
Erdélyi Pszichológiai Szemle / I. évfolyam / 4. szám / 2000 41 

A NÉLKÜLÖZHETETLEN METAFORA ÉS AZ 

ISKOLA 

PÉNTEK ERZSÉBET 
Babeş−Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 

 
The empirical study reported in the present paper aims at mapping the development 

of the concept of metaphor. The identification of the students’ own knowledge structure 
(the structure of subjective knowledge) leads to the diagnosis of the points of lack, error or 
distortion as compared to the targeted structure (objective knowledge or knowledge 
defined in curricula or textbooks to be acquired). This diagnosis can be a precondition for 
successful teaching. The acquisition of the cultural elements of comprehensive 
significance in one’s knowledge of the world (basic concepts, laws and correspondences) 
deserve special attention because these can comprise a background enabling one to grasp 
new knowledge. 
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A metafora fogalmát központi hely illeti meg mind az irodalmi, mind a nyelvi 

stúdiumokban. Kérdés, hogy a metaforáról tanultak egységes rendszerré épül-
nek-e a tanulókban, olyan rendszerré, amely vertikálisan és horizontálisan is át-
járható. Olyan kulcsfogalom esetében mint a metafora, érdemes a kialakult 
szubjektivált tudás struktúráját időről-időre egybevetni az objektivált, elsajátí-
tandó tudás struktúrájával, hiszen a hiányokat, a hibákat, a torzulásokat kimuta-
tó diagnózis hozzásegíthet az adott fogalmi rendszer hatékonyabb tanításához. 

1. A gyermek és a metafora 

A metafora fogalmának kialakításakor is számolnunk kell a gyermek előzetes 
tapasztalataival és kognitív rendszerével az adott tudásterületen. A mindennapi 
tapasztalatokból spontán módon kialakuló fogalmakat, képzeteket 
előfogalmaknak (Piaget, l969), álfogalmaknak vagy köznapi fogalmaknak 
(Vigotszkij, l967; Pléh és Lányi, l984), prekoncepcióknak (Clement, 1982; Glaser 
és Bassok, 1989), naiv elképzeléseknek (Caramazz, McCloskey és Green, 1981), 
alternatív fogalmaknak (Hewson, 1984), intuitív elméleteknek (McCloskey, l983), 
sőt gyermektudománynak (Osborn, Bell és Gilbert, 1983) is nevezik. A kutatások 
azt támasztják alá, hogy az egyes tudásterületekkel kapcsolatos gyermeki elképze-
lések rendszerint makacs, nehezen átalakítható struktúrák (Dochy, 1992). 

A hetvenes évek metafora-irodalmában találkozhatunk azzal a visszatérő állí-
tással, hogy a metafora viszonylag későn jelenik meg a nyelvi fejlődés során: 




