
- : .
l . .

L

,APAM LETT AZ A BIzoNIYos l0 rexAn"

Minden iddk egyik legnagyobb twrgyar gondolkodija, pedag6giai gondolkod6ja is, eredmdnyes
gyakorl6 tandr volt. Tantndnyai vallottak errdl, akiket Mdrnezdvdsdrhelyi emigrdci6jdban gim-
ndziumban tanftott. A tantdrgyi integrdcii s mds reformpedag6giai elkdpzeldsek elmdlai ala-
poz6ja pontosan tudta, hidba a professzori szint{l tudds, ha nincs rtt Mlektdl ldlekig, az egyes
pedag6gust6l az egyes tantndnyig. Apjdra, Ndneth J6zsefre, a kdzdpiskolai tandrra emldkezik
,A jd tand.r" ctmii esszdjd.ben, abMl az aprop6b6l, hogy Tersdnszky J6zsi Jend iddsebb lard-
ban mdr, megjelentetett egy cikket, amelyben Ndmeth ldzsefrdl tr, az egyetlen tandrrdl, aki ben-
ne, a rossz tarulfiban felfedezte az 6rtdket.

,,Ters6nszky J6zsi Jenri rossz tanul6i eml6kez6s6ben apim lett az a bizonyos j6 tan6r, aki tanftvdnyalt egy6-
ntleg kezell, s a rossz Jegy0 dedkban ls megldtJa a J6t, sdt el6 ls csalJa beldle."

(A j6 tan6r)

SZEMELGET6

a hazai pedag6giai szakirodalomb6l

T6th Albert A pedagogiai vezet6s stilusa @szichologia a gyakorlatban 45. sz. 1985.
Zsotnai J6zxf-7-nlnai Liszl6: Mi a baj a pedag6gi6val?
Zsolnai J6zsef: Nyelvi, irodalmi 6s kommunikiici5s nevel6s (Iankonyvkiad6 198617)

Kiizelm,iltunk ndMny pedagfigiai vonatkozdsi kdnyvdre, dolgozatdra htvja fel a figyelma a re-
cenzens. A neveldsben, oktatdsban zajl6 kill\nfdle mai vdllalkozdsok, kfsdrletek, kiderill az is-
nertetdsekbdl, a 80-as dvek hazai reformtdrekvdseibdl ndttek ki. J6, ha ez a felismerd,s tuda-
tosodik benniink.

A Pszichologia a ryakorlatban cimii sorozat eryik, x 45. uima 6rdeklci<l6siink kdr6be tartozhat. Benne
T6th Albert A pedagdglil vezetfls stflusa cfm0 tanulm6nydban (Akad6miai Kiad6, Bp., 1985) egy kiv6-
lasztott pedag6giai csoportban azt vizsgilja, milyen nevekii magatart6sokkal, vezet6si stilusjegyekkel jellemez-
hetrik a pedagogusok, 6s hogy ezek a saj6tossigok milyen <isszefiigg6sben vannak munkijuk eredm6ny6vel, eset-
leges kudarcaikkal, tev6kenys6giik iskolai, illetve t6rsadalmi 6rt6kel6#vel. T6th Albert munkiij6hoz a K. Le-
win, illetve Lippit 6s White 6ltal kis6rletileg megalapozott demokrata, autokrata, laissez faire stilust velte sz6-
mit6sba. Vizsgrilod6sinak el6feltev6seiben szerepelnek az emlitett kutat6k 6ltal megfogalmazott k<ivetkeztet6-
sek mint peld6ul az, hogy a ,,demokratikus vezet6sn6l jobb a l6gkdr, nagyobb fokf az egyiittmtik<id6s, t<ibb a
bar6ti megnyilv6nul6s, erdsebb a csoporttal val6 t6rd16s, nagyobb m6rt6kri a munka ir6nti 6rdekl<it6s 6s a mun-
k6val kapcsolatos alkot6 gondolkod6s. Autokratikus vezet6sn6l rossz a l6gkdr, tdbb az ellens6ges megnyilv6nu-
l6s, az el6gedetlens6g, nagyobb a fiiggris6g, cs6kken a csoport stabilit6sa, jelentcis a vlgzett munka, de mini-
m6lis a munka ir6nti spont6n 6rdeklcid6s. A laissez faire vezet6si stilus anarchi6t, fegyelmezetlens6get ered-
m6nyez, a csoport tagiai elbizonytalanodnak, keveset 6s rosszul dolgoznak." A szemrev6telezett pedagogusok
kd,r6ben ezek a tipusok nem jelentkeztek tiszt6n. T6th Albert a kdvetkezci nevel6i magatart6smodelleket tud-
ta eliil6niteni egymist6l: kirajzol6dott egy olyan csoport, amelyik a konstruktiv demokratikus tipusf vezet6si
stilust mondhatja mag66nak, egy m6sik, amelyikben az ekjbbi tirsul bizonyos tekint6lyelvris6gre utal6 von6-
sokkal, egy harmadik tagjai ugyanazt enged6kenys6gre, er6lytelens6gre utal6 von6sokkal p6rositott6k, 6s sze-
repelt neg;redikk6nt egy olyan csoport, amelyben a r6sztvevcjk a tekintelyelvii vezet6si stilust konstruktiv vo-
n6sokkal vegyitett6k, az <itddikbe azok tartoztak, akikre a nem konstruktiv, enged6keny, er6nytelen tipusfi ve-
zet6si stilus jellemz6 bizonyos demokratikus vondsokkal, s hatodikk6nt kiildniilt el azok kdzege, akik az 6n.
nem konstruktiv, tekint6lyelvii-enged6keny, er6lytelen tipusba sorolhat6k.

T6th Albert elemz6s6t azzal a megillapit6ssal zirja, hoglr az oktat6si-nevel6si tev6keny#g szinvonalfnak
emel6s6hez nagyobb figyelmet kell forditani a leend6 pedagogusok kiv6laszt6sira, a k6pz6siikre 6s tov6bbk6p-
z6siikre. Javasolja, hogy a felv6teli vizsg6kon keriiljdn sor azon szemd$is6gjegyek vizsg6lat6ra is, amelyek meg-
l6te a j6 pedagogus-szem6lyis6g form6l6sa, kialakit6sa szempontjib6l meghat6roz6. Fontosnak tartja, hogy ezen-
tirl a tan6r- 6s tanit6k6pz6sben ne csak ismeretek kdwetit6s6r6l gondoskodjanak, hanem tigyeljenek a szem6-
lyis6gfejleszt6, a nevel6v6, a vezet6v6 v6l6s folyamataira is. Fejlessz6k azokat a k6pess6geket, amelyek sziik-
s6gesek az eredm6nyes pedag6giai munkiban, igy peld6ul gondoljanak a kommunikativ, metakommunikativ, az
emp6tiiira val6 k6pess6g kialakit6s{ra, a konfliktusos nevel6si szitu6ci6k megold6*ira val6 alkalmass6gra, az
interperszon6lis kapcsolatok ki6pit6s6nek elsaj6tit6s4ra, segits6k hozzt a leendcj nevelciket alapos rinismeret-
hez, iin6rt6kel6si, 6rt6kel6si rendszerhez.

!F

f

\ ,1-
. a  "

il

l 3

' _:-

I


