikai kultúrkörben) fokozatosan 

„intézményesül”, „professzionalizálódik”.                      

A gyermekek életük legtöbb percében 

intézményes keretek között, szabályozottan 

tanulnak, a tanulás tág pszichológiai 

értelmében. 

• Zinnecker szerint a tanítás egyre korábbi 

életévekbe hatol be, az iskolából átlép az 

óvodába, onnan pedig a bölcsődébe, a 

kulturális tőke minél hatékonyabb, 

gyorsabb elsajátítása érdekében 

(Zinnecker, 1993; 1995; 1997).



Játszani

• Sokkal több módszerből 

választhatunk,meg kell 

találnunk az ÉRTÉKET.

• Kisebb a társadalmi 

konszenzus arról, mi érték.

• Pedagógiai-pszichológiai 

tudatosság.

• Sürgős szükség van 

arra, hogy olyan 

KULTURÁLIS 

GYAKORLATokat, 

életmódokat 

fejlesszünk ki 

amelyben megvan a 

hosszú távú növekedés 

lehetősége.



JÁTÉK

MŰVÉSZET, 
ALKOTÁS

KORTÁRSOKTATÁS

GYERMEKI 
TANULÁS



• A játék önmagában 
örömforrás, maga az 
átélés, a játék folyamata, 
a játék élménye 
élvezetes.

• A játéktevékenységet 
kellemes érzések kísérik: 
izgalmat nyújt, 
lebilincsel, pozitív 
feszültséget teremt, 
érzelmileg átfűt. 

• A játszó gyerek derűs, még a 
játék feszültségében is ellazult, 
mentes a gondtól, de nem az 
erőfeszítésektől, tevékenysége a 
jelenben érvényes.

• Látszólagos paradoxon, hogy a 
játék olyan általános értelmi 
képességeket alapoz meg, és a
társas rugalmasság 
kialakulásában is oly nagy 
szerepe van, hogy az emberi 
társadalomban mind az önálló 
életvitelnek, mind a másokkal 
való sikeres együttélésnek 
feltételévé vált. 

Mi a játék?



Biológiai és pszichológiai 

játékelméletek

Gyakorlás elmélet - Groos

Energiafölösleg elmélet - Spencer

Üdülés elmélet - Lazarus

Megismétlési elmélet

Izgalomkeresés – Hebb

cél: Az optimális arousal szint beállítása

Öröm – Grastyán Endre

Érzelmek

Freud, Büchler, Adler

Fejlődés

Piaget

Szocializáció

Wallon, Vigotszkij



A „jó” játék

• Jean Ayres

• Játékterápiák

• A gyermekek mentális- és testi egészségének 
megőrzésében óriási az óvodapedagógusok, tanítók 
szerepe. Tudatosság!

• Szenzomotoros integráció. Mozgás-megismerő 
tevékenységek-fantázia.

• Mozgás-gondolkodás. Gondolkodás-beszéd. Nagy szerepe 
van a szabadban játszható irányított és szabad 
játéktevékenységnek.



A „jó” játékszer

• Kezdetleges.

• Minél többet tudjon beleadni önmagából, a maga 

leleményéből, képzeletéből.

• „A gyermek mindenből mindent tud csinálni.” Goethe



A közelmúlt játszási szokásai 2018

• Nincs tér.

• Nincs idő.

• Játékbarát iskolákért 

• Szabad játék:
– belső aktivitás

– „namostmitcsináljunk”

– szervezés, szociális 
alkalmazkodás
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Szabadjáték
• Ma, amikor a gyermekkor 

feladattá vált, a felnőtt 
korra való szorgos 
előkészületté, a játék 
elsősorban, mint a fejlesztés 
intenzív eszköze jelenik meg 
a szakirodalomban. Ennek a 
– szakmaiságot néha 
nélkülöző – szemléletnek 
ellenpontozásaként 
érdemes hangsúlyozni a 
(szabad) játék pozitív 
hatásait. 

