A Tan Kapuja Buddhista Egyház erkölcstan oktatásának
alapelvei és gyakorlata

Általános célok

A buddhista pedagógia sok ponton illeszthetı a nyugati pedagógia
célkitőzéseihez és számos területen gazdagíthatja is azt, kiegészítheti az
oktatási - nevelési folyamat eredményeit azzal, amit fontosnak tart a
buddhizmus. Ilyen az,

hogy a gyerekek helyesen felmérjék azt az

összefüggésrendszert, amelyben élnek, s a bennük rejlı lehetıségek, velük
született tehetségek egészét képességekké fejlesszék.

Ennek érdekében szükséges az, hogy kialakítsunk egy olyan nevelési,
erkölcsoktatási elméletet és gyakorlatot, amely lehetıvé teszi, hogy a
gyermekekben élıek maradjanak bizonyos velük született képességek, illetve
megkapják a támaszt a bennük rejlı lehetıségek kibontakoztatásához.

A buddhizmus szellemében fontosnak tartjuk, hogy a nyitottság, a
megismerésvágy, a kíváncsiság, a tudni akarás, a fejlett kifejezésbeli
gazdagság,

mely nemcsak szóbeli, sıt leginkább nem az, az eredeti

látásmód, a könnyedség, a játékosság és a közvetlenség értékeit is fenn
tudjuk tartani, meg tudjuk erısíteni a gyermekekben. Emellett fejlesztésre
szorulónak tartjuk a következıket: a felelısségtudat, az önrendelkezés, az
önuralom, a fegyelmezettség, az összpontosító képesség, az együttérzés, a

készen kapott tudás visszaadása

helyett képességek kibontakoztatása, az

életközeli tanulással elnyert tudás

ötletgazdag és megoldásközpontú

alkalmazása, az erkölcsös és önfejlesztı magatartás--‐ és tevékenységformák.

Ezzel a buddhista pedagógia szerves része tud lenni a nyugati pedagógiának.
Nem a keleti oktatási--‐nevelési módszereket kívánjuk adaptálni, hanem a
keletibıl és a nyugatiból a legjobb elemeket ötvözni egy olyan folyamatban,
amely igyekszik megtalálni a középutat és egyensúlyt a nyugati és a keleti
világ, kultúra eszményei és értékei között. Nem az a cél, hogy a mai világban a
nyugati életstílustól eltávolodott emberek képzıdjenek, hanem olyanok, akik
többletképességgel és az összefüggésekbe mélyebben hatoló látásmóddal
felvértezve képesek helytállni környezetükben, fáradhatatlanul, kitartóan,
eltökélten és hatékonyan munkálkodva önmaguk s a világ jobbításán.

Ezt a holisztikus összefüggésekre építı megközelítést tehát három elvben
ragadhatjuk meg. Egyfelıl szeretnénk nagyobb figyelmet fordítani a keleti
kultúrák megismertetésére, hiszen ez a mai, gyorsan változó világunkban
meghatározó igény lehet. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy szervesen
illeszkedjenek az ismeretek az iskolában tanított egyéb tantárgyak világába is.
A buddhista szemléletet továbbá nem csak a nyugati kultúrához kívánjuk
igazítani, hanem azon belül a magyar néphagyományhoz is, valamint
kapcsolatot igyekszünk találni a hazai – keresztény és egyéb --‐ vallások
világához, szimbólumaihoz, tanításaihoz is, mivel a buddhizmus mindig
odafigyelt a helyi kultúrákra és épített azokra.

Ennek érdekében zajlanak az egyházunk és közösségei szervezésében olyan
erkölcstan oktatások, gyerekfoglalkozások és táborok, ahol a résztvevık
megismerkedhetnek a buddhista szellemiséggel, tanításokkal,
erkölcsi alapállással.

Erkölcstan oktatások és gyerekfoglalkozások

A buddhista tanító rendszeresen tartott foglalkozásain a következı programok
tartoznak az erkölcstan oktatási tevékenységbe:

--‐ a Buddha életének megismerése
--‐ beszélgetés a buddhizmus erkölcsi szabályairól és egyéb, a
gyerekek életében vonatkozással bíró buddhista tanításokról
--‐ a meditáció alapjainak (érzékelésfigyelést, testfigyelést,
testtudatosságot, összpontosítóképességet, feszültségoldást és
önismeretet eredményezı módszerek) bemutatása és gyakorlása
---‐ beszélgetés szemléltetı ábrákról (a buddhista szimbolika nagy
jelképeirıl)
--‐ mesemondás, - hallgatás, amelynek során a tanítások üzenetei
észrevétlenül hatnak a gyermek bontakozó tudatára,
megnyugvást eredményeznek, „rendet tesznek” a gyermekek
lelkében
--‐ drámajáték, mesék eljátszása bábokkal vagy színpadra állítva, amely a
buddhista történetek szereplıivel és tanulságaival való azonosulást
teszik lehetıvé
--‐ az évkör ünnepeinek követése (hazai ünnepeknél buddhista
kapcsolódás megkeresése, buddhista ünnepek elhelyezése a hazai
ünnepkörben)
--‐

ismert és keleti játékok, melyek fejlesztik a kapcsolatteremtést, a
bizalmat, az érzékelést, a lazítást és összpontosítást, a kölcsönös
együttmőködést, az ön- és csoportismeretet, s amelyek az igazságos
és szabálytartó magatartások betartatásával az erkölcsi
fegyelmezettséget is életre hívják, segítik, némelyik pedig fokozott
éberségpróbaként is mőködik
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