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„Egyetlen pedagógia van: az az ’ars’ – nevezhetjük mesterségnek vagy m?vészetnek -, amelyik a gyakorlatban létezik. Minden, ami azon kívül
van, ennek a szolgálata” – írta mintegy hatvan évvel ezel?tt egyik mesterem, Kiss Árpád. Igen, a gyakorlatban – azaz a nevelés és oktatás
intézményes kereteiben, az óvodában és az iskolában. De mi az a „minden ami azon kívül van” ? A neveléstudomány(ok) összessége,
amelynek feladata, hogy integrálja és adaptálja mindazt a rokontudományokból, ami a pedagógia eligazodása számára fontos lehet. Melyek
ezek? Részint a nagymúltú, hagyományos tudományterületek, amelyek a (gyerek)ember testi, lelki és szellemi fejl?désének sajátosságait, a
társadalmi és társas közegben történ? élését, m?ködését vizsgálják, kutatják és írják le; részint újak, mint a pedagógiai idegélettan vagy a
mediatizált tanulási környezetek vizsgálata. Állítjuk, hogy a pedagógia a leg?sibb „tudományok” közé tartozik, hiszen – tudjuk – minden
jelent?sebb ókori gondolkodó feladatának érezte, hogy megfogalmazza az emberr?l és nevelésr?l kialakított felfogását, elképzeléseit. Hosszú
id? telt el addig, természetesen, amíg e korai, jobbára filozófiai spekulációkon alapuló felfogásokból kialakult a vizsgálati eredmények
tapasztalataira épül? emberkép és pedagógia. A pedagógia korábban jobbára csak „gyermekügyi” illetékesség? volt, mára az „egész életen át
tartó tanulás”, az egyre fontosabbá váló feln?ttképzés (továbbképzés és átképzés) korában egyre inkább „feln?ttügyi” illetékesség?vé is válik.
Kötetünk a szerz?nek a pedagógia különböz? témáiról kialakult meglátásait, kutatási eredményeit és reflexióit ajánlja föl olyan témakörök köré
szervezve, mint az iskola mint sajátos élményvilág, neveléstudomány és érték, és a tanári mesterség.
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