• A játék a gyermekkor 
legfontosabb...



Komolyan venni a játékot

• The play activity is accompanied by 
pleasant feelings: gives excitement, 
shakes, creates a positive tension, 
emotionally warming up.

The playing child is cheerful,
relaxed even in the tension of
play, free from the problem,
but not from the effort. 

The PLAY itself is a source of joy,
the experience itself, the
experience of the play is
enjoyable.
In this physiological state takes
place the learning in a
psychological sense. (Love)



Gyermekkultúra

• A modern gyermekkor új 
szabályai szerint a kulturális 
moratórium feltételeit a 
tömegmédiumok - azaz a 
kulturális piacok – valamint a 
fogyasztói-szolgáltatói iparágak 
szabályozzák.

• A mikrokörnyezet, - azaz például a 
család, a szomszédság, az 
egyházközösség - szabályozó 
szerepe sokat veszített 
hatóköréből (Buckingham, 2002, 
Kluge, 2003).

• A gyeremekkultúra 
tudatos ápolása 
rendkívül fontos, nagy 
érték, fontos felismerni a 
pedagógusok szerepének 
fontosságát, valamint a 
felsőoktatáspedagógia

felelősségét.  

• (az ELTE TÓK-on a gyermekkultúra állandó 
kiállításon van egy tükör)



Gyermeki 
tanulás

Kérdezés 
lehetősége

Aktív tudáskonstruálás

Idő

Érzékszervekre hatni



Mi a művészet?
• Mi közük önöknek a 

művészetekhez?

• Lev Tolsztoj

• Adam Müller (1779-1829) „Az 
a világ, melyben harmónia 
uralkodik, a legfőbb szépség,  
minden műalkotás ennek a 
világharmóniának a 
megismétlése.

• Hegel (1770-1839) „Isten a 
természetben és a 
művészetben a szépség 
formájában nyilvánul meg. 
Művészet kimondja az 
ember legmélyebb feladatait.



Művészeti nevelés

• Mi a nevelési cél? 
Miért pont művészet?

• Tudjuk, hogy a művészeti 
tevékenység nevelő hatással 
van a gyermekre, de nem 
vesszük komolyan milyen mély 
és maradandó ez a nevelő 
hatás.

• Művészetekkel való 
foglalkozásnak különleges 
helye van a mai társadalomban. 

• Technika kora, lélektelen 
algoritmusok. Fontos a 
koncentráció, de 
érzékszerveink, érzelmi 
életünk kicsit mozdul. Hogyan 
indultak ma el?

• Művészeti 
tevékenységet végezni 
nem lehet rutinból. 
Testi-lelki odaadással 
kell.



ÉRZELMEK és művészeti 
nevelés

• Gyermeknek szüksége van erős 
lelki hatásokra. Átéléssel 
behatolni olyan 
összefüggésekbe, melyeket nem 
ismer.

• Pedagógusnak érzelem 
gazdagon átélni, példájával 
(utánzás) fejleszti a gyerekek 
érzelmi életét. Lelkes 
pedagógust, lelkes tanítványok 
követik. (jó könyvet vs jó 
tanárt kaptunk)

• Gépi hírközlés, médiák 
világában élő, eleven szó nevel 
leghatékonyabban emberré.



• Karinthy Bübüke



ÉRZELMEK és művészeti nevelés

• Figyeljék meg önmagukat, amikor valóban érdekli önöket,
amiről szó van, amit csinálnak! Honnan látom, hogy egy gyerek
figyel? (berepült…)

• Megszűnnek a céltalan és akaratlan testi mozgások, melyek
akkor jellemzőek, amikor nincs kapcsolat a tevékenységük és
belső emberi lényük között. Minél célirányosabbak, biztosabbak
egy gyerek mozdulatai, annál inkább harmónia van
tevékenysége és érzelmei, motivációja között. (csecsemő tanulmányozza a kezeit)

• „Uralkodj magadon!” felszólítás helyett, élő, eleven, lendületes
módszerekkel közelíteni a gyerekekhez. Tudatosan,
határozottan foglalkoztatom a gyerekeket.



