PEDAGÓGIATÖRTÉNET 10.
© Dr. Pálvölgyi Ferenc

A reformpedagógia kialakulása és
iskolakoncepciói
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Az előadás főbb témái











Az amerikai pragmatizmus megjelenése Dewey
pedagógiájában.
A gyermektanulmányi mozgalom kialakulása:
Wundt, Hall, Piaget.
A kísérleti pedagógia: Meumann és Lay.
Claparède funkcionális nevelése.
Nagy László és a magyar pedológia. A
reformpedagógia társadalom- és iskolakritikája.
Cecil Reddie és a New School.
Ellen Key radikális pedagógiai nézetei.
Montessori kozmikus nevelése és
játékpedagógiája.
Steiner és a Waldorf-pedagógia.
Petersen és a Jena-Plan.
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A reformpedagógiák kialakulása


A 19. század végén a herbartiánus normatív
(filozófiai) pedagógiával szemben a
pozitivisták és az életreform-mozgalmak
képviselői erőteljes kritikát fogalmaztak
meg:






A „zárt iskola” kritikájával a tanárközpontú,
normatív elvek szerint irányított és az ehhez
kapcsolódó direkt módszereket utasították el.
A „nyílt iskola” meghirdetésével a
tanulóközpontú, gyakran értékrelatív elvek
szerint szervezett szabad nevelési folyamatot és
az ehhez kapcsolódó indirekt módszereket
részesítették előnyben.
A nyílt iskola koncepcióit a nemzetközi
gyermektanulmányi mozgalom kutatási
eredményei is támogatják.
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A gyermektanulmányi mozgalom
története és eredményei 1.




A gyermektanulmány (pedológia) létrejöttének
hátterében Rousseau gyermekképét, a pozitivizmus
tudományfelfogását, az evolúciós elméleteket és az
empirikus lélektan eredményeit találjuk.
Wilhelm WUNDT a lipcsei egyetemen 1879-ben
hozza létre az első kísérleti lélektani laboratóriumot.

Jean Jacques Rousseau

August Comte

Charles Darwin

Wilhelm Wundt
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A gyermektanulmányi mozgalom
története és eredményei 2.




Wundt tanítványa, az amerikai Granville Stanley Hall
(1844-1924) a korábbi evolúciós elméletek
folytatásaként 1887-ben fogalmazza meg
pszichogenetikus alapelvét, miszerint a emberiség
szellemi fejlődése megismétlődik az egyedfejlődésben.
Stanley Hall Amerikába visszatérve alapos
kutatómunkához lát és 1893-ban alapítja meg a
Gyermektanulmányi Társaságot.
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A gyermektanulmányi mozgalom
története és eredményei 3.




James Baldwin

Hall munkatársa, James BALDWIN alkotja meg az
evolúciós gondolat gyermeklélektani szintézisét
(Lelki fejlődés a gyermeknél és a fajnál, 1895).
Eszerint a gyermekkornak meghatározott fejlődési
törvényszerűségei és sajátos értékei vannak.
Eközben a lipcsei Wilhelm LAY és Ernst MEUMANN
(Wundt munkatársai) – felhasználva az amerikai
eredményeket – megteremtik a kísérleti pedagógiát,
vagyis elindítják az empirikus pedagógiai kutatásokat.

Wilhelm Lay

Ernst Meumann
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A gyermektanulmányi mozgalom
története és eredményei 4.




Édouard CLAPARÉDE (1873-1940) svájci
pszichológus 1912-ben megalapítja a genfi
Rousseau Intézetet és létrehozza a funkcionális
nevelés koncepcióját. (+ Ebihal-elmélet!)
Jean PIAGET (1896-1980) francia pszichológus
1930-ban publikálja az erkölcsi fejlődés kognitív
szakaszelméletét.

Édouard Claparéde

Jean Piaget
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A gyermektanulmányi mozgalom
Magyarországon




A magyar gyermektanulmányi mozgalom
megalapítója és kiemelkedő alakja NAGY
László (1857-1931), a pesti tanítóképző
tanára. Fő műve a „Didaktika gyermekfejlődéstani alapon” (1921).
A gyermek fejlődésének (és az iskolák
szervezésének) négy szintjét különítette el:








1. szubjektív érdeklődés  képzelet (1-2.
osztály)
2. objektív érdeklődés  tapasztalat (3-4. o.)
3. gyakorlatias gondolkodás  alkotás (5-6. o.)
4. elvont gondolkodás  önismeret (7-8. o.)

