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élet közvetlen szemlélete ébresztheti fel. A vallás a személyes vallásos életnek a történet talaján levő sokféle kialakulásai útján tanítható. A tanítónak magának a vallás életében kell állania. Az iskolára nézve többek között fenáll az a probléma, hogy természetellenes
a gyermektől vallásos tapasztalatot és férfiúi érettséget kívánni. Ez
a hazugságra csábít. Másik hiba, ha a gyermekekhez a vigasztalás
gondolatával akarjuk közel hozni a vallást. A tanító ébresszen mindenekelőtt tiszteletet minden előtt, ami szent, Isten és a biblia előtt,
minden előtt, ami nagy és jó. Legyen Isten a szeme előtt és szívében. A legjobb eszköz arra, hogy vallásoktatást plántáljunk a lélekbe,
nagy vallásos személyiségeknek a gyermekek szemléletébe való állítása. Minden oktatásnak megvan a maga vonzó oldala, de a legvonzóbb oktatás a vallásoktatás, ha vallásos ténnyé tesszük.
x
A t ú l t e r h e l é s . Blanguernon franczia akadémiai iskolafelügyelő egyik körlevelében abból indul ki, hogy a tanítók túlságos
sokat dolgoznak és dolgoztatnak a gyermekkel. Meg kell elégednünk
az iskolai munkával és lehetőleg mellőznünk kell a házi feladatokat.
A házi foglalkozások, beszélgetések lármája közepett, alkalmatlan
asztalon, télen rossz világítás mellett a gyermek alig végezhet érdemleges munkát, sokszor egészsége rovására. Hagyjuk inkább a gyermeket azokra a kis házi munkákra, apró szolgálatokra, amelyeket
szülőinek teljesíthet, engedjünk időt gyenge értelmének a pihenésreAzonban teljesen el nem hanyagolhatjuk a házi munkát, csak nagyon
rövidre kell szabnunk. Ne legyen másról szó, mint egy-két rövid feladatról, különösen pedig tanulságos és szórakoztató magánolvasmányról.
*

Antwerpen város psedologiai laboratóriumát írja
le kelotkezésének történetével a Meumann-féle Zeitschrift für experimentelle Padagogik IX. kötetének utolsó füzetében M. C. Schuyten, a
laboratórium jónevfí igazgatója. 1893-ban engedte meg neki a hatóság, hogy osztályában az órák alatt lélektani kísérleteket végezzen
tanítványaival. Kísérleteit igazgatója nem nézte jó szemmel, tanítótársai kigúnyolták, de ő szorgalmasan dolgozik, megszerzi a doktori
címet és gimnáziumi tanár lesz. 1895-ben felmentik a tanítás kötelezettsége alól, hogy a figyelem ingadozására vonatkozó kísérleteit
mennél nagyobb terjedelemben végezhesse. 1898-ban tesz javaslatot
a gyermektanulmányozás szervezésére és ekkor nevezik ki a apsedologiai iskolai szolgálat* igazgatójává, majd a következő évben a brüsszeli
új egyetem szociologiai karán psedologiai tanfolyamot szerveznek számára laboratóriummal. Ezeket az előadásokat rendesen májustól juliusig tartja. Ugyancsak 1909. jun. 1-én alapítják meg a psedologiai