ÉRZELMEK és művészeti nevelés

• Tudatosan sok energiát 
igényel, hogy saját nevelési 
módszereinken, önmagunkon 
formáljunk.

• Kérdéseik, meséléseik 
magyarázataik legyenek 
színesek. Mozgalmasak 
változatosak, drámaiak. Ejtsék 
rabul az érdeklődést – ne 
kelljen külső eszközökkel 
fegyelmezni.

• A nevelés művészei legyenek 
önök, fokozatos önneveléssel!

• Tökéletes pedagógus nincs, az is 
nagy szó, ha elgondolkodnak 
ezen, tudatosítják mindezt 
magukban – ettől válik elevenné a 
pedagógiai munka.

• Nevelési helyzetben önuralom, 
dörgedelem mondása közben, 
belső nyugalom, humor. (irgum-

burgum vaskalap)

• Jó ötletekkel megoldani egy-egy 
problémát.  (Előveszem a mérges gomba 

kalapomat!)



ÉRZELMEK és művészeti nevelés

• Arisztotelész

• Gyerek attól tanul, akit szeret, azt tanulja 
meg, amit szeret.

• Wallon „… a lendületes és közvetlen 
vonzódás a dolgokhoz a megértés elő 
állapota.”

• Értelmetlen a tekintély vagy szabadság 
szembeállítás. A kölcsönös szeretetkapcsolat 
az alap és a gyerek megajándékozza 
tekintéllyel azt, akit az megillet.



Gondolkodás és művészettel 
nevelés

• ÉRZELMEK és 
művészeti nevelés

– tanulás és érzelmek

– öröm

– humor

– játék

• ÉRTELEM és művészeti 
nevelés

A művészeti tevékenységek 
transzferhatása pozitívan 
befolyásolja a tanulási 
képességek alakulását 
(Kárpáti, 1991; Laczó, 2001; 
Trencsényi, 2002; 
Thurmezeyné és Balogh, 2009; 
Csépe, 2016). 



Művészeti nevelés és 
problémamegoldás

• Gyermek erősen éli át testi szükségleteit, 
ahogy nő, egyre több korlát.

• Vágyak, örömelv – külvilág, realitáselv.

• SZOCIALIZÁCIÓ:  Ösztönenergiáit 
konstruktív tevékenységbe tolja át.

• Az ösztönöktől szabaddá vált energia  az 
„én” szolgálatában – Ez az ÉRTELMI 
fejlődés alapja! (a szublimáció terméke)

• Egy művészeti ág gyakorlása 
olyan problémák elé állít 
bennünket, amelyet általában a 
mindennapok, az „élet” is felvet. 

• 1. feloldódás az anyagban, 
TISZTELET (szó, fa, hang…)

• 2. Lelki mozzanatok:

• Szublimáció (József 

Attila, Karinthy Frigyes) ami 
emberré tesz

• Alkot, létrehoz. A 
tárgyak világában 
és belsőjében, 
személyiség-

fejlődésében is.



Művészeti nevelés és 
gondolkodás

• Az ÉRTELEM, a 
problémamegoldó gondolkodás 
fejlesztése óvodáskorig és 
általában születéstől 12 éves 
korig az egész test ügyes 
kezeléséből ered (Vekerdy, 2002; 
Hüther, 2009; Klinborg és Calgren, 
2003).

• „Fürgén jár az agya.”

• „Hajlékony a gondolkodása.”

• „Behatol a dolgok lényegébe.”

• Egész sor lelki folyamat: 
várakozás, töprengés, 
meglepődés, düh, újbóli 
reménykedés, újabb 
akaratmegfeszítés, az alkotás 
ujjongó öröme.

• Művészeti tevékenység 
végzésében a TEST is részt 
vesz: ujjaink, testünk, 
legapróbb porcikáink, 
hangszalagjaink.