Nagy László „cselekvő iskolája” a gyermek
aktivitására, öntevékenységére, kísérletező
kedvére és problémamegoldó képességére
épít.
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Az amerikai pragmatizmus
mint gyakorlati nevelésfilozófia


A pragmatizmus igazság- és valóság-fogalma
Charles PEIRCE (1839-1914) filozófiai és
William JAMES (1842-1910) pszichológiai
elképzelésein alapul.






Pierce gyakorlati gondolkodása szerint az
igazság az a vélemény, amit mindenki
elfogad, s ezt nevezzük valóságnak.
James szerint igaz az, ami a gyakorlati
cselekvés (pragma) szempontjából
hasznos. Elveti a tisztán intellektuális
megismerés lehetőségét és az embert
elsősorban a cselekvő lényként értelmezi.
Az angolszász pedagógia amerikai vonulata a
locke-i alapozású praktikus nevelés tudományos
alapozását látta a fenti elvekben, ami
hamarosan jellegzetesen amerikai
iskolakoncepciók kialakulásához vezetett.
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A pragmatizmus nevelésfelfogása 1


A pragmatikus nevelés Stanley Hall
tanítványa, John DEWEY (1859-1952)
amerikai pszichológus és reformpedagógus
(Chicagói Egyetem) nevéhez fűződik.


Dewey hitvallása: az iskola maga az élet! A
gyermeket az életre kell felkészíteni, vagyis az
önálló ismeretszerző- és problémamegoldó
képességeit kell fejleszteni (projekt-módszer).

John Dewey, 1890
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A pragmatizmus nevelésfelfogása 2




Felszámolja a hagyományos „tankönyviskolát”
és helyébe a gyermek aktív cselekvésére
és sokszínű tapasztalataira építő oktatást
valósít meg 1896-ban (Laboratory School).
Nevelési célja a hasznos ismeretekre építő,
önmagát megvalósító emberideál (self made
man) kiművelése.

John Dewey, 1932

Dewey laboratóriumiskolája, Chicago
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Cecile Reddie és a „New School”




A reformpedagógia első teljesen kidolgozott
európai iskolamodelljét Cecile REDDIE (18581932) hozta létre az angliai Rochester melletti
Abbotsholme-ban „Új Iskola” néven (1889).
Didaktikája az önálló tanulói kísérletezésre
épült és benne a hasznosság dominált.
Jellegzetességei:






Rugalmas napirend: délelőtt közös tanulmányi
munka, délután szabadon választott művelődési
tevékenységek.
Önkormányzati munka: iskolaállam szabadon
választott parlamenttel és szavazáson alapuló
döntésekkel.
Új tanár-diák kapcsolat: a tanár a diák
segítőtársa, idősebb barátja, aki a háttérből
támogatja (facilitálja) a diák önálló
tevékenységét.
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Ellen Key radikális iskolakritikája




Ellen KEY (1849-1926) svéd liberális
tanítónő radikális nézetei szélesítették ki a
reformpedagógiai mozgalmat.
„A gyermek évszázada” című, 1900-ban
megjelent művében szélsőségesen provokáló
módon támadta a hagyományos pedagógiát:







A nevelés legnagyobb titka az, hogy „nem
nevelünk”.
A hagyományos iskolában „a gyermek
lélekgyilkolása” folyik.
„Alázattal le kell borulnunk a gyermek
nagysága előtt”.
Az „új ember” nevelésére „új iskolát” kell
szervezni (Nietzsche hatás).
A nevelés feladata az, hogy a gyermek számára
„szép, új világot” hozzon létre, ahol
szabadon mozoghat.
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Montessori iskolareformja








Maria MONTESSORI (1847-1952) olasz
orvosnő, filozófus, pszichológus és pedagógus,
a legjelentősebb reformpedagógiai
koncepció megalkotója.
Az 1898-as első olasz tanügyi
kongresszuson felszólalva fejtette ki
pedagógiai nézeteit. Elképzeléseit a miniszter
és a pápa is támogatta.
Első iskolája, a „Casa dei bambini” 1907-ben
nyílt meg. Pedagógiája nemzetközi
viszonylatban is jelentős, New Yorktól Delhiig
számos tanítóképzőt állított fel és tanítványai
segítségével világszerte több ezer iskolát
hozott létre.
Oktatási elképzeléseit aktív taneszközhasználatra épülő játékpedagógiája,
nevelésfilozófiáját a holisztikus szemléletű
kozmikus nevelése jellemzi.
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Montessori kozmikus pedagógiája