• A mindennap végzett művészeti 
tevékenység végzése (megfelelő 
technikai-pedagógiai 
irányítással) későbbi életükben 
hatékonyabban oldják meg a rájuk 
háruló feladatokat (Calgren, 2010).



Értelem és művészeti nevelés

• (Gardner, 1983)

• Zenei, időbeli, szekvenciális 
intelligencia (munkában, 
életritmusban mindenkinek 
fontos)

• Vizuális intelligencia

• Kinetikus intelligencia (nem 
csak egy táncosnak)

• Személyes intelligencia
• (nyelvi, logikai-matematikai, téri, zenei, testi-

kinesztéziás, személyes)

• Vajon az intézményes nevelésben  tiszteletben 
tartjuk-e ezeket az intelligencia területeket?



Értelem és művészeti nevelés

• Izgalmas (de nem paradox) 
módon a 
természettudományos 
megismerést és kutatást, 
annak módszereit és 
eredményeit szükséges fehér 
zászlóként lengetni a szélben, 
hogy bizonyíthassuk a 
művészeti tevékenység végzése 
az élet első éveiben (és tovább) 
nem l’art pour l’ art 
tevékenység, hanem maga a 
gyermeki tanulás.



Értelem és művészeti nevelés
• Amit a szimbolikus 

gondolkodás kifejezési nyelvén 
megfogalmazunk, az 
maradandó változást indukál a 
jelentésszervező és a 
memóriarendszerben.

• Képesek vagyunk a múlt 
tapasztalatai alapján 
értelmezni a jelent és 
elképzelni a jövőt – a tudás 
Atlantiszai  hermeneutikai 
perspektíva

• ? A szerkezet hogyan jósolja 
meg a működést?



Értelem és művészeti nevelés

• Agykutatás ?: A 
szerkezet hogyan 
befolyásolja a 
működést?

• szinapszisok – A 
memória elemi egységei

• 1 memórianyom, 1 info 
többszázmillió 
sejtkapcsolat

• transzdukció



Értelem és művészeti nevelés

• Freund Tamás Bolyai 
díjas, nemzetközi hírű 
agykutató, 
akadémikus (MTA 

Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet igazgatója)

• J. David Sweatt 
agykutató festménye 
egy piramissejtről



Agyhullámok és művészeti nevelés

• Szupergátló sejtek

• Szabályozzák az 
agykéreg működését, 
az agykérgi 
hullámtevékenységet

• Szinkronizáció – több 
tízmilliárd idegsejt



Agyhullámok és művészeti nevelés

• A belső világnak az agyi 
hullámtevékenység alakításán 
keresztül alapvető szerepe van abban 
–

• „habarcs” az info-téglákat bevonja, 
képessé tesz, hogy építsünk belőlük 
valami újat

Ősi központok

BELSŐ VILÁG
LIMBIKUS

RENDSZER

• Ősi, kéreg alatti 
központokban:

• Közvetlen kapcsolat: 
érzelmekkel, 
memóriával, 
viselkedéssel, tanulás 
hatékonyságával,

• Info elraktározásában

• Info előhívásában

• A gyermek két lábon 
járó érzékszerv.



Agykutatás és művészeti nevelés

• A tanulás, gondolkodás, fogalomalkotás, problémamegoldás szempontjából 
alapvetően fontos az embergyerek számára a valódi világot megtapasztalni
MŰVÉSZETEKEN KERESZTÜL majd a tapasztalati alapján értelmezni 
annak mélyebb összefüggéseit (Kolosai, 2011). 

• A gyermeki agy úgy tanulja meg hatékonyságát, érti meg saját 
kompetenciáját, ha olyan valódi kihívások elé állítjuk, melyben valódi 
erőfeszítéseket kell tennie, valódi nehézségeket kell leküzdenie, 
működtetnie kell fantáziáját, képzeletét.

• Felnőttként, pedagógusként lehetőségeket kell biztosítanunk a gyermeknek 
a tapasztalásra, a megmászásra, tapintásra, ízlelésre, mozgásra, az egész 
testével, érzékszerveivel és képzeletével együttesen végzett 
tevékenységek rendszeres végzésére (Hüther, 2009; Kolosai, 2011).

• KAUZALITÁS



Értelem és művészeti nevelés

Színekkel találkozás

• Gyerek a színekkel határtalan, új 
világba lép, saját belső világa is 
kitágul: árnyalt látásmód, 
igényesség, kézzel nem tapintható 

belső gazdagság.

• Csak a sokat és jól játszó, 
sokat ALKOTÓ gyermek 
tud majd jól, elmélyülten 
gondolkodni.



Agykutatás és művészeti nevelés

• A gyermekben meg 
kell teremteni az 
IGÉNYT és a 
FELTÉTELEKET a 
belső világ 
bevonására.

• Komoly veszélyek 
fenyegetik ezt:

• Információ robbanás

• Adaptációs nyomás 
az emberi agyra

• KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉG rossz 
átadása (Freund, 
2011).



Művészeti nevelés

• Művészeti neveléssel gazdagítsuk a belső 
világot (Freund, 2011).

• Hagyni IDŐT és legyen mit társítani (gazdag 
belső világ).

• A kulturális örökség megfelelő átadása: 
művészetei tevékenységen, játékon keresztül.
– vesztibuláris ingerlés, közösségteremtés, szimbólumok, 

zene, ritmus, ének, pozitív érzelmek



A művészettel nevelés hatása

• A művészettel 
nevelés tehát 
egyszerre teljesíti az 
társadalom, a szülők 
és a gyermek 
igényeit.

• A művészet szakértő 
módon a valóság felé 
vezet.



Óvodások a múzeumban

• Új kulturális játszótér.

• Art and science in dialogue.

• Children's literature, visual 
culture and drama play 
appeared in equivalent 
level, as well as natural 
sciences, social sciences 
and psychology.

• Our project was created as 
a joint Art work



THE POSSIBILITIES OF CULTURAL CONSTRUCTION

THINKING OF PRE-SCHOOL CHILDREN AND LEARNING IN MUSEUM

Joint art work

Hetedhét TOy Museum

That’s a wonder and joy, that in one team 
worked together an

- university,
- two public education institutions 
(the Hetedhét Toy Museum and

the Kindergarten Museum at
Martonvásár)

as well as  
- Kindergartens from 

Székesfehérvár. 
In harmony with love,  excellent human

and professional relationships.
A great success and joy, that in the process 
of developing and testing of the pilot 
project all together 151 university students 
of ELTE TÓK have participated.





Művészet és személyiség

• A nagyon drága, 
cserélhető játékszerek 
korában, a 
filmáradatban (a készen 

kapott képek áradatában), 
legdrágább a 
szakértelem valamint a 
tartalmasan együtt 
töltött minőségi idő. 
Ebből van a 
legkevesebb.



KORTÁRSOKTATÁS

• Vajon milyen 
képességekre lesz 
szükségük a felnövekvő
generációknak az 
életben való 
boldoguláshoz?

• oktatási módszerek

• pedagógiai kultúra

• kollaboratív társas 
munka



Problémafelvetés
The hardest science of all 

• a tanulás és a 
tudáskonstruálás 
módjainak megújítása 

• óvodától és az általános 
iskola alsó tagozatától 
kezdve egészen a 
felsőoktatásig  



KORTÁRSOKTATÁS

kollaboratív társas munka

kortársoktatási 
modell

IDEOGRAFIKUS paradigmák

Mikroszintű, kontextuális, 
osztálytermi problémák.

NOMOTETIKUS paradigmák

Társadalmi igények.





2.



3.