Nevelésfilozófiai összetevői: keresztény
teológia + evolúciós elmélet + ökológiai
szemléletmód.
Az ökológiai egyensúly a geoszféra és a
bioszféra egysége, melynek fenntartásáért az
ember is felelős.
Az Univerzumban a természet- és az
emberi kultúra evolúciója szoros
kapcsolatban áll egymással, melyet Isten
„teleologikus kozmikus terve” szabályoz.
Az evolúciós folyamatban az ember felelős
döntéseit intelligenciájával és erkölcsiségével
oldja meg. E szerepkörre a kozmikus
nevelés készíti fel.
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Montessori játékpedagógiája



A nevelés az öntevékenységhez nyújtott
segítség.
Sok száz színes és ötletes taneszközt
tervezett:






a fejlesztő eszköz célja a „figyelem
polarizációja”,
fázisai: az „előkészítés”, a „nagy munka” és a
„visszafordulás a környezet felé”
eredménye az „elmélyült individuális
tevékenység”.

A gyermeki lélek „szenzibilis fejlődési
szakaszai”:





„abszorbeáló lélek” (0-6 év, érzékszervi
tapasztalat)
„szociális embrió” (7-12 év, szociális irányban is
extrovertáló intelligencia)
„szociális újszülött” (12-18 év, önálló döntések,
erkölcsiség)
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A Montessori metodikája










Montessori pedagógiája az egyéni munkára
épül. Az individuális munkát a közös
beszélgetések ellensúlyozzák.
A tanár indirekt szerepköre „szervező-irányító”
jellegű, feladata a gyermeki munka segítése.
Montessori pedagógiai szabadsága
szisztematikus szabadság, melynek korlátai
az iskola belső rendje, és maguk a taneszközök.
A taneszközök jellemzői az esztétikus forma,
az aktivizáló jelleg és az észlelési hibák
ellenőrizhetősége.
Sajátos tevékenységforma a csendgyakorlat,
mely pótolja a szüneteket.
A haladás egyéni ütem és napi/heti terv
szerint történik, nagy a cselekvési, mozgási- és
választási szabadság. Számjegyes értékelés
nincs.
17

A Waldorf-iskola filozófiai alapjai






A Waldorf-iskolák pedagógiai koncepciója
Rudolf STEINER (1861-1926) sajátos
antropozófiai elképzelésein alapul, melynek
hátterében a kor egyik divatos okkult
filozófiai irányzata, a teozófia áll.
A teozófia („isteni bölcsesség”) eredetileg
ősi gnosztikus metafizikai tanítás, amely
Isten titkainak kifürkészésére irányul.
Modern változatában a teozófia többek
között a Londonban élő, orosz származású
Helena Blavatsky (1831-1891) műveiben is
megjelenő miszticista-okkultista tanítás,
melyben a klasszikus európai mágia és
spiritizmus keveredik a hindu, a tibeti
buddhista és a keresztény misztikával.
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A teozófia okkult világképe


A teozófia keresztény szempontból gnosztikus
eretnekség, egyébként monista, ezoterikus és
miszticista jellegű okkult szinkretikus tanítás.






Hivatalos orgánuma az 1875 óta folyamatosan
megjelenő „Lucifer the Light Bearer” című
ezoterikus folyóirat (London-Chicago).
A teozófusok világképében Isten a végtelen
Egység (monizmus), minden egyéni létező az ő
differenciálódásából ered (emanáció) és többször
reinkarnálódva benne semmisül meg (nirvána).
Isten teremtő gondolatai hétféle síkon át áradnak
ki, (involúció) és ugyanennyi síkon át történik a
hozzá való visszatérés (evolúció):
7. szellem, 6. lélek, 5. egyéniség, 4. értelem,
3. asztráltest, 2. étertest, 1. fizikai test.

↖ tezófusok víziói
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Az antropozófia mint szellemtudomány








Az antropozófia a teozófia embertana,
Steiner új „szellemtudománya”, amelynek
hiányoznak az egzakt tudományos alapjai.
Általa az ember egyfajta magasabb „lelki
képességeket” kifejlesztve, a „szellemi
látás” révén „érzékfeletti tudást”
szerezhet a világ és az ember lényegéről.
Steiner az antropozófiai koncepció
kidolgozása kapcsán fordult a pedagógia
felé (A gyermek nevelése
szellemtudományi szempontból, 1907).
Pedagógiai elképzeléseinek
megvalósítására 1919-ben a stuttgarti
Waldorf-Astoria cigarettagyár
iskolájában kapott lehetőséget.

← Az első Waldorf Iskola
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Az antropozófia emberképe




A teozófia alapgondolata szerint az ember
az Istenség része, lelke és teste tőle
indul és újraszületések láncolatán
keresztül hozzá tér vissza (monizmus,
lélekvándorlás, reinkarnáció).
A steineri antropozófia 21 éves korig négy
egymásra épülő, hét éves periódusban
képzeli el az ember biológiai-szellemi
fejlődését:





a fizikai test kialakulása az élettelen
anyagi világgal való kapcsolatot jelenti,
az étertest a növényekkel és az állatokkal
mutat közös vonásokat,
az asztráltest az érzelmi élet hordozója,
majd
21 éves kor felett az értelem által válik az
ember a földi létezés tökéletes formájává.
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A Waldorf-iskola nevelési koncepciója 1


Az antropozófia egyedfejlődés-elmélete alapján
a Waldorf óvodában és iskolában az ember
nevelése 4x7 éves periódusokra bomlik:






Az első Goetheanum Dornachban

születéstől a fogváltásig (0-7 év): érzékszervi
tapasztalás, pozitív példaképek beépülése,
fogváltástól a serdülésig (7-14 év): az én- és a
világtudat teljessé válik, fontos a tanári autoritás.
a serdüléstől az ifjúkorig (14-20 év): fogalmi
gondolkodás, önálló ítéletalkotás, értékrend.
az ifjúkortól az emberi kiteljesedésig (21-28
év): az emberi lélek legmagasabb szintű
kimunkálása, már túlmutat a nevelő feladatkörén.

Euritmia órák: a lélek mozgásművészet által történő gyógyítása
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A Waldorf-iskola nevelési koncepciója 2
Installáció



A Waldorf-iskola jellegzetességei:



Bizonyítvány

Szülők, tanárok és gyermekek szabad
egyesülete. Családias légkör. Osztálytanító.
Epochális oktatás, szöveges értékelés,
osztályvers. Művészeti nevelés, euritmia.

A diákok által írt saját tankönyvek

Közel a természethez
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Petersen és a Jena-Plan








Peter PETERSEN (1884-1952) a Jénai Egyetem
professzora 1927-ben mutatta be iskolakoncepcióját.
A „Kis Jéna-terv” a korszak reformpedagógiai
törekvéseinek összefoglaló szintéziseként
értelmezhető.
A modell elemei között Decroly
játékpedagógiájának, Montessori aktív
eszközpedagógiájának, a Waldorf-pedagógia
epochális rendszerének, Kilpatrick
projektmódszerének és Kerschensteiner
munkaiskolájának jellegzetességei is megtalálhatók.
Petersen koncepciójára – minden eklektikussága
ellenére – az egyéni alkotás jellemző.
Pedagógiai elveit a „Nagy Jena-terv” című
háromkötetes, tudományos igényű munkájában
fejtette ki teljes részletességgel.
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A Jena-Plan pedagógiai modellje 1.


Az iskolakoncepció jellemzői:







közösségi dimenziókban
elgondolt individuális nevelés
három életkori évet átfogó
alapcsoportok
bukás nincs, de a
követelményeket teljesíteni kell
Kellemes belső terek,
csoportszobák
ritmikus hetirend
művelődési alapformák:
beszélgetés, játék, munka,
ünnep
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A Jena-Plan pedagógiai modellje 2.




Beszélgető-kör



domináns munkaforma az
egyéni- és a csoportmunka
az epochális ismeretblokkok
feldolgozásának formája a
beszélgető-kör és a tanfolyam
Az iskolakoncepció az
önművelődés folyamataira épül
A pedagógus
csoportvezetőként
tevékenykedik, legfontosabb
szerepe a motiváció
fenntartása és a
segítségnyújtás (facilitáció)

Csoportmunka
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Összefoglalás









A herbartiánus „zárt iskola” helyett a
reformpedagógia „nyílt iskolakoncepciókat”
hirdetett.
A modern pedagógia kialakulásában a
gyermektanulmányi mozgalom játszott
legnagyobb szerepet.
Dewey pragmatikus iskolamodellje az
önmegvalósító emberideált szolgálta.
A reformpedagógiák tömeges megjelenését Ellen
Key provokatív pedagógiai kiáltványa robbantotta
ki.
A legeredményesebb reformiskolákat
Montessori, Steiner és Petersen hozta létre.
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A következő előadás témája:
Iskolaügy és pedagógia a 20. század
első felében Magyarországon

Köszönöm a figyelmet!
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