A kutatás célja, kérdései

Kortársoktatás  
pedagógiai 

hatékonyságának 
tényezői

Felnőttek 
perspektívájából

Gyermekek 
perspektívájából



Az adatgyűjtés



A feldolgozás módszerei

A feldolgozás 
módszerei

1. Kvantitatív

b

2. Kvalitatív

tartalomelemzés

 1.1. R statisztikai program (R Core
Team, Bécs, Ausztria, 2018)

 @Manual{, title = {R: A Language and
Environment for Statistical Computing}, author =
{{R Core Team}}, organization = {R Foundation for
Statistical Computing}, address = {Vienna, Austria},
year = 2018, url = {https://www.R-project.org}

 A korreláció számításokat Spearman
korrelációs koefficiens használatával
végeztük, alfa=0.05 szignifikanciaszinten,
Holm módszerével korrigálva a többszörös
hipotézistesztelés miatt.

 1.2. Adatainkat SPSS statisztikai
programmal is feldolgoztuk. A
vizsgált csoportokat kétmintás t-
próbával hasonlítottuk össze.

https://www.r-project.org/


Eredmények – felnőttek 1.

KÍVÁNCSISÁG

EGYÜTT-

MŰKÖDÉS

ÖNÁLLÓ 
TANULÁS

Corrplot felnőtt reversed N=74



Eredmények – gyermekek 1.

24-28, 19-28, 23-27, 17-11, 6-28 Corrplot gyerek reversed N=284

MEGÉRTÉS

kíváncsiság

adtak 
egymásnak 

időt

együtt 
tudtunk 
dolgozni 

önállóan



Dimenziók eredményei - gyerekek 2.

felnőtt kontrolláló 
jelenléte fordított együttjárás

együttműködés

megértésfigyelem



Kortársoktatás

• hatékonyságának 
megértése, 
módszerének 
kidolgozása 
eredményesebben 
valósítható meg úgy, ha 
aktív szerepet kap a 

„tanulók hangja”



hátrányos vs nem hátrányos 
helyzetű gyermekek

• 7. item A témáról beszéltek

• Érdekes módon a hátrányos 
helyzetű tanulókra inkább igaz, 
hogy a témáról beszélgettek, nem 
kalandoztak el a tanulás során.

• Tudunk-e olyan kontextust 
teremteni, amelyben ők a jók?

• Tudáshoz való egyenlő 
hozzáférés.



A kvalitatív kutatással kialakított 
kategóriarendszer





„Jó meghallgatni azokat a dolgokat, amit ő 
tanít, és amit felfogott a foglalkozás során. 
Hasznos, ha az ő szavaival is hallhatok 
beszédeket, magyarázatokat.                         
Tanulni a másiktól általában jó, pláne, ha az 
egy gyerek. Lehet, hogy nem mondja olyan 
könnyen a dolgokat mint egy felnőtt, de mi így 
is megértjük. Sok dolgot tanultam tőlük és én 
ennek nagyon örülök. Köszönöm.”



Összefoglalás

• Az óvodapedagógus, a tanító, 
a tanár megváltozott szerepe.

• Szót adni a gyermeknek.

• Saját tanulásának aktív 
alakítója, konstruálója 
(Nahalka, 2012, Csépe, 2017).

• Továbbfejlesztés: 
tanórakutatás, 
gyakorlatközösségek (Halász, 
2018).

• A tanítás és a tanulás 
fogalmainak újragondolása.

• Szimmetrikus viszony –
egymást komolyan veszik. 
(Karinthy)

• Demokratikus gondolkodás.

• Képzeljenek el egy világot, 
amelyben a gyerekeknek van 
idejük játszani!



Az előadás konklúziója

• Szükség van olyan magasan képzett, 
karizmatikus pedagógus személyiségekre, akik 
élő, eleven módszerekkel, színesen, 
mozgalmasan képesek a legunalmasabb 
tartalmak átadása során is katartikus 
élményekhez juttatni a gyerekeket, 

szakszerűen, mesterfokon művelni a nevelést.

Jó munkát, önmagukon!



Köszönöm a figyelmet!


